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Zagrożenie bezpieczeństwa państwa  

w obszarze nielegalnej migracji  

poprzez tranzyt obywateli państw trzecich 

1. Wprowadzenie  

Tendencje migracyjne związane z ruchami przestrzennymi cudzoziemców są czyn-

nikiem dynamicznym, który poprzez swój międzynarodowy charakter ma bezpośredni 

wpływ na środowisko bezpieczeństwa narodowego państwa. Postępujący proces 

globalizacji doprowadził do znaczących zmian w określaniu wyzwań i zagrożeń dla 

poszczególnych państw i ich wzajemnych relacji w tej dziedzinie. Dynamika rozwoju 

zjawiska ruchów przestrzennych cudzoziemców spowodowała rozszerzenie katalogu 

form zapewnienia bezpieczeństwa. W opisywanym obszarze migracji cudzoziemskich 

poza reagowaniem priorytetowe działania prewencyjne muszą obejmować przewidy-

wanie i wyprzedzanie [1]. Wymiar globalizacji mającej wpływ na ogół obecnego 

środowiska bezpieczeństwa trafnie odzwierciedla definicja J.E. Stiglitza. Autor określa 

globalizację jako: „ściślejszą integrację państw i ludzi na świecie, spowodowaną 

ogromną redukcją kosztów transportu i telekomunikacji oraz zniesieniem sztucznych 

barier w przepływach dóbr, usług, kapitału, wiedzy i ludzi z kraju do kraju” [2]. Czyn-

nikiem nadającym dynamiki zjawisku, a aktualnie przyczyniającym się do jego zinten-

syfikowania stała się rewolucja informacyjna. Związana jest ona z rozwojem technologii 

i powszechnością dostępności nowych mediów. W efekcie powyższe wpływy – uła-

twienia doprowadziły do stopniowego zacierania się granic w wymiarze globalnym [3]. 

Tym samym ruchy przestrzenne cudzoziemców są kluczowym czynnikiem warunku-

jącym globalne bezpieczeństwo, który poprzez swobodę przemieszania się trudno 

poddać weryfikacji. Jak podkreśla M. Lesińska to właśnie rozwój europejskiego systemu 

migracyjnego, którego filarem jest prawodawstwo Unii Europejskiej i strefa Schengen 

jest unikalnym geopolitycznym zjawiskiem niemającym precedensu [4]. Tym samym 

swoboda przemieszczania się, będąca z jednej strony przywilejem i ułatwieniem, 

uwidacznia jednocześnie problemy w obszarze podejmowanych prób jej kontroli. 

W efekcie stwarza to możliwość nieupoważnionego wjazdu i pobytu cudzoziemców 

naruszających panujący porządek prawny państw członkowskich, jak również przepisy 

prawa krajowego. Szczególną grupą są migranci przekraczający granice kolejnych 

państw w celu przedostania się do kraju dla nich docelowego. Należy zwrócić uwagę, 

że o ile status imigranta dotyczy osoby, której celem jest osiedlenie się lub pobyt na 

terytorium danego kraju, to sytuacja w aspekcie migrantów, będących w trakcie prze-

mieszczania się stwarza problem szczególnie dla państwowych organów kontroli, 

których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Charakter i różnice wymie-

nionych zjawisk trafnie dostrzegł U. Eco, wskazując trudność w ujęciu zjawiska 

migracji w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa. Jak określił autor: „imigracja jest 
                                                                
1 kalina.lubas844@gmail.com, Wydział Nauk Stosowanych, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. 
2 przemyslaw.szramka@onet.pl, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu. 
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wtedy, gdy pewna liczba osób przenosi się z jednego kraju do drugiego. Imigrację 

można poddawać kontroli politycznej, ograniczać, popierać, planować i akceptować. 

W przypadku migracji dzieje się inaczej. Niezależnie od tego, czy są one połączone 

z przemocą czy pokojowe – zawsze przypominają zjawiska naturalne: zdarzają się 

i nikt nie może nad nimi zapanować. Migracja jest wtedy, gdy cały naród przemieszcza 

się stopniowo z jednego obszaru na drugi” [5]. Takie występujące obecnie nasilone 

ruchy przestrzenne cudzoziemców spowodowane są przede wszystkim brakiem stabili-

zacji w państwach ich pochodzenia, czyli w głównej mierze trwającym konfliktem na 

Bliskim Wschodzie oraz sytuacją w krajach postradzieckich.  

Celem niniejszego opracowania jest próba scharakteryzowania zjawiska nielegalnej 

migracji obywateli państw trzecich poprzez terytorium kraju granicznego, jakim jest 

Polska. Analiza danych statystycznych za lata 2015-2019 dotyczących migracji cudzo-

ziemskich oraz tendencji związanych z nią form nielegalnej migracji umożliwi na 

wskazanie skali problemu. Zebrane dane zestawione wraz z obserwacją aktualnie 

występujących trendów migracyjnych ukażą obszary zagrożeń związanych ze zja-

wiskiem migracji tej kategorii osób poprzez tranzyt do państw docelowych. W odniesie-

niu do aktualnego zarysu wyzwań w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa w as-

pekcie nielegalnej migracji, wskazane zostaną obszary problemowe oraz propozycje 

prewencyjnych kierunków działania międzynarodowych oraz krajowych podmiotów 

odpowiedzialnych w tym zakresie. 

2. Swoboda przepływu w kontekście motywacji ruchów przestrzennych 

cudzoziemców 

Zniesienie kontroli granicznej oraz zapewnienie swobody przemieszczania osób na 

podstawie Układu z Schengen (Schengen I) stało się symbolem wewnętrznej integracji 

europejskiej. Obywatelom państw przystępujących stopniowo do strefy Schengen 

umożliwiono w ten sposób nieograniczoną migrację w tym obszarze. Poprzez zwięk-

szenie mobilności oraz przepływów podróżnych priorytetowa stała się kwestia odpo-

wiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa obszaru państw-sygnatariuszy. Tym 

samym uregulowane na podstawie Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen 

(Schengen II) działania skoncentrowane zostały na ochronie granic zewnętrznych. 

Z tego względu ustanowiono konkretne zasady ich przekraczania oraz przyjęto szereg 

działań kompensacyjnych, celem zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa 

przy zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych. Zmierzając zgodnie z powyższym 

do ograniczenia wzrostu zagrożeń spowodowanych działalnością przestępczą [6]. Na 

podstawie wymienionych ustaleń obywatele Unii Europejskiej przekraczający wew-

nętrzne granice zobligowani są posiadać jedynie dokument tożsamości. W przypadku 

obywateli państw trzecich do przekraczania granic zewnętrznych, jak również wew-

nętrznych – wymagany jest dokument podróży oraz w niektórych przypadkach ważna 

wiza lub inny dokument pobytowy uprawniający do wjazdu lub pobytu w innym 

państwie członkowskim. Uwzględniając jednoczesną swobodę przekraczania granic – 

zagadnieniem wymagającym szczególnej uwagi są nielegalne ruchy migracyjne oby-

wateli państw trzecich, znajdujących się już wewnątrz obszaru strefy Schengen. Osoby 

takie usiłujące lub przekraczające wewnętrzną granicę danego państwa w sposób 

nielegalny, tzn. bez ważnych dokumentów uprawniających ich do wjazdu, a następnie 

pobytu naruszają panujący porządek prawny.  
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Wskazany sposób postępowania cudzoziemca wynika w wielu przypadkach 

z konieczności wyjazdu z kraju pochodzenia ze względu na zagrożenia i konieczność 

poszukiwania ochrony w innym państwie. Nie dla każdego migranta jednak, docelo-

wym staje się tzw. pierwszy kraj bezpieczny. Jest to postępowanie poprzez tranzyt 

ukierunkowane na dotarcie migrantów do docelowych dla nich krajów Europy 

Zachodniej. Wpływ na tę sytuację mają czynniki wypychające – będące motywacją do 

opuszczenia kraju pochodzenia lub kraju pobytu, a także czynniki przyciągające – czyli 

powody, dla których migrant obiera dane terytorium jako miejsce swojego docelowego 

osiedlenia się. Powyższe przyczyny szczegółowo określają aspekty społeczno-

polityczne, demograficzno-ekonomiczne oraz czynniki środowiskowe [7]. Motywacje 

do opuszczenia kraju pochodzenia znajdują szerokie odzwierciedlenie w ich wyborze 

docelowych miejsc pobytu. Przyczyn, dla których cudzoziemcy decydują na takie 

kroki należy szukać przede wszystkim w konfliktach zbrojnych oraz obecnej niestabilnej 

sytuacji klimatycznej. Z tego względu ich oddziaływanie jest w tak dużym stopniu 

negatywnie wpływające na brak poczucia bezpieczeństwa, że uniemożliwia tym 

samym zapewnienie właściwych warunków życia. Czynniki dodatkowe to również 

brak stabilizacji wynikający z braku możliwości podjęcia zatrudnienia, zapewnienia 

edukacji, opieki medycznej czy nawet odnotowania statusu prawnego obywatela [8]. 

Tym samym przyczyną migracji najczęściej staje się dążenie do zapewnienia pożą-

danego poziomu bezpieczeństwa, które z punktu widzenia cudzoziemca niekoniecznie 

oznacza skorzystanie z formalnej ochrony. Priorytetowa dla takich jednostek jest 

możliwość podjęcia zatrudnienia i osiągnięcie w jego następstwie stabilizacji prowa-

dzącej do uzyskania poczucia bezpieczeństwa. Wśród przyczyn, które skłaniają 

w znacznej mierze osoby przede wszystkim młode do podjęcia nielegalnej migracji 

wymienić należy ostatnio niezwykle aktywne zjawisko polegające na chęci dołączenia 

przez obywatela państwa trzeciego do rodziny przebywającej już w państwach Unii 

Europejskiej. Istotnym jest fakt, że w 2019 roku liczba wydanych dokumentów 

pobytowych na powyżej wymienionym obszarze dla obywateli państw trzecich – na 

poziomie 7 731 673 była umotywowana wskazaniem celu łączenia z rodziną. Skutkiem 

tej sytuacji jest niezaprzeczalnie wysoka liczba cudzoziemców, którzy w ostatnich 

latach przybyli do Europy, gdzie wyżej przedstawione dane odzwierciedlały 38% 

wszystkich ważnych dokumentów pobytowych wydanych w Unii Europejskiej [9]. 

3. Nielegalna migracja jako zjawisko globalne 

Uwidocznienie zjawiska poprzez rekordową liczbę nielegalnych migrantów, próbu-

jących przedostać się do państw Unii Europejskiej nastąpiło w 2015 roku i już w tym 

samym roku określono je mianem kryzysu migracyjnego. Napływ osób nieuprawnio-

nych, czyli przekraczających nielegalnie granicę w 2015 roku osiągnął poziom 

1 553 614 zdarzeń. Oszacowanie skali zjawiska umożliwia porównanie danych za rok 

2015 do całkowitej liczby przypadków nielegalnego przekroczenia granicy w sześciu 

poprzednich latach, tj. 2009-2014 wynoszącej 813 044 zdarzeń [10]. Tendencję spad-

kową w porównaniu do punktu kulminacyjnego zjawiska z 2015 roku odnotowano 

jednak już w 2016 roku w liczbie nielegalnego przekroczenia granicy – 511 047 oraz 

w roku następnym 2017 w liczbie 204 654 [11]. Występujący od roku 2016 postępujący 

spadek liczby nielegalnego przekraczania granic wystąpił również w roku 2018, 

w liczbie – 150 114 oraz w roku 2019, gdy odnotowano liczbę 141 700 zdarzeń. Co 
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istotne odsetek przedstawiony za rok 2019 w badanej dziedzinie był najniższy 

w przedstawionym powyżej okresie [12]. Zgodnie z wymienionymi danymi jedno-

znacznie stwierdzić należy, że zjawisko nielegalnej migracji przedstawione poprzez 

statystykę liczbową od roku 2016 notuje sukcesywny spadek. Nie oznacza to jednak, 

że sytuacja jest na tyle stabilna, aby pominąć jej priorytetowe znaczenie w kwestii 

zapewnienia bezpieczeństwa krajów wewnętrznych. Stąd skalę problemu nielegalnej 

migracji obywateli państw trzecich, należy rozpatrywać szerzej, a nie jedynie poprzez 

pryzmat pojedynczych zdarzeń – naruszeń prawa. Istotna jest liczba wszystkich cudzo-

ziemców, którzy tym sposobem znaleźli się już na obszarze państw Schengen i podej-

mują oni próbę przedostania się do kolejnych krajów – dla nich docelowych. Należy 

podkreślić, że w przypadku obywateli państw trzecich nie będących uprawnionymi do 

swobody przemieszczania się, poprzez skalę naruszeń omawiane zjawisko stanowi 

wyzwanie dla organów stojących na straży bezpieczeństwa w tym porządku prawnego. 

W tym przypadku skala zjawiska nielegalnych migracji cudzoziemskich wewnątrz 

strefy Schengen, ze względu na brak kontroli granicznych nie jest ostatecznie znana 

i nie znajduje swojego dokładnego odzwierciedlenia w statystykach przekroczeń granicy. 

Jej szacunkowy poziom określany jest jedynie w oparciu o ujawnione przez służby 

graniczne przypadki takich zdarzeń, co odnotowywane jest w krajowych statystykach.  

4. Aktualne obszary ryzyka migracyjnego w Polsce 

Za zapewnienie bezpieczeństwa w aspekcie nielegalnej migracji państw obszaru 

Schengen bez wątpienia odpowiedzialność ponoszą wszystkie kraje członkowskie. Bez 

wątpliwości jednak największy wpływ na jego poziom będą miały kraje graniczne, 

mające strategiczne odcinki zewnętrznej granicy strefy. Ich geopolityczne położenie 

oraz czynniki ułatwiające tymczasowy byt cudzoziemców, takie jak: jednolita waluta 

czy też możliwość kontaktu z innymi migrantami, mogącymi udzielić wskazówek co 

do kolejnych etapów podróży, są niewątpliwie zachęcające. Sytuacja taka obserwowana 

jest w Grecji, która, mimo że jest pierwszym państwem mogącym być uznanym za 

bezpieczne, jest w zdecydowanej większości krajem rozpoczęcia właściwego tranzytu 

cudzoziemca przez kolejne, poszczególne kraje – celem dotarcia do miejsc docelowych 

[13]. Tym samym analiza zjawiska tranzytu obywateli państw trzecich została oparta 

właśnie o aktualne trendy migracyjne dotyczące Polski. Pomimo, że jest to kolejny kraj 

tranzytowy na mapie podróży cudzoziemców to poprzez swoje geograficzne położenie 

znajduje się w niedalekiej odległości od państw będących celem migrantów. Tym 

samym jest krajem bezpośrednio narażonym na zjawisko tymczasowego nielegalnego 

napływu cudzoziemców. Jednocześnie skala rzeczywista tego zjawiska wraz z jej 

zmiennymi, w tym liczba przekroczeń granicy wewnętrznej przez obywateli państw 

trzecich oraz tendencje migracyjne w zakresie tranzytu do Polski są bardzo trudne do 

jednoznacznie wymiernego zbadania. Uwarunkowane jest to brakiem kontroli na 

wewnętrznych odcinkach granic strefy Schengen, który uniemożliwia oszacowanie 

skali zjawiska w kontekście całkowitej liczby przekroczeń granicy przez obywateli 

państw trzecich. Próbę analizy należy jednak podjąć poprzez dostępne dane statystyczne, 

tj. liczbę odnotowanych przez Straż Graniczną ujawnień procederu usiłowania i przekro-

czenia w sposób nielegalny przez obywateli państw trzecich odcinków granicy wew-

nętrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie zebranych danych statystycznych 

formacji w 2015 roku liczba odnotowanych usiłowań lub przekroczeń wewnętrznej 
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granicy państwowej wbrew przepisom prawa wyniosła 3260. W dwóch kolejnych 

latach, tj. 2016 i 2017 roku liczba ta wzrosła kolejno do 3784 oraz 3948 ujawnionych 

zdarzeń. Spadek zjawiska notowany był natomiast przez dwa następne lata, czyli 

w 2018 roku w liczbie 3446 oraz w 2019 roku w liczbie 3009 [14]. Przedstawione dane 

jednoznacznie potwierdzają, że próby i nielegalny przepływ obywateli państw trzecich 

poprzez granice wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej istnieją. Należy podkreślić 

jednak, że brak danych liczbowych dotyczących osób nieujawnionych, uniemożliwia 

oszacowanie realnej skali zjawiska. Ocenę skali problemu w postaci napływu cudzo-

ziemców nie posiadających do tego uprawnień należy więc rozszerzyć o statystyki 

dotyczące tego zjawiska ze zwróceniem uwagi na poszczególne kraje członkowskie. 

Na podstawie danych statystycznych udostępnionych przez Eurostat w latach 2015-

2018 do Polski przybyło 849 885 imigrantów. Należy podkreślić jednak, że liczba ta 

dotyczy napływu stałego, jak i czasowego cudzoziemców. Tym samym wskazuje to 

jedynie natężenie ruchów cudzoziemskich dla tego obszaru, a nie rzeczywistą liczbę 

imigrantów. W zestawieniu z sumą ujawnień nielegalnego przekroczenia granicy przez 

polską formację graniczną pozwala to jednak na stwierdzenie, że Polska jest realnie 

narażona na występowanie nielegalnej migracji. Zestawienie liczby napływu cudzo-

ziemców do Polski z wynikami dotyczącymi analogicznego zagadnienia dla innych 

państw Unii Europejskiej umożliwia oszacowanie skali problemu. W okresie od 2015 

do 2018 roku najwięcej imigrantów – w liczbie 4 411 894 przybyło do Niemiec, 

następnie 1 498 464 do Francji oraz nieznacznie mniej 1 401 208 do Hiszpanii [15]. 

Statystyki te więc wskazują, że Polska dla obywateli państw trzecich nie jest krajem 

docelowym. Należy je jednak interpretować w sposób zachowawczy. Możliwość 

wystąpienia zagrożeń związanych z nielegalną migracją powinna być uwarunkowana 

jedynie poprzez ilość napływających cudzoziemców. Kluczowy w tej kwestii jest 

charakter oraz cel w jakim każdy z cudzoziemców przekracza granicę. 

Obserwowany nielegalny napływ obywateli państw trzecich do Polski wpływa na 

kształtowanie się czasowych tendencji, nazywanych trendami migracyjnymi. W tym 

zakresie wraz z rozwojem procesu globalizacji i idącą za tym dostępnością środków 

komunikacji cudzoziemcy wykorzystują oferowane w różnej formie sposoby na 

przedostanie się do kraju docelowego. Proceder, który dotyka Polskę, rozpoczyna się, 

jak wspomniano powyżej, zazwyczaj w Grecji i stamtąd też migranci rozpoczynają 

swoją podróż. Przyczyniła się do tego korzystna dla cudzoziemców oferta nisko 

kosztowych przewoźników, realizujących połączenia drogą lotniczą z Grecji. Odbywa 

się ona w tym przypadku poprzez szlak wschodnio – śródziemnomorski, który rozpo-

czyna swój bieg w Turcji. Ta forma podróży stanowi dogodny i szybki sposób przedo-

stania się na zachód i północ Europy. Za organizację takich podróży odpowiadają 

międzynarodowe mafie przemytników, posiadające swoich rezydentów w poszcze-

gólnych krajach będących kolejnymi etapami podróży. Uiszczając odpowiednią kwotę 

pieniężną cudzoziemcy wyposażani są w bilet lotniczy oraz dokumenty podróży, 

umożliwiające im wyjazd lub wjazd w przypadku ewentualnych wyrywkowych 

kontroli granicznych. Posługują się oni dokumentami uzyskanymi od przemytników, 

korzystając z autentycznych dokumentów należących do innych osób, czyli z wyko-

rzystaniem tzw. metody „na podobieństwo”, dokumentami podrobionymi lub noszącymi 

znamiona przerobienia. Rolą grup przestępczych organizujących podróż jest koordy-
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nowanie przejazdu oraz dowóz osób na lotnisko [16]. Nasilenie zjawiska nastąpiło 

w 2018 roku, poprzez uruchomienie dwóch głównych przewoźników tanich linii lotni-

czych realizujących loty ze stolicy Grecji – Aten, kilka razy w tygodniu na polskie 

lotniska [17]. Jedną z modelowych modus operandi cudzoziemca przedstawia informacja 

o zdarzeniu zawarta we Wspólnym raporcie polsko-czeskim o nielegalnej migracji za 

I półrocze 2019 roku [18]. Według jego treści, cyt.: „W dniu 10 marca w MPL 

Katowice-Pyrzowice po przylocie z Aten (Grecja), funkcjonariusze zatrzymali ob. 

Syrii, który w trakcie kontroli posłużył się cudzym oryginalnym bułgarskim dowodem 

osobistym. Za bułgarski dokument wraz z biletem lotniczym do Katowic zapłacił 1 500 

euro (był zaskoczony, że wylądował w Polsce, ponieważ myślał, że leci do Szwecji). 

Cudzoziemiec wcześniej już kilkukrotnie próbował przedostać się do Szwecji, gdzie 

mieszkają członkowie jego rodziny” [19]. Zmienny poziom zjawiska przedstawiają 

również statystyki Straży Granicznej, obrazujące liczbę ujawnień niezgodnych z prawem 

usiłowań i przekroczeń lotniczej wewnętrznej granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez 

obywateli państw trzecich. W roku 2015 w polskich portach lotniczych odnotowano 

106 takich przypadków, gdzie w zdecydowanej większości byli to obywatele Ukrainy. 

Tendencja wzrostowa zjawiska, wciąż z przewagą obywateli tego kraju – notowana 

była kolejno w roku 2016 w liczbie 202 przypadków oraz w roku 2017 w liczbie 246. 

W roku 2018 liczba 326 odnotowanych przypadków osiągnęła najwyższy poziom 

począwszy od 2015 roku. Odnosząc się jednak do uruchomienia nowych kierunków 

lotniczych, takich jak te z Grecji, należy podkreślić, że do stanowiących nadal więk-

szość w wymienionym procederze obywateli Ukrainy dołączyli również Syryjczycy, 

obywatele Iranu oraz Pakistanu. W 2019 roku odnotowano tendencję spadkową 

zjawiska w liczbie 157 ujawnionych przypadków [20]. Na dane notujące spadek 

w 2019 roku, niewątpliwy wpływ mogła mieć jednak zdecydowana reakcja podmiotów 

odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa państwa, w postaci wzmożonych 

działań prowadzonych przez Straż Graniczną w portach lotniczych, celem zwalczania 

nielegalnej migracji. 

 Alternatywnym sposobem przedostania się obywateli państw trzecich poprzez 

terytorium Polski do krajów ich imigracji jest transport drogowy. Przebiegający szlak 

bałkański z Turcji prowadzi do Grecji, następnie przez Macedonię i Serbię lub Albanię 

i Bośnię i Hercegowinę do Chorwacji. Na tych trasach obywatele państw trzecich 

przekraczający granice kolejnych państw nielegalnie, robią to w ukryciu, zazwyczaj 

w naczepach samochodów ciężarowych. Polskie i czeskie służby graniczne wskazują, 

że zwiększa się liczba przypadków migracji małych grup i pojedynczych osób ukrytych 

w pojazdach typu bus, w wydzielonych konstrukcyjnie częściach pojazdu. Podczas 

podróży migranci nie posiadają przy sobie dokumentów, gdyż zgodnie z założeniem 

podróży nie będą oni opuszczać pojazdu. Szlak ten rozpoczął funkcjonowanie w 2013 

roku, jednak wskazanie skali tego zjawiska, porównując z migracją drogą lotniczą jest 

trudniejsze z uwagi na dynamikę i większą swobodę przemieszczania się w ruchu 

drogowym. Wzmożony ruch na tym szlaku rozpoczął się w 2015 roku, kiedy to zaobser-

wowano w drugiej jego połowie na granicy Węgier, a następnie po jej zamknięciu, na 

granicach państw sąsiednich: Słowenii, Chorwacji i Serbii, nasilenie usiłowania niele-

galnego przekroczenia granicy. Gdzie dla porównania skali zjawiska była to liczba 

cudzoziemców większa niż ta notowana przez kilka miesięcy w statystykach polskich 
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służb granicznych [21]. W 2015 roku poprzez ten szlak nielegalnie granice przekroczyło 

205 000 migrantów, którzy dostali się na powyżej wymienione terytoria. Po tych 

zdarzeniach, szlak został wygaszany wskutek podejmowanych działań prewencyjnych 

krajowych, jak i unijnych. W roku 2019 nastąpiło jednak ponowne ożywienie nielegalnej 

migracji na tym szlaku, co potwierdza treść jednej z informacji zawartej we Wspólnym 

raporcie polsko-czeskim o nielegalnej migracji za II półrocze 2019 roku, cyt.: „W dniu 

08.10.2019 r. funkcjonariusze PSG Katowice – Pyrzowice, po otrzymaniu informacji 

telefonicznej od dyżurnego KPP w Tarnowskich Górach, dokonali zatrzymania osoby, 

podającej się za obywatela Afganistanu. Cudzoziemiec nie posiadał przy sobie ważnej 

wizy ani innego ważnego dokumentu, uprawniającego go do wjazdu na terytorium RP 

i pobytu na nim. Po przybyciu na miejsce, ustalono, że ww. nie porozumiewa się 

w języku polskim, ani angielskim. Na podstawie krótkiej rozmowy telefonicznej 

z tłumaczem języka pasztuńskiego, ustalono, że cudzoziemiec jest najprawdopodobniej 

obywatelem Afganistanu, który przybył do strefy Schengen, w naczepie ciężarówki. 

Dodatkowo ustalono, iż cudzoziemiec Afganistan opuścił 4 miesiące wcześniej, a celem 

jego podróży była Francja, gdzie mieszka jego brat. Granicę do Iranu przekroczył 

nielegalnie z pomocą przemytników. Następnie przedostał się do Turcji i Bułgarii, 

gdzie został zatrzymany i umieszczony w obozie dla cudzoziemców. Stamtąd, dzięki 

pomocy przemytników przedostał się do Serbii, gdzie również przebywał w obozie. 

Następnie udał się do Rumunii. Tam również przebywał w obozie dla uchodźców. 

Następnie w naczepie samochodu ciężarowego” [22]. Zagrożenie płynące z tej formy 

nielegalnej migracji wynika z braku posiadania dokumentów przez migrujących cudzo-

ziemców. Przytaczając dane statystyczne dotyczące migracji na omawianym szlaku, 

należy podkreślić, że od 2014 do 2017 roku – 70% migrantów nie posiadało przy sobie 

dokumentów podczas podróży. Sytuacja taka przyczynia się do braku możliwości 

potwierdzenia ich tożsamości czy zidentyfikowania obywatelstwa, a to w efekcie 

wyklucza możliwość odesłania cudzoziemca do kraju pochodzenia [23]. 

Powyżej przedstawione formy migracji obywateli państw trzecich jednoznacznie 

wskazują na naruszenie prawa w związku z wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bez posiadanych w tym zakresie uprawnień. Zjawiskiem, które stało się 

pośrednim zagrożeniem, tzw. półlegalnym – jest aplikowanie o ochronę międzynaro-

dową na granicy zewnętrznej obszaru Schengen lub w sytuacji ujawnienia nielegalnego 

usiłowania lub przekroczenia granicy wewnętrznej przez cudzoziemca. Takie działanie 

obywateli państw trzecich może przyjąć powyższą formę, gdy nie jest podyktowane 

uzasadnioną czy faktyczną obawą o swoje życie lub zdrowie w kraju pochodzenia. 

Zjawisko to widoczne jest głównie na wschodniej ścianie granic zewnętrznych, czyli 

migracji poprzez szlak wschodnioeuropejski, w portach lotniczych, jak również 

w innych miejscach po przekroczeniu granicy wewnętrznej niezgodnie z prawem 

i ujawnieniu tego przez organy kontrolne. W tym przypadku można mówić o naduży-

waniu procedury uchodźczej, związanej z wykorzystaniem prawnych mechanizmów 

udzielania pomocy. Tym samym cudzoziemiec nieposiadający prawa do wjazdu na 
terytorium Polski, który deklaruje chęć złożenia wniosku o ochronę międzynarodową, 

otrzymuje zgodę na przekroczenie granicy i wjeżdża na to terytorium. Podmiotem 

przyjmującym wniosek jest Straż Graniczna, która deponuje dokument podróży cudzo-

ziemca i wydaje Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca uprawniające 

do legalnego pobytu na terytorium Polski w okresie jego ważności. Następnie aplikujący 
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kierowany jest do samodzielnego udania się do otwartego ośrodka recepcyjnego dla 

cudzoziemców, celem oczekiwania na decyzję Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców 

w sprawie udzielania ochrony w Polsce. Jest on zobligowany do stawienia się 

w wymienionym ośrodku w ciągu 2 dni, a ponadto w trakcie pobytu w nim nie powinien 

go opuszczać na okres dłuższy niż 7 dni bez uzasadnionej przyczyny [24]. W przy-

padku niedostosowania się cudzoziemca do wymaganego stawiennictwa i pobytu 

następuje tzw. dorozumiane wycofanie wniosku. W takich okolicznościach Szef Urzędu 

ds. Cudzoziemców wydaje decyzję administracyjną o umorzeniu postępowania 

w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej wobec cudzoziemca, ze względu na 

brak zainteresowana cudzoziemca dalszym partycypowaniem w procedurze poszuki-

wania ochrony w Polsce [25]. Z reguły cudzoziemiec w takiej sytuacji udaje się do 

kolejnego kraju, często od początku będącego dla niego docelowym. Obszar proble-

mowy w tej kwestii przedstawia statystyka umorzeń postępowań o nadanie ochrony 

międzynarodowej w Polsce w latach 2015-2019 oscylująca w granicach około 50% 

wydanych rozstrzygnięć Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców jako umorzeń [26]. 

Zjawiskiem spowodowanym również przez nadużywanie przepisów prawa jest 

zawieranie fikcyjnych związków małżeńskich przez obywateli państw trzecich z oby-

watelami Unii Europejskiej. Sytuacja ta w aspekcie Polski dotyczy aktualnie wzmo-

żonych ujawnień tego rodzaju procederu poprzez zawieranie takich związków poza jej 

granicami. Na wzrost ujawnialności wpływ ma niewątpliwie sytuacja, w której proce-

dury te w innych krajach są prostsze i łatwiejsze, a uzyskane dokumenty pobytowe 

w ich wyniku legalizują pobyt i umożliwiają dalsze przemieszczanie się [27]. Rozwój 

zjawiska uwarunkowany jest obecnie poprzez powszechny dostęp do Internetu, gdzie 

proceder rozpoczyna się od poszukiwania osób będących obywatelami Unii Euro-

pejskiej, które w zamian za ustaloną gratyfikację finansową zawierają związek małżeński 

z obywatelami krajów trzecich. Należy podkreślić, że obywatele Unii Europejskiej 

również są poszukującymi w Internecie takiej formy nielegalnego zarobkowania [28]. 

Ujawnienie i dalsze udowodnienie przez organy kontrolne nieautentyczności związku 

jest niezwykle skomplikowane ze względu na to, że żadnej ze stron nie zależy na 

ujawnieniu stanu faktycznego. Istotną kwestią mającą wpływ na bezpieczeństwo jest 

fakt, że obywatel państwa trzeciego nabiera uprawnienia członka rodziny obywatela 

Unii Europejskiej. Tym samym sytuacja taka utrudnia karalność osoby oraz generuje 

zwykle przeszkodę formalną w procedurze zobowiązania jej do powrotu do kraju 

pochodzenia. 

5. Mobilność obywateli państw trzecich jako wyzwanie dla 

bezpieczeństwa państwa 

Powyższy przegląd aktualnych trendów migracyjnych daje możliwość stwierdzenia, 

że kluczowy wpływ na bezpieczeństwo państw członkowskich w aspekcie nowych 

trendów nielegalnej migracji będą miały działania podejmowane wewnątrz państw 

obszaru Schengen i na granicach wewnętrznych. Usiłowanie i przekroczenie granicy 

państwowej przez cudzoziemca wbrew przepisom stanowi naruszenie krajowego 

porządku prawnego i wyczerpanie przesłanek kwalifikujących do wydania rozstrzy-

gnięcia związanego z powrotem do kraju pochodzenia.  

O ile cudzoziemcy, których czyny zostają ujawnione przez Straż Graniczną, z reguły 

stają się osobami o zidentyfikowanej tożsamości i ustalonym statusie prawnym, o tyle 
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zagrożeniem wynikającym z nielegalnej migracji do państw docelowych są zdecydo-

wanie działające w tzw. szarej strefie ugrupowania przestępcze. Bezprawne czyny, 

których się dopuszczają – polegające na odpłatnej organizacji podróży cudzoziemców 

wraz z zapewnieniem zaplecza logistycznego, wspierają rozwój środowisk przestępczych 

w powyższym zakresie, a także działają na szkodę państwa. 

Obszarem szczególnie niebezpiecznym są przypadki nielegalnej migracji, która nie 

zostaje ujawniona. Stanowi ona zagrożenie poprzez brak identyfikacji osób przedo-

stających się na terytorium, gdzie w ramach strefy Schengen mają one możliwość 

dalszego swobodnego przemieszczanie się. Kwestią problemową pozostaje również 

możliwość wystąpienia zjawisk o charakterze terrorystycznym – mogących odbywać 

się w formie zaplanowanych ataków, kiedy osoba przekraczająca granicę robi to 

z zamiarem realizacji tego rodzaju planów, a następnie swobodnie może migrować do 

kraju docelowego pobytu. W tym aspekcie migrantami mogą być również byli człon-

kowie bliskowschodnich ugrupowań zbrojnych i rebelianckich, którzy stają się imi-

grantami i z tej pozycji mogą wspierać swoje ugrupowania w kraju pochodzenia [29]. 

Na proces ten wpływ będzie miał jednak w znacznej mierze proces asymilacji imigranta, 

a zatem w omawianym kontekście migracji celem tranzytu zagrożenia tego rodzaju 

w mniejszym stopniu dotyczą obecnie Polski. 

6. Podsumowanie 

Możliwości związane ze swobodą przemieszczania się w dobie obecnie rozwi-

jającego się procesu globalizacji kształtują otwarte środowisko bezpieczeństwa. 

W takich okolicznościach jako wyzwanie traktować należy zapewnienie bezpieczeństwa 

wspólnoty. Wpływ na tę sytuację bez wątpienia będzie miała postawa poszczególnych 

jej państw. Na gruncie krajowym należy zwrócić uwagę na fakt, że Polska jako kraj 

członkowski, posiadający w większości odcinek granicy wewnętrznej nie posiada 

aktualnie przyjętej, krajowej polityki migracyjnej. Tym samym nie są wskazane priory-

tetowe obszary zagrożeń konieczne do objęcia ich określonymi działaniami prewencyj-

nymi. Nowe wyzwania problemowe takie jak wymienione fikcyjne związki małżeńskie 

czy nadużycia procedury udzielania ochrony międzynarodowej nie znoszą próżni, 

a nieuprawniona migracja jest niewątpliwie zagrożeniem w obszarze szeroko pojętego 

bezpieczeństwa. W sytuacji postępującej wciąż globalizacji, rozwijających się udogod-

nieniach logistycznych i sprzyjających uregulowaniach prawnych obywatele państw 

trzecich nie posiadający uprawnień do przekraczania granic mogą jednak korzystać ze 

spektrum dostępnych możliwości. Niewątpliwie zagrożeniem stają się podmioty organi-

zujące nielegalną migrację, które bogacąc się – zasilając następnie nielegalne strefy 

wpływów. Podkreślenia wymaga też fakt, że trendy migracyjne są zmienne. Koniecznym 
zatem jest ich monitorowanie i w miarę możliwości niezwłoczne dostosowywanie 

odpowiednich form i środków podejmowanych działań, w tym także zintensyfiko-

wanie działań rozpoznawczych i wyprzedzających. Działania te podejmowane zarówno 

na poziomie unijnym przez Agencję Frontex i Europol, jak i krajowym przez Straż 

Graniczną i Policję winny cechować się spójnością zmierzając do jak najefektyw-

niejszej współpracy krajów objętych szczególnym ryzykiem migracyjnym. Poczynione 

ustalenia, następnie wprowadzone do obiegu prawnego będą mogły funkcjonować 

pozytywnie jedynie w przypadku zapewnienia równowagi pomiędzy udzielaną pomocą 

cudzoziemcom, a zapewnieniem bezpieczeństwa obywatelom krajów członkowskich. 
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Zagrożenie bezpieczeństwa państwa w obszarze nielegalnej migracji poprzez 

tranzyt obywateli państw trzecich 

Streszczenie 

Występujące ruchliwości przestrzenne cudzoziemców w aspekcie procesu globalizacji przy zwiększonej 

mobilności mają priorytetowy wpływ na bezpieczeństwo państwa.  

Jako cel zamierzono wskazanie tendencji zagrożeń związanych z migracją cudzoziemców na terytorium 

państw strefy Schengen – na przykładzie Polski, jako kraju granicznego. Problematyka zjawiska przedsta-

wiona została poprzez wskazanie aktualnych trendów oraz obszarów diagnozowanego ryzyka migracyjnego. 

Form nielegalnej migracji: drogą lotniczą z Grecji poprzez posłużenie się dokumentami metodą „na podo-

bieństwo” lub przekraczania granic w ukryciu – w naczepach samochodów ciężarowych, a następnie 

aplikowania o ochronę międzynarodową – celem tymczasowej legalizacji pobytu, w tym także zawierania 

fikcyjnych związków małżeńskich z obywatelami UE.  

Zastosowane metody badawcze obejmują analizę dokumentów dotyczących sytuacji migracyjnej – danych 

statystycznych Eurostatu, Komisji Europejskiej, Urzędu ds. Cudzoziemców i Straży Granicznej w latach 

2015-2019, okresowych raportów powyższych instytucji oraz przeglądu literatury przedmiotu.  

Nielegalny napływ cudzoziemców zmierzających docelowo do krajów Europy Zachodniej uwarunkowany 

jest korzystnym geopolitycznym położeniem Polski. Analiza zjawiska wskazuje również na zagrożenie 

nadużywania instytucji ochrony międzynarodowej. Brak aktualnej polityki migracyjnej w Polsce stwarza 

możliwość przedostania się osób nieuprawnionych na terytorium całej strefy Schengen.  

Działania podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie nielegalnej migracji winny być skoncentro-

wane na wewnętrznych granicach obszaru Schengen – krajów objętych ryzykiem migracyjnym, w szcze-

gólności ich odcinków w portach lotniczych oraz drogowego szlaku bałkańskiego, z wykorzystaniem metod 

wyprzedzającego rozpracowania modus operandi zorganizowanych grup przestępczych. Niezbędnym wydaje 

się również wdrożenie odpowiednich do występującego zagrożenia uregulowań na gruncie prawa krajowego.  

Słowa kluczowe: nielegalna migracja, cudzoziemiec, kraj tranzytowy 
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Threats to the state security of the state in the area of illegal migration through 

the transit of third-country nationals 

Abstract 

The existing spatial motility of foreigners in the aspect of globalization processes with increased mobility 

has a priority influence on state security. 

The work is aimed to indicate the tendency of threats related to the migration of foreigners to the territory 

of the Schengen area countries – on the example of Poland as a border country. This phenomenon was 

presented by indicating the current trends and areas of the migration risk assessment. They are such forms 

of illegal migration as air travel from Greece with documents using the "likeness" method or crossing 

borders in hiding - in truck trailers and then applying for international protection – to temporarily legalize 

stay, including entering into marriages of convenience with EU citizens.  

The research methods used include the analysis of documents on the migration situation – statistical data 

from Eurostat, the European Commission, the Office for Foreigners, and the Border Guard in the years 

2015-2019, the periodic reports of the above-mentioned institutions, and the review of the literature on the 

subject. 

The illegal inflow of foreigners destined for the countries of Western Europe is conditioned by the 

favorable geopolitical location of Poland. The analysis of the phenomenon also indicates the risk of the 

abuse of international protection institutions. The lack of a current migration policy in Poland makes it 

possible for unauthorized persons to enter the territory of the entire Schengen area. 

The activities of entities responsible for counteracting illegal migration should be concentrated on the 

internal borders of the Schengen area – countries at risk of migration, in particular their sections at airports 

and the Balkan road route, using methods of pre-investigating the modus operandi of organized crime groups. 

It also seems necessary to implement national regulations adequate to the existing threats.  

Keywords: illegal migration, foreigner, transit country 
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Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne 

w zarządzaniu kryzysowym 

1. Wprowadzenie 

Zarządzanie kryzysowe od zawsze wiązało się z pewnymi trudnościami, których to 

charakter ewoluował wraz z okresami kolejnych rewolucji przemysłowych. Głównym 

celem wszelkich podejmowanych działań niegdyś było i dalszym ciągu jest zapewnienie 

jednej z najbardziej istotnych wartości dla człowieka jaką jest bezpieczeństwo. Zagro-

żenie, bez względu na przyczynę stanowi podstawę utraty poczucia pewności oraz 

stabilności. Jest więc obiektem, czy zjawiskiem wymagającym zarówno w skali mikro, 

jak i makro odpowiednych działań dążących do właściwej reakcji wobec jego wystą-

pienia. Dorobek gospodarki 4.0 obecnie dostarcza wielu narzędzi, które to z sukcesem 

mogą zostać wdrożone do systemu oraz struktur szeroko rozumianego bezpieczeństwa. 

Celem opracowania jest weryfikacja użyteczności technologii informacyjno-komu-

nikacyjnych w świetle zarządzania sytuacją kryzysową, którego fundamentem jest 

analiza dostępnych danych. Zaprezentowany zostanie przegląd szczególnie funkcjo-

nalnych oraz praktycznych rozwiązań, na gruncie których dokonywane jest pozyskanie, 

gromadzenie, przetwarzanie oraz odpowiednia dystrybucja informacji w całej strukturze 

organizacji bezpieczeństwa państwa. Ponadto rozważaniom poddane zostaną ilustracje 

realnych zastosowań podczas procesu decyzyjnego w obszarze prewencji, interwencji 

oraz likwidacji. Efektem refleksji będzie dyskusja skupiona wokół wysokości progu 

wejścia technologii w świat decydentów oraz zwykłych obywateli, którzy przy pomocy 

tego typu rozwiązań są w stanie odmienić oblicze polskiego zarządzania kryzysowego.  

2. Technologie informacyjno-komunikacyjne 

2.1. Istota informacji w zarządzaniu kryzysowym 

Kluczowym elementem prawidłowego funkcjonowania jakiegokolwiek systemu 

jest informacja oraz jej obieg w danych strukturach. Aparat zarządzania kryzysowego 

to przykład złożonego oraz wielowymiarowego kompleksu organizacyjnego, na który 

składają się poszczególne organy wedle szczebla administracyjnego. Zarządzanie 

kryzysowe to z pewnością jeden z elementów bezpieczeństwa narodowego [1]. Całość 

prowadzonych procesów dotyczy działań mających na celu zapobieganie, przeciw-

działanie i reagowanie w razie wystąpienia zakłóceń stabilności danego systemu oraz 

przywrócenie pożądanego stanu jego funkcjonowania. Priorytet nakłada się więc na 

minimalizację prawdopodobieństwa powstania napiętych sytuacji wymagających 

reakcji, a także ograniczenie konsekwencji ich pojawienia się na danym terenie. Nato-

miast przedmiotem ochrony jest zdrowie i życie ludzi, mienie oraz środowisko. Bez 

wątpienia w tak szerokim spektrum działania zarządzania kryzysowego na wszystkich 

poziomach jego funkcjonowania istotną rolę odgrywa informacja. Co więcej, 

                                                                
1 karolina.pietryka@doktorant.up.krakow.pl, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział Nauk Społecznych, 

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 
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w problematyce sytuacji krytycznej wyróżnia się wiele, często nakładających się na 

siebie, rodzajów zagrożeń powstałych wskutek działania sił przyrody, żywiołów, a coraz 

częściej jest też efektem zachowania człowieka lub zaniechania przez niego działań 

[2]. Wówczas niezbędne jest odpowiednie zarządzanie. Zarząd należy tutaj rozumieć 

jako proces decyzyjny, który to w fazie interwencji jest realizowany pod presją, 

w stanie niepewności. Co istotne, wymaga on pozyskania, gromadzenia, przetwarzania 

oraz odpowiedniej dystrybucji informacji, czego duża część znajduje zastosowanie 

w kompetencjach centrów zarządzania kryzysowego. Natomiast cały proces ma 

charakter ciągły, jest realizowany przez władze publiczne i dzieli się na dwa główne 

etapy – planowania oraz realizacji [1]. Stadium planowania ma miejsce przed danym 

zdarzeniem i skupia się na uniemożliwieniu oraz przygotowaniu na jego potencjalne 

wystąpienie. W tej fazie kreuje się odpowiednią politykę działania, sporządza plany 

strategiczne, a także przeprowadza audyt oraz ewentualne uzupełnienie zasobów nie-

zbędnych do efektywnej reakcji na wypadek kryzysu. Z kolei realizacja dotyczy 

usuwania źródeł zagrożeń, ograniczenia ich negatywnych skutków, ale również pomocy 

osobom poszkodowanym podczas trwania sytuacji kryzysowej oraz odbudowę zasobów 

i infrastruktury krytycznej po jej wystąpieniu [3]. Syntetyzując, warto zauważyć, iż 

proces decyzyjny realizuje swoje zadania w trzech obszarach aktywności wobec 

sytuacji kryzysowej, w której to powyższe fazy są wykonywane. Wyróżnia się więc 

prewencję jako próbę zapobiegania i przygotowania do przejęcia kontroli, interwencję 

w czasie rzeczywistym w przypadku wystąpienia kryzysu, likwidację skutków, jakie ze 

sobą niesie oraz odtwarzanie infrastruktury krytycznej. W celu właściwego zarządzania 

sytuacją kryzysową w obliczu danego zagrożenia, a w efekcie utrzymania poziomu 

bezpieczeństwa, konieczna jest koordynacja działań interesariuszy (zarówno służb, 

jednostek samorządowych, jak i innych instytucji zaangażowanych) oraz gromadzo-

nych, czy przetwarzanych przez nich informacji.  

Bezpieczeństwo, a więc integralność oraz trwałość przepływu różnych procesów 

można uzyskać jedynie przy pomocy odpowiednich narzędzi [3]. Jednym z elementów 

całego systemu wspierających utrzymanie stanu stabilności są technologie informacyjno-

komunikacyjne. Dostarczając informacji pozwalają na racjonalną gospodarkę zasobami 

oraz odpowiednio ukierunkowany proces decyzyjny. Co więcej, dzięki wdrażaniu ich 

na każdym z etapów (to znaczy w procesie prewencji, interwencji oraz likwidacji) 

możliwa jest kontrola realizacji celów, która służy wykrywaniu nieprawidłowości oraz 

podnoszeniu jakości zarządzania kryzysowego. Warto zastanowić się na całym wa-

chlarzem pozytywnych implikacji ekonomicznych, przestrzennych, czy ekologicznych 

stosowania narzędzi z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, które 

pokazują, iż podjęty trud organizacji tego rodzaju przedsięwzięć ma sens. Groma-

dzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzysta-

niem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej daje możliwość 

wielokrotnego odtworzenia zawartości bez względu na objętość, co może się przyczynić 

do osiągnięcia znaczącej poprawy wydajności systemu zarządzania kryzysowego. Co 

więcej, właściwości technologii pozwalają na wielokryterialne analizy ilościowe oraz 

jakościowe, które przy tradycyjnych metodach obróbki danych nie byłby możliwe. 

Warto zauważyć, iż ułatwiają także eliminację pośrednictwa, stąd też możliwe jest 

pozyskanie danych o sytuacji w terenie w czasie rzeczywistym. Solidny fundament 
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w postaci odpowiedniej informacji w odpowiednim czasie daje szansę na właściwą 

reakcję na sytuację kryzysową, a niejednokrotnie umożliwia zablokowanie jej rozwoju. 

Ponadto wspomaga współpracę struktur prawnych i wykonawczych, co również wpływa 

na jakość funkcjonowania całokształtu mechanizmów prewencji oraz interwencji [4]. 

W przypadku implementacji tego typu technologii ze szczególną uwagą należy 

zadbać o ich cyberbezpieczeństwo. Ryzyko naruszenia własności poufności, integral-

ności, dostępności przechowywanych w systemie danych może skutkować odmową 

dostępu do zasobów, nieautoryzowaną rekonfiguracją systemu, modyfikacją transmito-

wanych danych, czy zainfekowaniem złośliwym oprogramowaniem. Jest to szczególnie 

ważne w przypadku rozwiązań, które działają na zasadzie usieciowienia oraz stałej 

łączności urządzenia z bazą danych, czy jednostką przetwarzającą. Wówczas utrata 

kontroli nad systemem wiązać się może z narażeniem ciągłości całej akcji kryzysowej, 

a co za tym idzie, niesie ryzyko utraty zdrowia lub życia ludzi.  

Rozwiązania informacyjno-komunikacyjne wymagają dużego kapitału na etapie 

przygotowania i wdrożenia. W zdecydowanej większości, w przypadku właściwej myśli 

strategicznej oraz efektywnym wykorzystaniu wytworzonych instrumentów jest to dla 

struktury systemu zarządzania kryzysowego inwestycja zwrotna, a co więcej, rozsze-

rzająca możliwości i perspektywy działania w obliczu kryzysu. Jako nośnik gromadze-

nia, przetwarzania oraz udostępniania informacji wspomaga proces decyzyjny pozwa-

lając na precyzyjny wywiad oraz właściwą reakcję na dane procesy wobec rozwoju 

sytuacji kryzysowej w terenie. Ponadto poprzez integrację pojedynczych wdrożeń 

utworzy kolektywną sieć efektywnie realizującą główny cel jakim jest utrzymanie stanu 

i poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności.  

2.2. Systemy informacji przestrzennej  

W celu sprawnej koordynacji przestrzennej na danym terenie niezbędne jest odpo-

wiednio precyzyjne źródło informacji o jego parametrach. Jednym z narzędzi do ich 

tworzenia oraz przetwarzania jest GIS (Geographic Information System). To wspoma-

gany komputerowo system, w którym następuje wprowadzanie, gromadzenie i przecho-

wywanie, zarządzanie, analiza oraz prezentacja danych przestrzennych i wytworzo-

nych informacji [5]. Warto zauważyć, iż system ten pozwala na wielokryterialne analizy 

ilościowe oraz jakościowe według podanych cech, przez co jest niezwykle użyteczny 

w szeroko rozumianym zarządzaniu procesowym, a także sytuacją kryzysową. Jego 

struktura składa się z następujących elementów: bazy danych, oprogramowania, sprzętu 

komputerowego, w tym urządzeń peryferyjnych. Jednak fundamentalnym oraz spaja-

jącym całość komponentem jest człowiek, który pełni rolę operatora systemu. Należy 

zwrócić uwagę, iż wszelkie funkcjonalności zaprojektowano w sposób zorientowany 

na użytkownika w celu wykreowania narzędzia użytecznego oraz wspomagającego 

procesy decyzyjne, którymi administruje człowiek [6]. Istotne jest, iż gromadzone dane 

zorganizowane są w formie poszczególnych warstw, które to posiadają zakodowaną 

długość, szerokość oraz referencję zawierającą wysokość geograficzną, dzięki czemu 

można przeprowadzać analizy oraz projektować scenariusze z dokładnością do przyję-

tych jednostek. GIS pomaga dostrzegać relacje i interakcje przestrzenne [5]. 

Przetwarzanie danych jest możliwe dzięki wprowadzonym atrybutom, które mogą 

mieć charakter przestrzenny (ukazujący lokalizację, kształt oraz topologię obiektów) 

lub też opisowy (prezentujący relacje nieprzestrzenne), co znacząco rozszerza perspe-
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ktywę analityczną. Systemy GIS pod względem precyzji są pomocne przy kreacji oraz 

manipulacji danych dla map średnio i małoskalowych. Natomiast często zwraca się 

uwagę na pojęcie systemu informacji terenowej (Land Information System – LIS), 

który skupia się na bezpośrednich pomiarach terenowych dla map wielkoskalowych 

[7]. Dane przetwarzane w systemie uzyskiwane są w procesie pomiarów, digitalizacji 

lub wektoryzacji map lub też metod fotogrametrii i teledetekcji [8]. Zaawansowane 

analizy są możliwe dzięki łączności z bazą danych, co jest jedną z najważniejszych 

właściwości oprogramowania. Ponadto GIS pozwala na prezentację zarówno wekto-

rowego, jak i rastrowego modelu danych.  

W Polsce działa Krajowa Infrastruktura Informacji Przestrzennej, do której zadań 

zalicza się organizację prawną, techniczną oraz finansową oraz standaryzację informacji 

przestrzennych wraz z integracją wszelkich systemów i baz danych przestrzennych [7]. 

Warto podkreślić, iż przez wzgląd na odpowiednią architekturę system funkcjonuje 

w trybie wielodostępnym, dzięki czemu możliwa jest synchroniczna praca zespołowa 

nad konkretnym projektem [9]. Natomiast sama manipulacja danymi pozwala na 

generalizacje, transformacje wektorowe lub rastrowe, agregację, buforowanie, zmiany 

struktury danych, analizy sieciowe, czy też regresji i wariancji [7]. Prezentacja wyników 

ukończonego procesu przetwarzania danych może przyjmować formę map, tabel lub 

wykresów. Platformy oprogramowania GIS często oferują aplikacje symulacyjne lub 

też komponenty wizualizacji 3D, co znacząco zwiększa możliwości udostępniania 

danych w postaci wygenerowanego modelu terenu [9]. 

Systemy informacji przestrzennej GIS to podstawowe narzędzia z sukcesem wyko-

rzystywane w biznesie, administracji, świecie nauki, czy zarządzaniu tkanką miejską. 

Pomaga w codziennym gospodarowaniu naturalnymi oraz wytworzonymi przez czło-

wieka zasobami, w tym wodą, energią, sieciami transportowymi, czy kanalizacyjnymi 

[5]. Postępy w technologii informacyjnej sprawiły, że analiza statystyczna stała się 

szerzej dostępna i umożliwiła modelom rozszerzanie się pod względem złożoności 

i skali, aby zapewnić dokładniejsze odwzorowanie procesów w świecie rzeczywistym. 

Wdrożenie systemów GIS pozwala na zmniejszenie kosztów dzięki bardziej efektywnemu 

planowaniu, właściwym lokowaniu inwestycji poprzez wsparcie dla decydentów, 

wyższej jakości komunikacji w postaci wizualizacji informacji oraz zrozumienia relacji 

przestrzennych. Ponadto dzięki systemowi możliwa jest reakcja w czasie rzeczywistym 

podczas zdarzeń kryzysowych (tych naturalnych oraz będących efektem działalności 

człowieka lub jego zaniechania). W czasie interwencji umożliwia przeprowadzanie 

ewakuacji oraz zabezpieczenie terenów zagrożonych. Jest to jednak narzędzie 

z ogromnym potencjałem wykorzystania w fazie prewencji. Pozwala na precyzyjne 

analizy sytuacji ze względu na wiele czynników, co z kolei owocuje zwiększeniem 

zasobu wiedzy, która to może być konieczna do efektywnego zarządzania w sytuacji 

niepokoju. Systemy informacji przestrzennej z powodzeniem są również stosowane 

podczas likwidacji skutków jakie za sobą niesie zdarzenie kryzysowe. Odpowiednio 

poprowadzona logistyka działania, trudna do zaplanowania poprzez konwencjonalne 

metody, przy użyciu GIS/LIS daje szansę na optymalne rozwiązanie problemów lokacji 

zasobów w terenie [10]. 

Cały wachlarz obszarów zastosowań czyni systemy informacji przestrzennej 

narzędziem uniwersalnym. Często jednak ten potencjał nie jest wykorzystywany, gdyż 
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szereg decyzji podejmowanych jest w oparciu o polityczne, a nie realne korzyści. 

Warunkiem sukcesu jest tutaj wspólny bieg ciągu procesu decyzyjnego wraz z wdro-

żeniem prezentowanego systemu oraz integracja danych na każdym jego etapie 

w każdej grupie interesariuszy tak, aby przyjęte rozwiązania były spójne i wypraco-

wane wspólnie przez całą strukturę zarządzania kryzysowego. Co więcej, warto, aby 

wspomniane narzędzie dla każdego organu oraz szczebla administracyjnego systemu 

były zintegrowane w jeden kompletny system informacji przestrzennej, gdyż tylko 

wówczas może stać się platformą efektywnego dialogu oraz współpracy operacyjnej.  

2.3. Big data w bezpieczeństwie  

Duże, zmienne i różnorodne zbiory danych, które poddaje się analizie w celu zdo-

bycia nowej wiedzy oraz zauważenia relacji, są podstawą funkcjonowania współ-

czesnego świata. Ich przetwarzanie dostarcza cennych informacji, jednak jest to proces 

złożony i czasochłonny. Ogrom korzyści, jakie można uzyskać wdrażając technologie 

big data, przemawiają za podjęciem próby wykorzystania jej w administracji bezpie-

czeństwem państwa w każdym jego ujęciu. Wybór odpowiednich danych oraz budowa 

konkretnych modeli analitycznych zwiększa trafność prognoz, podejmowanych 

decyzji, szybkie wykrycie potencjalnych problemów, czy zagrożeń.  

Najpopularniejszą definicją pojęcia big data jest prezentacja modelu 3V, sformu-

łowanego przez analityka META Group. Według tego podejścia kluczowe są trzy 

własności: objętość (volume), szybkość (velocity) oraz różnorodność (variety). Z czasem 

model ten uzupełniony został o kolejne składowe – weryfikację posiadanych danych 

(veracity) oraz wartość dla użytkownika (value) [11]. Drążenie danych (data minig) 

polega na zastosowaniu odpowiednich, ilościowych lub jakościowych metod analizy 

według konkretnych modeli, do których to zalicza się analizę skupień, modelowanie 

predykcyjne, testy A/B, crowdsourcing, przetwarzanie strumieniowe, uczenie maszy-

nowe, przetwarzanie języka naturalnego, sieci neuronowe, czy logikę rozmytą. Same te 

dane mogą być generowane zbiorowo, zagregowane lub oddzielne, otwarte, czy też 

chronione. Trudnością w przetwarzaniu jest ich różnorodność, co ma szczególne 

znaczenie w przypadku informacji przestrzennych, które to niegdyś tworzone w sposób 

tradycyjny, obecnie poddawane są digitalizacji. Obserwacja zmian zachodzących 

w dużych i złożonych zbiorach danych pozwala zauważyć pewne tendencje, czy modele 

zachowania się badanych zjawisk w danej przestrzeni oraz wspomaga ich interpretację 

w określonych ramach czasowych [12]. Do praktycznych aspektów wdrażania big data 

z pewnością należy problematyka użyteczności i istotności informacji, a także 

umiejętność właściwego wnioskowania z uzyskanych wyników przetwarzania [13]. 

Wiąże się z tym szereg wyzwań, ponieważ strumieniowy napływ danych, ich prędkość 

oraz ilość wymaga nie tylko odpowiedniej infrastruktury, ale również eksperta na 

miarę analizy tego rodzaju warunków oraz możliwości.  

Przetwarzanie dużych zbiorów danych aktualnie jest procesem wykorzystywanym 

w niemal każdej dziedzinie życia człowieka. Przede wszystkim ma ogromny potencjał 

do kreowania zachowań społeczności, a co za tym idzie jest idealnym narzędziem do 

wpływania na nawyki mieszkańców. Powszechnie uznaje się, iż docelowym obszarem 

zastosowania tej technologii są przedsiębiorstwa finansowe, działy human resources, 

czy też duże firmy o wielu klientach. Nie oznacza to, iż zalety nie mogą być wyko-

rzystywane w innych branżach. Jednym z wielu przykładów jest wykrywanie poten-
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cjalnych zagrożeń w celu ich wczesnej eliminacji oraz utrzymania poziomu bezpie-

czeńtwa w danym systemie. Należy zauważyć, iż narzędzie to może znaleźć zastoso-

wanie w każdym z rozważanych obszarów bezpieczeństwa. Ma to szczególne znaczenie 

w priorytetowych sferach tej dziedziny, do który z pewnością zalicza się terroryzm, 

kryzys klimatyczny, cyberbezpieczeństwo, czy stosunki międzynarodowe. W każdej 

płaszczyźnie przetwarzanie dostępnych zbiorów danych pozwala na kreację odpo-

wiedniej myśli strategicznej oraz efektywnie wspomaga procesy decyzyjne z zakresu 

zarządzania kryzysowego w obliczu danego zagrożenia. Co więcej, ukazuje relacje, 

które to być może nigdy nie zostałyby zauważone, powiększając w ten sposób zasób 

wiedzy o danym zjawisku. Właściwy wywiad umożliwia ustalenie linii przeciw-

działania, a dalej obrony.  

Technologie big data mają fundamentalne znaczenie dla stosunków społecznych 

w sferze humanitaryzmu cyfrowego. Nie tylko zwiększają produktywność, przyczyniają 

się do innowacyjności, ale także cechują się obiektywnością, przejrzystością oraz 

wszechstronnością zastosowania. Poprzez szereg benefitów skutecznie wspomagają 

zarządzanie kryzysowe dzięki weryfikacji oraz lokalizacji hipotetycznych zagrożeń 

stanu bezpieczeństwa. Big data dostracza więc niezwykle cennej dla bezpieczeństwa 

(w najszerszym ujęciu) wiedzy, która wywodzi się z analizy, pochodzących z wielu 

źródeł, danych. Ich przetwarzanie oraz zestawienie przy pomocy narzędzi cyfrowych 

pozwala na wykorzystanie niedostępnych wcześniej możliwości zarządzania kryzy-

sowego.  

2.4. IoT i M2M w zarządzaniu  

Internet rzeczy (Internet of Things – IoT) i big data ewoluowały niezależnie, lecz 

stały się wzajemnie powiązane. Bez danych urządzenia IoT nie posiadałyby funkcjo-

nalności i możliwości, które sprawiły, że osiągnęły tak dużą uwagę na całym świecie. 

IoT oraz M2M (Machine to Machine) to narzędzia do interaktywnej cyfrowej transmisji 

danych. Warto zwrócić uwagę, iż odbywa się ona poprzez protokoły internetowe, co 

daje możliwość komunikacji w czasie rzeczywistym z człowiekiem oraz innymi urzą-

dzeniami w celu usprawnienia procesów zarządzania zasobami, ich optymalizacji 

i automatyzacji. Różnica między nimi polega na roli czynnika ludzkiego, która przy 

modelu M2M jest praktycznie wykluczona, natomiast w koncepcji IoT zredukowano 

ją do minimum. Wymiana danych w każdym z tych podejść ma miejsce bez udziału 

człowieka, jednak może on sterować procesem z każdego miejsca na ziemi [14]. Warto 

zauważyć pewną zależność – IoT potrzebuje M2M, ale M2M nie potrzebuje IoT. Oba 

terminy odnoszą się do komunikacji podłączonych urządzeń, ale systemy M2M są często 

izolowanymi, samodzielnymi urządzeniami sieciowymi. Systemy IoT przenoszą M2M 

na wyższy poziom, łącząc różne systemy w jeden duży, połączony system. Istota 

działania IoT polega na stałej łączności dzięki kanałom komunikacyjnym z jednostką 

przetwarzającą (sercem całego systemu), który analizuje otrzymane informacje 

i podejmuje decyzje, przekazując rozkazy ponownie do konkretnych sprzętów. Proces 

decyzyjny wspomaga sztuczna inteligencja (skrót AI pochodzący od terminu w języku 

angielskim: Artificial Intelligence) i uczenie maszynowe (skrót ML pochodzący od 

terminu w języku angielskim: Machine Learning), umożliwiając dokonywanie przez 

urządzenia własnych, autonomicznych wyborów [15]. Co ważne, koncepcja IoT dotyczy 

przedmiotów codziennego użytku, które wzbogacone o mikro-kontrolery redefiniują 
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sposób funkcjonowania we współczesnym świecie. Istotną cechą jest również możli-

wość komunikacji w czasie rzeczywistym (lub w ustalonych okresach) oraz zaprogra-

mowana świadomość kontekstu. Tego rodzaju rozwiązania muszą być przygotowane 

na zmiany wielu czynników (kanał radiowy, topologia, ruch danych), co oznacza po-

trzebę dynamiki zarządzania dużą liczbą parametrów w najbardziej wydajny sposób [16]. 

IoT jest przydatnym narzędziem śledzenia stanu zasobów naturalnych oraz ich 

zużycia. Powszechnie stosuje się go w zarządzaniu energią, wodą pitną, odpadami 

komunalnymi oraz administracji całości osprzętu. Za pomocą inteligentnych liczników – 

i wykrywania czynników w miejscu pracy, takich jak ciśnienie, temperatura i stan 

sprzętu można sterować parametrami, czy też wyznaczać odpowiednie opłaty. Ponadto 

wspomniana technologia wykorzystywana jest do sterowania ruchem, czy logistyką 

transportu [15]. Znane jest również wykorzystanie IoT w ochronie przyrody poprzez 

stały dostęp do głównych wskaźników powietrza, wody, czy gleby z łatwością można 

dostosować poziom pracy innych funkcjonalnie zależnych urządzeń, czy też podej-

mować odpowiednie decyzje strategiczne. Rola urządzeń IoT w zakresie zarządzania 

kryzysowego sprowadza się przede wszystkim do monitorowania sytuacji, a przez to 

również wspomaga automatyzację i optymalizację procesu decyzyjnego. Dużą rolę 

odgrywają tutaj urządzania w terenie, które za pomocą czujników przekazują dane, 

które zestawione w sieć informacji pozwalają opracować strategię działania opera-

cyjnego w obliczu danego zagrożenia. Co więcej, IoT dostarcza informacji w czasie 

rzeczywistym, co w sytuacji niestabilności i zakłócenia działaności danego systemu 

jest zasobem fundamentalnym do podjęcia próby eliminacji zagrożenia. Nie bez 

znaczenia w kształtowaniu reakcji na zagrożenie jest integracja oraz spójność danych, 

procedur, czy całych systemów działania. Tożsama właściwość cechuje rozwiązania 

z zakresu IoT, przez co z niższego progu wejścia można zaimplementować je właśnie 

w czynnościach mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa.  

Dzięki wprowadzeniu urządzeń IoT istnieje możliwość uzyskania wielu informacji 

o charakterystyce sytuacji kryzysowej w terenie oraz jej monitoring w czasie rzeczy-

wistym, co jest niezbędnym elementem efektywnego zarządzania ryzykiem. Kluczem 

do sukcesu prezentowanych rozwiązań jest ich interoperacyjność, skalowalność oraz 

integracja, ponieważ pojedyncze wdrożenia nie przyniosą takich efektów jak dobrze 

skoordynowana sieć połączeń wielu urządzeń.  

2.5. Model i symulacja  

Jednym z kluczowych filarów zarządzania sytuacją kryzysową jest kreacja i wdro-

żenie strategii działania oraz gotowość reakcji w każdych możliwych warunkach. 

Przewidywanie przyszłości jest procesem trudnym i złożonym, czasem nawet nieosią-

galnym. Z pomocą w takiej sytuacji przychodzą oparte na solidnym fundamencie 

konkretnych obliczeń modele oraz symulacje. Kreują one niejako scenariusze rozwoju 

w danych okolicznościach, przez co decydenci są w stanie przygotować się ich 

wystąpienie. 

Model formalny to najprościej mówiąc abstrakcyjny opis obiektu z uwzględnieniem 

jego cech charakterystycznych [17]. Z kolei symulacja spełnia zadanie obliczania 

wartości modelu oraz wizualizacji wyników przy użyciu komputera. Połączenie mode-

lowania i symulacji jest wynikiem odpowiedniego poziomu abstrakcji oraz znacząco 

skraca proces analitycznego myślenia o systemach złożonych. Istotną zaletą stoso-
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wania tego typu rozwiązań jest możliwość wprowadzania danych wielowymiarowych 

oraz manipulowanie ich wartościami wejściowymi oraz wyjściowymi, dzięki czemu 

testowaniu poddawane są ogromne zbiory danych kreujące w efekcie tysiące scena-

riuszy, a sam wynik niejednokrotnie generowany jest w czasie rzeczywistym [18]. 

Oczywisty jest fakt, iż na wiarygodność uzyskanych rezultatów wpływa wiele 

zmiennych, lecz samo sprawdzenie danej konfiguracji parametrów w przyszłości może 

przynieść wymierne efekty oraz wspomóc procesy decyzyjne w realnych warunkach 

administracyjnych. Co więcej, pozwalają również na zrozumienie występujących 

zależności, w tym tych przyczynowo-skutkowych, których to pochodzenie nie jest 

jeszcze dokładnie zbadane naukowo. Symulacje zazwyczaj przeprowadza się na gruncie 

zbudowanych wcześniej modeli, które poddaje się działaniu wielu eksperymentów 

numerycznych. Pozwala to poznać nowe zachowania obiektów w stosunku do zmie-

niających się parametrów. Prawidłowy wynik uzyskiwany jest w oparciu o wiedzę 

eksperta o danym zjawisku, gdyż to właśnie on jest odpowiedzialny za dobór liczby 

powtórzeń, czy zmiany konfiguracji znaczących warunków [18]. Częstym zabiegiem 

jest interpolacja danych w celu uzyskania klarownego obrazu w przestrzeni rozwiązań. 

Nie sposób zapomnieć, iż model lub też symulacja jego zachowania jest odwzoro-

waniem tej części wiedzy, którą można wyrazić w sztywnych ramach matematyki oraz 

konstrukcji oprogramowania. Mankamentem mechanizmów jest z pewnością duże 

ryzyko ciągnięcia wielopostaciowego błędu, który występuje samorzutnie, znie-

kształcając wynik końcowy. Interpretacja winna zatem być krytyczna oraz niezwykle 

mocno osadzona na gruncie dotychczasowych, sprawdzonych naukowo reguł i zasad.  

Budowane modele oraz stosowane na ich podstawie symulacje często wywodzą się 

z biocybernetyki oraz bazują na modelu pierwotnym jakim jest ogranizm żywy, który 

cechuje się wielowymiarowością sygnałów (przykładem może być model systemu 

nerwowego). Analogiczną właściwością charakteryzuje się system zarządzania kryzy-

sowego oraz sama sytuacja zagrożenia, na którą wpływa wiele zmiennych. Metody 

oparte na modelowaniu i symulacjach mają szerokie zastosowanie w zarządzaniu 

zasobami oraz środowiskiem naturalnym. Jest to bowiem niezwykle ważny element 

funkcjonowania człowieka, dlatego też prognozuje się chociażby zużycie wody 

względem wielkości rezerw, ilość wprowadzanych zanieczyszczeń oraz ich wpływ na 

wydajność plonów, czy zdrowie mieszkańców [19]. Przedmiotem symulacji jest również 

przepustowość infrastruktury w stosunku do ruchu ulicznego, a także wydolność syste-

mów kanalizacyjnych. Dodatkowo często tworzone się różnego rodzaju mapy oddzia-

ływania danych inwestycji na otoczenie, w tym na przykład hałasu lub promienio-

wania. Ciekawym oraz wartym uwagi zastosowaniem jest prognozowanie zdarzeń 

kryzysowych w postaci ilości opadów oraz przepływu wód w trakcie ich trwania. 

Przebieg powodzi, wyznaczanie stref zalewowych oraz zagrożonych zalaniem dostarcza 

wiedzy o kształtowaniu się tych zjawisk w przyszłości [20]. Oczywisty jest fakt, iż 

wypracowane przez oprogramowanie wyniki nie pozostają bez związku z przeszłością. 

Często to właśnie na podstawie historycznych danych skorelowanych z ilością wody 

na jednostkę miary można symulować nadchodzące zachowania. Podobny schemat 

wykorzystuje się w przypadku innych sytuacji zagrożenia dla człowieka [21]. Na 

uwagę w tym miejscu zasługuje również wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, które 

poprzez szereg sensorów oraz układy wizyjne, symulują dane warunki (powietrzne, 
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podwodne, podziemnie), w których to człowiek może zweryfikować swoje reakcje. 

Początkowo rozwiązania te kierowano do branży wojskowej (symulacje lotnicze oraz 

pola walki) oraz z czasem stosowano je również w medycynie, geologii, czy astro-

nautyce. Celem tej technologii jest realizacja metody nauki poprzez doświadczenie 

zachowania w danych okolicznościach, przez co człowiek w przyszłości, ma szansę 

zaplanować strategiczne podejście w sytuacji realnego zagrożenia.  

Modele i symulacje znacząco wpływają na możliwości identyfikacji wrażliwych 

punktów systemu, czy kierunków rozwoju obronności państwa. Co więcej, poprzez 

kreację scenariuszy przebiegu sytuacji kryzysowej, pozwalają na wyjrzenie w przyszłość. 

Daje zatem solidne podstawy do zbudowania użytecznej strategii działania na 

wypadek wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa oraz wspomaga administrację danym 

ryzykiem zarówno w obszarze prewencji, interwencji oraz likwidacji.  

3. Dyskusja  

Dorobek cyfryzacji dostarcza narzędzi, które rozszerzają perspektywę patrzenia 

w przyszłość oraz wyposaża w realne rozwiązania zbliżające do osiągnięcia stanu opano-

wania sytuacji kryzysowych. Warto zatem przyjrzeć się istniejącym implementacjom 

w celu weryfikacji stanu oraz jakości wdrożeń technologii informacyjno-komunika-

cyjnych w obszarze zarządzania kryzysowego w Polsce.  

Przykładem obrazującym moc sprawczą, efektywność oraz cały wachlarz możliwości 

jest Informatyczny System Monitoringu i Osłony Kraju, który to dostarcza platformę 

będącą efektem połączenia wielu metod realizacji roli technologii informacyjno-komu-

nikacyjnych. Na uwagę zasługuje udostepniony w ramach tej usługi Hydroportal 

(dostępny pod adresem: https://isok.gov.pl/hydroportal.html) [22], który powstał w celu 

podnoszenia skuteczności zarządzania ryzykiem powodziowym. Można z łatwością 

odnaleźć w nim Mapy Ryzyka, czy też Zagrożenia Powodziowego. Co więcej, umo-

żliwia przegląd danych dotyczący wielu aspektów gospodarowania wodami zebranych 

w jednym miejscu. Dla każdego użytkownika udostępniono również strategiczne plany 

zarządzania wodami w odniesieniu do kompozycji mapowej. Platforma nie tylko jest 

polem dyskusji, narzędziem do współpracy, lecz dostarcza również cennej wiedzy, 

która pozwoli w przyszłości na podjęcie świadomych decyzji odnośnie lokalizacji 

inwestycji z zakresu zabezpieczeń powodziowych na poziomie administracyjnym, 

ale również wspomoże codzienne decyzje każdego obywatela [23]. Serwis jest odpo-

wiedzią na liczne problemy brakującego rozwiązania systemowego, które jest niezbędne 

do zapewnienia sprawnego funkcjonowania zarządzania kryzysowego. Warto zauważyć, 

iż udostępniony zakres danych powstał przy pomocy innych technologii komuni-

kacyjno-informacyjnych. Przy kreacji wyników stosowano inwentaryzację stanu 

faktycznego dzięki narzędziom IoT/M2M, modelowanie matematyczno-hydraulicznego, 

symulacje scenariuszy rozwoju sytuacji kryzysowych, analitykę big data poprzez 

algorytmy wspierane przez sztuczną inteligencję oraz przetwarzanie i prezentację dzięki 

systemom informacji przestrzennej. Dostęp do kompletnej i rzetelnej informacji o możli-

wych zagrożeniach wraz z ich referencją przestrzenną jest kluczem efektywnego 

planowania prewencyjnego oraz interwencyjnego.  

Korzystanie z dorobku hydro-informatyki w postaci symulacji, elementów sztucznej 

inteligencji czy rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości oraz efektywne wykorzystanie 

zintegrowanych systemów zarządzania może przynieść ogromne efekty w przyszłości. 
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Aktualnie w Polsce ten sektor rozwija się bardzo dynamicznie, jednak rozwiązania 

jakie zauważa się w przypadku zarządzania niektórymi zagrożeniami bezpieczeństwa 

nie są wdrażane oraz wykorzystywane w takim stopniu jak ukazana platforma. Po-

wszechnie dostrzega się problem braku zintegrowanego systemu spajającego poszcze-

gólne elementy systemu, co z kolei generuje zakłócenia w komunikacji, czy dostępnie 

do danych. Nie widnieje również pole do współpracy wielu interesariuszy zarządzania 

kryzysowego. W sytuacji, gdy każdy organ posiada własne zaplecze techniczne, 

trudnością jest uzyskanie prawidłowego obiegu informacji. Istotną barierą jest również 

brak świadomości pochodzenia oraz źródeł danych przetworzonych. Niejednokrotnie 

właśnie w tym miejscu należy szukać przyczyn danego zjawiska. Raporty, nawet jeśli 

są przygotowane rzetelnie oraz kompletnie, to gdy nie zawierają referencji do sposobu 

analizy danych, stają się niepełne. Co więcej, często w instytucjach zauważa się ogrom 

braków danych, czy też ich niespójność, co ponownie jest przyczyną dezorganizacji 

procesu informacyjno-komunikacyjnego, a dalej wpływa na poziom, czy nawet 

istnienie współpracy międzysektorowych [24]. Jest to szczególnie ważne w przypadku 

zagrożeń, gdyż to właśnie są gruntem niezwykle złożonym, wymagającym rozbudo-

wanej struktury kompetencji, jednostek odpowiedzialnych oraz posiadającym wielu 

interesariuszy [2]. Kluczowym elementem zarządzania kryzysowego jest społeczność. 

Zbiorowość najczęściej jest najbardziej zagrożona w sytuacji kryzysu oraz to właśnie 

ona ma największą moc sprawczą. Odpowiednio kierowane służby oraz mieszkańcy 

danego terenu są w stanie nierzadko skutecznie zapobiec niebezpieczeństwu [23]. 

Istotne znaczenie w tym kontekście ma edukacja dla bezpieczeństwa. Elementem tego 

procesu mogą być działania doraźne, ale również ponoszenie świadomości dzięki 

technologiom cyfrowym. Publikacja informacji w postaci serwisu internetowego, czy 

też aplikacji webowej dla szerokiego grona odbiorców, zwiększa możliwości zarówno 

w obszarze prewencji, jak i interwencji, czy nawet likwidacji.  

Wydaje się, że obecnie trwa proces przejściowy, w którym następuje adaptacja oraz 

stopniowy wzrost świadomości możliwości, a technologie informacyjno-komuni-

kacyjne z pewną dozą sceptycyzmu są wykorzystywane w decyzjach strategicznych. 

Skala ich wykorzystania na poszczególnych szczeblach administracyjnych jest niepro-

porcjonalnie mniejsza w stosunku do zaprezentowanych korzyści. Przy użyciu techno-

logii z ujednoliconą komunikacją i predykcyjną sztuczną inteligencją informacje mogą 

być na bieżąco przetwarzane. Aktualnie barierą jest człowiek, który poprzez brak 

wiedzy, skutecznie broni się przed włączeniem technologii w kolejne obszary funkcjo-

nowania systemu. W rozważanym przypadku zarządzania kryzysowego, przez wzgląd 

na priorytetowy charakter dyscypliny bezpieczeństwa, do rozwoju struktury oraz 

podnoszenia jakości zarządzania konieczne są ugruntowane relacje na linii Human to 

Machine/Machine to Human [25]. Nie rozumiejąc założeń, czy też metod działania 

technologii, społeczność posiada wiele obaw przed korzystaniem z zaoferowanych 

narzędzi. Relacja świadomości współczesnego człowieka wobec postępującej techno-

logii oraz lokacja jego roli w systemie opartym o przemysł 4.0 skłania do refleksji. 

Przełamanie oporów, edukacja dotycząca podstawowych mechanizmów i procesów 

z zakresu analityki i przetwarzania danych być może w przyszłości zaowocuje większym 

wykorzystaniem zaprezentowanego instrumentarium w procesach decyzyjnych włodarzy.  
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Technologie informacyjno-komunikacyjne to dzisiaj niewątpliwie te dziedziny, od 

których oczekuje się więcej, gdyż na ich podstawie budowane są strategie zarządzania 

kryzysowego. Jednak systemy informacji przestrzennych, big data, IoT oraz M2M, 

a także modele, symulacje, czy wirtualna i rozszerzona rzeczywistość to jedynie narzę-

dzia oraz technologiczny grunt do realizacji zadań z zakresu utrzymania stanu bezpie-

czeństwa. Rolą człowieka jest właściwa administracja oraz perspektywiczna myśl 

strategiczna, która scali wszelkie elementy sytemu czyniąc go układem spójnym oraz 

efektywnym. Technologia, przez wzgląd na swoją priorytetową, informacyjno-komu-

nikacyjną rolę może stać się w tej kompozycji organizacyjnej platformą współpracy 

międzysektorowej i międzyinstytucjonalnej. 

4. Zakończenie  

Bezpieczeństwo to niezwykle dynamiczny stan danego systemu. Co ważne, nie 

można uzyskać go raz na zawsze. Pojawiające się nowe zagrożenia niejako wymuszają 

kreację postępowych metod zarządzania sytuacją kryzysową. Proces decyzyjny na 

każdym etapie wystąpienia zakłóceń stabilności w obszarze prewencji, interwencji, czy 

likwidacji winien być wspomagany przez technologie informacyjno-komunikacyjne 

dostarczające niezbędnego fundamentu jakim jest właściwa informacja. Współczesne 

strategie zarządzania kryzysowego oparte o systemy informacji przestrzennej, big data, 

IoT, M2M, modelowanie i symulacje, czy elementy sztucznej inteligencji dają szansę 

na redefinicję podejścia do sytuacji kryzysowej. Scalone w zintegrowany system 

umożliwiają wyniesienie administracji w obliczu zagrożenia na zupełnie inny poziom. 

Wymiar ten charakteryzuje się przede wszystkim głęboką świadomością podstaw 

powstania kryzysu, ale również daje przestrzeń do współpracy międzysektorowej oraz 

międzyinstytucjonalnej nad danym obszarem problemowym. Celem opracowania było 

wykazanie priorytetu dynamizacji oraz implementacji technologii informacyjno-komu-

nikacyjnych jako niezbędnego narzędzia dalszego rozwoju działań zabezpieczenia 

kryzysowego. Punktem krytycznym całości systemu jest jednak człowiek, który 

stanowi barierę optymalizacji oraz automatyzacji jako filarów mechanizmów decy-

zyjnych, które z kolei wpływają na kreację innowacyjnych rozwiązań. Niezwykle 

ważna jest zatem komunikacja na linii Human to Machine/Machine to Human, gdyż od 

jakości podejścia człowieka do elementów technologicznych zależeć będzie przyszłość 

jego bezpieczeństwa. Świadomość procesów technologicznych oraz umiejętność ich 

manipulacji to wyzwanie obecnych czasów. Efektem finalnym podjętego wysiłku, 

dzięki systemowi spajającemu sieć podsystemów technologii informacyjno-komunika-

cyjnych wraz z odpowiednią myślą strategiczną, będzie dłużej utrzymany stan 

bezpieczeństwa, szybsza reakcja na wypadek interwencji oraz ograniczenie skutków 

wystąpienia kryzysu. Weryfikacja wizji przyszłości nastąpi za kilkadziesiąt lat, lecz 

aktualnie z pewnością należy wyczekiwać ewolucyjnych zmian w procesie zarządzania 

kryzysowego, gdyż jedynie holistyczny pogląd na uspójnienie ogromu złożoności 

danych przy pomocy narzędzi technologicznych pozwoli uzyskać nową jakość całości 

administracji tego obszaru problemowego.  
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Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu kryzysowym 

Streszczenie  

Zarządzanie kryzysowe to jeden z praktycznych obszarów działania mających na celu utrzymanie stanu 

bezpieczeństwa. Całość prowadzonych procesów dotyczy zapobiegania, przeciwdziałania i reagowania 

w razie wystąpienia zakłóceń stabilności danego systemu oraz przywrócenia normalnego (sprzed kryzysu) 

stanu jego funkcjonowania. Administracja ryzykiem w obliczu zagrożenia wymaga odpowiedniego obiegu 

informacji, która stanowi fundament postępowania decyzyjnego. Konieczna jest zatem koordynacja działań 

interesariuszy (mieszkańców, służb, jednostek samorządowych, jak i innych instytucji zaangażowanych) 

oraz gromadzonych, czy przetwarzanych przez nich danych. Elementem spajającym oraz będącym prze-

strzenią współpracy są technologie informacyjno-komunikacyjne. Wychodząc naprzeciw aktualnym 

problemom przy pomocy narzędzi, do których zalicza się systemy informacji przestrzennych, big data, IoT 

oraz M2M, a także modele, symulacje, czy wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość, można uzyskać nową 

jakość systemu zarządzania kryzysowego, które to dąży do maksymalizacji czasu utrzymania stanu 

bezpieczeństwa, odpowiednio wczesnej interwencji oraz ograniczenia skutków wystąpienia kryzysu. Istotną 

rolę w tym systemie odgrywa człowiek będący stymulatorem rozwiązań technologicznych, które wraz 

z właściwą myślą strategiczną, kreują w efekcie skuteczny mechanizm działania. Warto zatem pochylić się 

nad jego aktualną rolą, która stanowi niejako barierę dalszego rozwoju technologicznego gruntu systemu 

zarządzania kryzysowego. Natomiast kluczem do sukcesu odmiany oblicza procesu decyzyjnego w świetle 

administracji zagrożeniami jest sieć implementacji spójnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

które mają swoje podłoże w mocno ugruntowanych relacjach Human to Machine/Machine to Human.  

Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo, technologie informacyjno-komunikacyjne  

Information and communication technologies as a crisis management tool  

Abstract  

Crisis management is one of the practical areas of activity aimed at maintaining the state of security. All 

the processes carried out concern prevention, counteracting and reacting in the event of disturbances in 

the stability of a given system and restoring the normal (pre-crisis) state of its functioning. Risk admini-

stration in the face of threats requires an appropriate flow of information, which is the foundation of decision-

making process. Therefore, it is necessary to coordinate the activities of the stakeholders (residents, 

services, local government units and other involved institutions) and the data collected or processed by 

them. Information and communication technologies are the connecting element and the space for cooperation. 

Meeting current problems with the help of tools, which include spatial information systems, big data, IoT 

and M2M, as well as models, simulations, or virtual and augmented reality, you can get a new quality of 

crisis management system, which aims to maximize the maintenance time security, timely intervention 

and limiting the effects of a crisis. An important role in this system is played by the human being as 

a stimulator of technological solutions, which, together with appropriate strategic thinking, result in an 

effective mechanism of action. Therefore, it is worth considering it’s current role – barrier to further 

technological development of crisis management system. On the other hand, the key to the success of 

the variety of the decision-making process in the light of risk administration is the implementations network 

of coherent information and communication technologies, which are based on well-established Human 

to Machine/Machine to Human relations. 

Keywords: crisis management, security, information and communication technologies 
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Bezpieczeństwo pacjenta a bezpieczeństwo zdrowotne 

osób wykonujących zawody medyczne 

1. Wstęp 

Jedną z fundamentalnych wartości dla każdego człowieka jest zdrowie, zarówno 

w aspekcie fizycznym, jak i psychicznym. Przepisy prawne powinny zapewniać 

bezpieczeństwo zdrowotne jednostki oraz społeczeństwa. Ze względu na to, iż pojęcie 

bezpieczeństwa zdrowotnego, pojmowanego jako część bezpieczeństwa narodowego, 

ma charakter niejednoznaczny, wielopłaszczyznowy i złożony, w artykule zaprezento-

wano wybrane aspekty prawne dotyczące ochrony bezpieczeństwa pacjenta oraz osób 

wykonujących zawody medyczne, a także relacje zachodzące w tym zakresie. Jednym 

z zadań państwa jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdrowo-

tnego, co wiąże się z potrzebą sformułowania przepisów prawnych w taki sposób, by 

można było je wykorzystać w praktyce. Celem niniejszego opracowania jest analiza 

wybranych regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce, 

z uwzględnieniem praw pacjenta, standardów wykonywania zawodów medycznych 

oraz ochrony personelu medycznego przed zagrożeniami. 

2. Gwarancje w zakresie bezpieczeństwa pacjenta 

Bezpieczeństwo pacjenta ściśle wiąże się z obowiązkami personelu medycznego do 

podejmowania działań, które nie wywołują szkody lub ograniczają ryzyko powstania 

niepotrzebnych szkód u pacjenta [1]. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 

za pacjenta uważa się „osobę zwracającą się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub 

korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świad-

czeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny” [2]. Natomiast zgodnie 

z ustawą o działalności leczniczej świadczeniem zdrowotnym są „działania służące 

zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania me-

dyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady 

ich wykonywania” [3].  

W doktrynie przedmiotu podkreśla się, że bezpieczeństwo zdrowotne jest pojęciem 

trudnym do zdefiniowania, gdyż podlega ciągłym zmianom. Przyjmuje się jednak, że 

bezpieczeństwo zdrowotne, stanowi element bezpieczeństwa narodowego. W związku 

z czym zadaniem państwa jest zapewnienie odpowiednich warunków pozwalających 

na realizację prawa do ochrony zdrowia. Ponadto bezpieczeństwo zdrowotne ujmuje 

się jako stan w którym nie występują lub zminimalizowane są zagrożenia, mogące 

spowodować pogorszenie lub utratę zdrowia podczas realizacji opieki zdrowotnej. Ze 

względu na występujące u konkretnego pacjenta dolegliwości lub lęk przed zachorowa-

niem poczucie jego bezpieczeństwa ulega zachwianiu. Jednostka subiektywnie ocenia 

swój stan zdrowia oraz poziom bezpieczeństwa. Pacjent postrzega swoją sytuację 
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poprzez możliwość realizacji praw i wolności przysługujących mu w związku z ubie-

ganiem lub korzystaniem ze świadczeń zdrowotnych. Z drugiej strony na poczucie 

bezpieczeństwa jednostki mają wpływ przesłanki obiektywne warunkujące bezpieczeń-

stwo zdrowotne, takie jak: dostępność do świadczeń zdrowotnych, zapewnienie opieki 

zdrowotnej na odpowiednim poziomie, standaryzacja udzielanych świadczeń, czy też 

zapobieganie i eliminowanie zagrożeń dla zdrowia i życia [4-6].  

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi sytuację jednostki w zakresie 

ochrony zdrowia są Konstytucja RP [7], Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-

czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [8], czy przywołane 

już wcześniej Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 

Pacjenta [2] oraz Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej [3]. Do 

zasadniczych zadań państwa zalicza się zapewnienie bezpiecznych warunków życia 

i zdrowia. Za ochronę zdrowia w Polsce odpowiedzialne są organy administracji 

rządowej i samorządowej, instytucje, służby medyczne itd. Również wpływ na własne 

bezpieczeństwo zdrowotne ma sam pacjent (świadczeniobiorca). Na pacjencie ciąży 

obowiązek dbania o własne zdrowie, poprzez m.in. wykonywanie badań profilaktycz-

nych, przeciwdziałanie chorobom zakaźnym, postępowanie zgodnie z zaleceniami 

lekarskimi czy edukację zdrowotną. Pacjent powinien aktywnie uczestniczyć w procesie 

leczenia, współdziałać z personelem medycznym, dzielić się własnymi doświadczeniami 

w związku z korzystaniem ze świadczeń zdrowotnych oraz podejmować inicjatywy 

zmierzające do poprawy ochrony zdrowia, a co za tym idzie również do wzrostu 

bezpieczeństwa [9, 10].  

Główne znacznie dla bezpieczeństwa jednostki ma organizacja i funkcjonowania 

całego systemu ochrony zdrowia. System ten obejmuje aspekt instytucjonalny, na który 

składają się podmioty odpowiedzialne za ochronę zdrowia oraz aspekt funkcjonalny 

pojmowany jako zorganizowany zespół działań zmierzających do zabezpieczeń świad-

czeń zdrowotnych. W Polsce system ochrony zdrowia ma charakter ubezpieczeniowy. 

Obywatel obciążony jest obowiązkową składką ubezpieczenia zdrowotnego. Ubezpie-

czonemu gwarantuje się równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, czy też prawo 

swobodnego wyboru świadczeniodawcy, który zawarł umowę z Narodowym Funduszem 

Zdrowia [11-13]. 

W art. 68 Konstytucji przyznano każdemu prawo do ochrony zdrowia, a także 

zapewniono obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równy dostęp do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Władze publiczne 

zobowiązane są do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom 

ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku (seniorom). 

Wskazane grupy osób cechuje szczególna sytuacja życiowa; ze względu na brak samo-

dzielności i potrzebę pomocy ze strony innych osób. Należy podkreślić, iż wskazany 

przepis Konstytucji ściśle wiąże się art. 30 (godność jako źródło praw i wolności) i art. 

38 (prawo do życia) ustawy zasadniczej [11, 14, 15].  

Do najważniejszych praw pacjenta, które pozwalają na realizację ogólnego prawa 

do ochrony zdrowia, zalicza się prawo do świadczeń zdrowotnych, prawo do wyrażenia 

zgody na świadczenie zdrowotne, czy prawo do informacji o stanie zdrowia. Pacjent 

ma prawo przedstawić osobie wykonującej zawód medyczny swoje zdanie w zakresie 

przekazanej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach 
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diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia, rokowaniach. Pacjentowi przysługuje 

również prawo do poszanowania intymności i godności, które obejmuje zapewnienie 

prywatności i poufności pacjentowi, właściwe podejście personelu medycznego do 

pacjenta. Prawo do poszanowania godności obejmuje także prawo do umierania 

w spokoju. Pacjent znajdujący się w stanie terminalnym ma prawo do świadczeń zdro-

wotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień. Jednak same gwarancje 

mogą być niewystarczające, bo dla bezpieczeństwa pacjenta ważne jest by przestrze-

gano przysługujących mu praw [16].  

W najnowszym raporcie Rzecznika Praw Pacjenta z okresu od stycznia do września 

2020 roku ujawniają się problemy pacjentów w realizacji przysługujących im praw 

w obliczu wystąpienia epidemii koronawirusa. Na pogorszenie bezpieczeństwa pa-

cjentów, jak wnioskują sami pacjenci, wpłynęło ograniczenie dostępności do świadczeń 

zdrowotnych podstawowej opieki zdrowotnej lub diagnostyki. Ponadto pacjenci mieli 

problemy z uzyskaniem informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzie-

lanych przez podmiot leczniczy, czy też o zawieszeniu jego działalności. W zakresie 

realizacji prawa do intymności i godności zwrócono uwagę na to, że pacjenci nie mają 

możliwości pożegnania się z bliskimi w przypadkach zagrożenia życia. Rzecznik Praw 

Pacjenta wskazał również na inne problemy mające wpływ na ochronę zdrowia, takie 

jak: długi czas oczekiwania na wynik testu na COVID-19 oraz brak możliwości do-

dzwonienia się do stacji sanitarnych. Pacjenci podnosili, iż odmawia się im obecności 

osoby bliskiej podczas udzielania szpitalnych świadczeń zdrowotnych ze względu na 

stan epidemii [17].  

W tym miejscu należy jednak odnieść się do przepisu prawnego, ujętego w art. 5 

Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w świetle którego kierownik 

podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz 

może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia 

epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku 

praw, o których mowa w art. 33 ust. 1, także ze względu na możliwości organizacyjne 

podmiotu (prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego 

z innymi osobami) [2]. 

Niewątpliwie jednym z obiektywnych czynników wpływających na jakość udzie-

lanych świadczeń zdrowotnych, co za tym idzie również na poczucie bezpieczeństwa 

pacjenta, ma wykwalifikowany personel medyczny. Zgodnie z ustawą o działalności 

leczniczej zawód medyczny wykonuje „osoba uprawniona na podstawie odrębnych 

przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymującą się nabyciem 

fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie 

lub w określonej dziedzinie medycyny” [3]. Przepisy prawne nakładają na osoby wyko-

nujące zawody medyczne poszczególne obowiązki, których celem jest zapewnienie 

właściwej opieki pacjentowi. Poszczególne zasady oraz wymogi dotyczące wykony-

wania konkretnych zawodów medycznych uregulowane są w poszczególnych ustawach 

odnoszących się do danego zawodu. Lekarz wykonuje swoje obowiązki w oparciu 

o Ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty [18]. Pielę-

gniarki i położne w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 

uregulowane mają zasady wykonywania profesji oraz kształcenia zawodowego i pody-

plomowego [19]. Kwestie związane z funkcjonowaniem systemu ratownictwa medycz-



 

Bezpieczeństwo pacjenta a bezpieczeństwo zdrowotne osób wykonujących zawody medyczne 

 

35 

nego, poszczególnymi zadaniami oraz wymogami dotyczącymi zawodu ratownika 

medycznego określono w Ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Rato-

wnictwie Medycznym [20]. Ustawodawca zakres obowiązków fizjoterapeuty sformu-

łował natomiast w Ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty [21], 

a diagnosty laboratoryjnego w obowiązującej Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagno-

styce laboratoryjnej [22].  

Jednym z kluczowych obowiązków wszystkich wskazanych powyżej osób jest 

udzielenie świadczeń zdrowotnych w przypadkach, gdy zwłoka w jego udzieleniu 

mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub 

ciężkiego rozstroju zdrowia. Lekarz, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny czy też 

fizjoterapeuta mają obowiązek postępowania zgodnie z należytą starannością, z posza-

nowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo oraz aktualną wiedzą 

medyczną. Wiąże się to z potrzebą stałego doskonalenia zawodowego, dokształcenia, 

aktualizowania i pogłębiania wiedzy, również w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

pacjentowi. Jakość kształcenia personelu medycznego ma również wpływ na bezpie-

czeństwo pacjenta. Postępowanie osób wykonujących zawody medyczne musi pozo-

stawać w zgodzie z aktualną wiedzą naukową, standardami, wytycznymi, wypraco-

wanymi procedurami medycznymi [23]. 

W orzecznictwie sądowym również potwierdzono, że udzielane pacjentowi świad-

czenia zdrowotne „powinny odpowiadać zasadom wiedzy medycznej oraz uwzględniać 

aktualny jej poziom w zakresie diagnostyki i leczenia. Do obowiązków personelu me-

dycznego należy podjęcie takiego sposobu postępowania (leczenia), które gwarantować 

powinno, przy zachowaniu aktualnego stanu wiedzy i zasad staranności, przewi-

dywalny efekt w postaci wyleczenia, a przede wszystkim nie narażenie pacjentów na 

pogorszenie stanu zdrowia. Wzorzec zachowania pracowników medycznych jest budo-

wany według obiektywnych kryteriów takiego poziomu fachowości, poniżej którego 

postępowanie należy ocenić negatywnie” [24]. 

Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawód medyczny 

kierują się także zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy 

zawodowe. W świetle założeń kodeksów etycznych osoby wykonujące zawody me-

dyczne zobowiązane są do niesienia pomocy chorym, łagodzenia ich cierpienia oraz 

szczególnej dbałości o dobro pacjentów. Zgodnie z zasadami etyki zawodowej naj-

ważniejszy jest człowiek będący „wolną, samostanowiącą i samospełniającą się istotą 

rozumną o nienaruszalnej wartości – posiadającą godność. Wyzwanie moralne dla 

lekarza nie głosi tylko, że ma on, jako człowiek, chronić najwyższą wartość ludzką – 

innego człowieka, ale że ma to robić z poszanowaniem jego istoty, z poszanowaniem 

tych wszystkich ludzkich wartości, które składają się na jego godność (wielkość), jeśli 

tylko nie staną one na przeszkodzie do zachowania wartości życia” [25]. Jeśli pacjent 

zauważy, że zachowania personelu medycznego odbiegają od przyjętych norm wyni-

kających z konkretnych przepisów prawnych, kodeksów etycznych, zasad współżycia 

społecznego, to może słusznie odczuwać niepokój, zagrożenie, czy też niebezpie-

czeństwo. 

Niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych na zawody medyczne może 

skutkować poniesieniem odpowiedzialności prawnej przez konkretną osobę wykonującą 

tą profesję. Podczas wypełniania swoich obowiązków podmioty wykonujące zawody 
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medyczne mogą popełnić określone błędy medyczne. Ponadto w wyniku działań lub 

zaniechania działania przez lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarkę, mogą 

wystąpić zdarzenia niepożądane w wyniku których szkodę poniesie pacjent lub jego 

rodzina. Pacjenci, którzy doznali szkody w wyniku udzielania im świadczeń zdrowot-

nych, mogą dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej lub pozasądowej, czyli przed 

wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych [16, 26].  

Omówione gwarancje mają na celu jak najpełniejszą ochronę pacjenta. Jednak 

niedofinansowanie sytemu ochrony zdrowia przekłada się na limitowanie świadczeń 

zdrowotnych, zbyt długie oczekiwania na zabiegi lub odmowę wykonania specjalistycz-

nych badań. Natomiast deficyt prawno-systemowy, nieprawidłowości organizacyjne, 

biurokratyzacja, brak standardów świadczeń oraz koordynacji podmiotów odpowie-

dzialnych za zdrowie oddziałują negatywnie na bezpieczeństwo pacjenta [6, 27]. 

3. Ochrona prawna osób wykonujących zawody medyczne 

Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Może również 

polegać na promocji zdrowia lub realizacji zadań dydaktycznych i badawczych 

w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych [3]. Osoby wykonujące zawody 

medyczne mogą być zatrudnione w podmiotach leczniczych lub prowadzić praktyki 

zawodowe. Działalność leczniczą w postaci praktyk zawodowych mogą wykonywać 

tylko lekarze, pielęgniarki, położne oraz fizjoterapeuci [12, 28]. 

Przepisy prawne nakładają na poszczególne osoby wykonujące zawody medyczne 

szereg obowiązków, jednak podmiotom tym, przysługują również określone prawa. 

Wśród nich wyróżnia się min. prawo do odstąpienia od rozpoczęcia lub kontynuacji 

świadczeń zdrowotnych, prawo do uchylenia tajemnicy zawodowej oraz prawo do 

udzielania świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych [23]. 

W art. 66 ust. 1 Konstytucji każdemu gwarantuje się prawo do bezpiecznych i higie-

nicznych warunków pracy. Uszczegółowienie tego prawa znajduje się w kodeksie 

pracy i regulaminach. Pracodawca zatem w aktach wewnątrzzakładowych powinien 

szczegółowo określić obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, sposób 

informowania o ryzyku zawodowym, zasady wyposażania pracowników medycznych 

w odzież i obuwie itd. [29]. 

W związku z powyższym osoby wykonujące zawody medyczne, realizując swoje 

obowiązki w sposób efektywny i skuteczny, również muszą mieć zagwarantowany 

odpowiedni poziom bezpieczeństwa zdrowotnego, szczególnie w sytuacjach wyjątko-

wych związanych z wystąpieniem zagrożeń, np. rozpowszechnienia się choroby zakaź-

nej, czy też w przypadkach kontaktu z pacjentami agresywnymi. Zachowania agresywne 

mogą przybierać różne formy: agresji werbalnej i fizycznej. Można zauważyć iż 

agresja przeciwko lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym nasila się [30-32]. 

Związane jest to przeważnie z trudną sytuacją życiową lub chorobą psychiczną pacjenta. 

Spożywanie alkoholu w nadmiernej ilości, albo zażywanie środków odurzających 

może wywoływać agresję pacjentów względem personelu medycznego. Nieumiejętność 

poradzenia sobie przez pacjenta z frustracją wynikającą z panującej sytuacji oraz wpro-

wadzonymi ograniczeniami w związku ze stanem epidemii może powodować wrogie 

zachowania po stronie pacjentów. Konsekwencją zachowań agresywnych wobec 

wskazanej wcześniej grup zawodowych jest możliwość poniesienia przez agresorów 

odpowiedzialności prawnej. Dotyczy to zarówno odpowiedzialności cywilnej za 
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naruszenie dóbr osobistych, jak i odpowiedzialności karnej, np. za zniesławienie lub 

znieważenie lekarza lub innej osoby wykonującej zawód medyczny. Zachowania pole-

gające na agresji fizycznej mogą natomiast wypełnić znamiona przestępstwa naruszenia 

nietykalności cielesnej. Osoby wykonujące zawody medyczne podlegają wzmożonej 

ochronie prawnej, gdyż korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy 

publicznych [33, 34]. Lekarzom zgodnie z art. 44 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty przysługuje ochrona należna funkcjonariuszowi publicznemu podczas wyko-

nywania czynności w ramach świadczeń pomocy doraźnej lub w przypadkach niecier-

piących zwłoki. Wzmożona ochrona dotyczy również lekarza, wykonującego zawód 

w podmiocie leczniczym, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych. Pielęgniarki, położne oraz ratownicy medyczni 

również objęci są ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach 

określonych w ustawach [18-20, 23]. 

Personelowi medycznemu należy zapewnić odpowiednie warunki do pracy poprzez 

m.in. środki ochrony osobistej, aparaturę, ale w również wsparcie psychologiczne. 

Podmioty lecznicze wyposaża się w coraz nowocześniejszy sprzęt, dzięki któremu 

odciążani są pracownicy służby zdrowia. Wiąże się to również z prawidłowym zarzą-

dzaniem bezpieczeństwem personelu medycznego, w postaci przeprowadzenia szkoleń 

odnośnie korzystania np. z urządzeń odciążających ich kręgosłup w związku z podno-

szeniem i przenoszeniem pacjenta. Osoby zarządzające placówką powinny dążyć do 

wypracowania oraz wprowadzenia określonych wytycznych celem zapewnienia 

bezpieczeństwa zdrowotnego swoim pracownikom [35].  

Problem, który od pewnego czasu można zaobserwować, a szczególnie uwidocznił 

się w czasie wystąpienia zagrożenia i zwalczania koronawirusa, stanowią braki kadry 

medycznej. Konsekwencją ograniczonej liczby osób wykonujących zawody medyczne 

jest praca pod presją czasu, wydłużanie dyżurów, stres, przemęczenie. Wystąpienie 

zagrożeń w postaci pojawienia się nowych, nieznanych chorób zakaźnych, ma prze-

ważnie charakter nieprzewidywalny, jednak organy administracji, podmioty, instytucje, 

służby powinny sprawnie reagować i odpowiadać na potrzeby społeczeństwa w zakresie 

ochrony zdrowia. Pojawienie się i rozpowszechnienie koronawirusa uwypukliło pro-

blemy z jakimi musi zmagać się osoba wykonująca zawód medyczny odnośnie ochrony 

własnego zdrowia. Podmioty te są w największym stopniu narażone na zakażenie, co 

więcej niejednokrotnie ryzykują własnym życiem i zdrowiem. W trakcie pandemii 

personel medyczny wielokrotnie zgłaszał braki środków ochrony osobistej (maseczek, 

rękawiczek, środków dezynfekujących czy fartuchów). Odpowiednia ilość osób za-

trudnionych w służbie zdrowia oraz zapewnienie środków ochrony wskazanym pod-

miotom, ma istotne znaczenie, gdyż nawet najlepszy i najnowszy sprzęt czy też techno-

logia nie wykona tego, co człowiek w kontekście opieki nad pacjentem. Również 

istotne znaczenie ma prawidłowa organizacja pracy, w postaci rozdzielenia zadań 

i obowiązków w taki sposób, by zapewniono ciągłą opiekę pacjentowi oraz możliwość 

odpoczynku dla lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych. Wpływ na bezpie-

czeństwo pacjenta poza wysokimi kwalifikacjami ma również doświadczenie, gdyż 

w przypadku zaistnienia nowych problemów decyzje niezwłocznie podejmuje osoba 

wykonująca zawód medyczny. Wiąże się to również z dostosowywaniem rozwiązań 
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prawnych, opracowywaniem strategii, niezwłocznym wdrażaniem procedur ze względu 

na wystąpienie szczególnej sytuacji [23, 36].  

Nie sposób wymienić wszystkich rozwiązań prawnych wprowadzonych w związku 

ze stanem epidemii Covid-19 w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego. Należy jednak 

zasygnalizować, że uchwalono m.in. ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych roz-

wiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [37]. Wydano 

szereg rozporządzeń, np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii [38], lub 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii 

[39]. Działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego podejmowane są także 

przez wojewodów, czy też jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe regulacje 

dotyczą także wprowadzanych ograniczeń w zakresie życia społecznego celem zapew-

niania bezpieczeństwa jednostce [40].  

Pandemia wpłynęła na wzrost udzielanych świadczeń za pośrednictwem teleko-

munikacji i systemów łączności. Stan epidemii wymusił zmiany w zakresie teleme-

dycyny w związku z ograniczonym dostępem do świadczeń zdrowotnych w postaci 

tradycyjnej. Opracowano wytyczne w zakresie udzielania teleporady oraz uchwalono 

akty prawne regulujące udzielenia świadczeń na odległość, np. rozporządzenie Ministra 

Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej 

opieki zdrowotnej z dnia 12 sierpnia 2020 r. [41]. Należy podkreślić, że telemedycyna 

ma stanowić uzupełnienie tradycyjnej formy udzielania świadczeń zdrowotnych. Telepo-

rada nie zastąpi w każdym przypadku bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem [42]. 

4. Wnioski/Podsumowanie  

Reasumując, pomiędzy bezpieczeństwem jednostki oraz bezpieczeństwem zdro-

wotnym osób wykonujących zawody medyczne występuje ścisły związek. Przeprowa-

dzone kontrole przez NIK wskazują na naruszenia podstawowych praw pacjenta ze 

względu na niedobory kadrowe, czy też niewłaściwe wykorzystanie potencjału personelu 

medycznego w opiece nad pacjentem. Osoby wykonujące zawody medyczne nad-

miernie obciążane są obowiązkami ze względu na zbyt małą liczbę zatrudnionych 

pracowników w podmiotach leczniczych. Ponadto wciąż brakuje standardów leczenia, 

skutecznego systemu przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym, co negatywnie wpływa 

zarówno na bezpieczeństwo pacjenta, ale również na bezpieczeństwo personelu medycz-

nego. Istotnym problem jest również nierzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej, 

co przyczynia się do pogorszenia bezpieczeństwa pacjenta. Personel medyczny pracuje 

na przestarzałym sprzęcie narażając pacjenta na utratę zdrowia, a siebie na możliwość 

poniesienia odpowiedzialności prawnej ze względu na wystąpienie zdarzeń niepożą-

danych [43]. Obowiązujące przepisy prawne zawierają gwarancje w zakresie bezpie-

czeństwa jednostki oraz personelu medycznego. Wyzwaniem natomiast jest zapew-

nienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia szczególnego 

zagrożenia, gdyż niejednokrotnie ochrona przewidziana w poszczególnych regulacjach 

okazuje się niewystarczająca. Pandemia COVID-19 wykazała i podkreśliła nieprawi-

dłowości w systemie ochrony zdrowia. 
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Na bezpieczeństwo w ogólności, czy to samego pacjenta, czy też osób udziela-

jących świadczeń zdrowotnych ma wpływ istnienie gwarancji w tym zakresie, stoso-

wanie i przestrzeganie przepisów prawnych oraz reagowanie na potrzeby zdrowotne. 

Zdrowie pojedynczego pacjenta, ale i całego społeczeństwa, jest uzależnione od 

zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego osobom wykonującym zawody medyczne, 

co doskonale obrazuje dzisiejsza rzeczywistość. Ochrona bezpieczeństwa pacjenta 

i osób wykonujących zawody medyczne powinna być priorytetem w polityce zdrowotnej 

państwa.  
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Bezpieczeństwo pacjenta a bezpieczeństwo zdrowotne osób wykonujących 

zawody medyczne 

Streszczenie  

Bezpieczeństwo pacjenta wymaga odpowiedniej ochrony ze strony państwa. W opracowaniu przeanalizo-

wano wybrane regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa pacjentów oraz osób wykonujących zawody 

medyczne. Wskazano na gwarancje w zakresie bezpieczeństwa pacjenta wraz z problemami związanymi 

z realizacją praw przysługujacych pacjentom, W rozdziale wykazono, że bezpieczeństwo pacjenta jest 

uzależnione od zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego osobom wykonującym 

zawody medyczne.  

Słowa kluczowe: pacjent, zawody medyczne, bezpieczeństwo pacjenta, bezpieczeństwo zdrowotne 

Patient safety in relation to health safety of medical personnel 

Abstract  

Patient safety requires adequate protection from state. The study analyzed selected legal measures of 

patients safety, as well as safety of the people performing medical professions. The study also indicated 

guarantees, in terms of patients safety with all problems connected with realization of patients rights. The 

chapter indicated that patients safety depends greatly on ensuring adequate level of safety for medical 

proffesions. 

Keywords: patient, medical proffesions, patients safety, health safety 
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Kto walczy we współczesnych konfliktach zbrojnych – 

statek powietrzny czy pilot? 

1. Wstęp 

Występująca wszechobecnie technika i technologia autonomicznych oraz zdalnych 
formacji lotnictwa wojskowego coraz mocniej staje się rzeczywistością. Mówi się, że 
w wysokorozwiniętych państwach urodził się już ostatni pilot, który zasiądzie 
w kabinie samolotu. Czas romantyzmu w lataniu, zatem dobiega końca. Wydaje się 
jednak, że realizacja misji bojowej powinna być wykonywana standardowo z wyko-
rzystaniem czynnika ludzkiego. Automatyzacja i robotyka pewnych systemów jest 
dobra, ale tylko jako wsparcie do podejmowania decyzji przez człowieka. Tym samym 
nie można dopuścić do dehumanizacji walki zbrojnej i pozbawienia etyki tych procesów. 

Stąd też celem tego artykułu jest wskazanie na obowiązującą w układzie antropo-
technicznym jedność statku powietrznego z pilotem podczas wykonywania zadania 
bojowego. Pilot musi panować nad powierzonymi mu systemami walki, nawigacji, 
łączności i pilotażu. Nie można pozwolić, aby sztuczna inteligencja i automatyzacja 
przejęła kontrolę nad orężem, bowiem może to się skończyć tragicznie. Człowiek musi 
kontrolować te systemy, mimo wszechobecnego wsparcia ze strony techniki i technologii.  

Z punktu widzenia metodologii badań określiliśmy kilka podstawowych elementów. 
Przedmiotem badań jest tu walka powietrzna. Natomiast podmiotem zarówno pilot statku 
powietrznego, jak również sam samolot z jego współczesnym potencjałem bojowym 
i oprzyrządowaniem. Analiza czynionych dociekań dotyczy teraźniejszości, ale występują 
tu także wątki historyczne i przyszłościowe. Do głównych metod badawczych 
zaliczamy tu przede wszystkim teoretyczne jak analizę i syntezę, kwerendę literatury 
przedmiotu oraz uogólnienie, ale także empiryczne jak komparatystykę. Praca bazuje 
na różnorodnej bibliografii, bowiem znalazły się tu zarówno: pozycje zwarte, artykuły 
oraz źródła internetowe. Dla lepszej percepcji niniejszego materiału przywołujemy 
stosowne fotografie i rysunek. 

Opracowanie składa się z czterech zagadnień. W pierwszym skupiamy się na 
historii badanego zagadnienia. Uwypuklamy tu rolę związków występujących między 
pilotem a możliwościami samolotu. Drugie zagadnienie opisuje pierwszeństwo wy-
szkolenia pilota nad powierzoną mu do walki maszyną. Taki model szkolenia obo-
wiązywał przez lata w siłach powietrznych wszystkich państw. Natomiast w kolejnych 
uwypuklamy coraz mocniejsze eksponowanie autonomicznej techniki w lotnictwie 
wojskowym. Tym samym czynnik ludzki jest powoli wypychany z tego obszaru, gdyż 
jest najbardziej zawodnym elementem systemu. Ostatnie zagadnienie wskazuje na 
potrzebę zachowania kontroli czynnika ludzkiego nad systemami orężnymi. W tym 
zakresie przywołujemy konkretne argumenty, aby tego nie powierzać automatom 
i czujnikom. Całość dopełnia zakończenie z wnioskami i propozycjami z deskrypcji 
wyników badań z tego zakresu wiedzy. 

                                                                
1 januszplaczek@wp.pl, Wydział bezpieczeństwa lotniczego, Lotnicza Akademia Wojskowa. 
2 m.grezicki@wzu.pl, Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. 
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Uważamy, że opracowanie jest przydatne dla wszystkich sympatyków socjologii 
i psychologii lotnictwa wojskowego – tych zarówno zawodowych, jak również amatorów. 
Bowiem problem dotyczy aktualnych procesów społeczno-technologicznych, które 
dokonują się w czasie rzeczywistym w tym środowisku. Ze względu na fakt ujęcia 
wielu wątków materiał należy traktować jako zarys problemu.  

2. Jak to w historii bywało 

Rozwój lotnictwa należy z pewnością zacząć od legendy Dedala i Ikara. Człowiek 
od zawsze marzył latać w przestworzach wolny jak ptak. Ale na ziszczenie tych 
futurystycznych pragnień potrzeba było wieków pracy organicznej we wszystkich 
dziedzinach życia. 

Budowa aerostatów rozpoczyna się w wieku XVIII. Z powodzeniem czynią to 
Francuzi eksperymentując początkowo z papierowymi torebkami napełnionymi roz-
grzanym powietrzem, a później z workiem z tkaniny, która była podgumowana i napeł-
niona wodorem. Pod koniec tego wieku mamy już wysłane w koszu balonowym 
zwierzęta, a zaraz potem pierwsze loty z ludźmi w koszu. Szaleństwo balonowe szybko 
opanowało cały rozwinięty kontynent i stopniowo Stany Zjednoczone. Jeszcze w czasie 
Rewolucji Francuskiej balony zaczęły być wykorzystywane do obserwacji na polach 
bitew [1]. Dalej tego typu wynalazek szybko rozwinął się w Europie dla potrzeb 
wojskowych, służąc do obserwacji i niekiedy bombardowań.  

W późniejszym czasie spotykamy już balony zaporowe wyposażone w stalową sieć 
jako element obrony przeciwlotniczej. Należy zwrócić uwagę, że w miarę upływu czasu 
doskonalono proces sterowania balonem, nawigacją i systemem łączności a piloci 
wyspecjalizowali się w precyzyjnym lataniu. 

Rozwój baloniarstwa spowodował możliwość powstania koncepcji statku powie-
trznego – czyli pojazdu osobowego napędzanego silnikiem.  

W tym zakresie prekursorami byli Anglicy od samego początku XIX w. Ale pierwsze 
wzloty (skoki) należą się Francuzom, chociaż próby już takie dokonywali także Rosjanie, 
pod koniec tego wieku. Niemniej wynalazki wspomagające, do lotu szybowcowego, 
należą do środowiska niemieckiego i angielskiego. Powoli metodą prób i błędów 
w 1903 r. przełamali pewne trudności techniczne bracia Wright ze Stanów Zjedno-
czonych i to ich zalicza się jako ojców chrzestnych lotnictwa, gdyż w dniu 17 grudnia 
1903 r. na wzgórzach Kill Devil w Karolinie Północnej odbył się pierwszy lot 
silnikowy. Był to lot Oliviera Wright’a [2]. 

Dalej sprawy potoczyły się znacznie szybciej. Liczne ulepszenia w konstrukcji 
skrzydeł, stosowanych materiałach oraz ciągłego wzrostu mocy silnika sprawiły, że 
lotnictwo się szybko rozwijało. Pozwoliło to na jego zastosowanie w I wojnie światowej 
(po obu stronach walczących wojsk). Początkowo ograniczało się ono do zadań obserwa-
cyjnych, albo ostrzału wrogich pozycji z karabinu maszynowego czy do ręcznie 
zrzucanych ładunków wybuchowych. Załoga, w tym pilot, był wówczas mocno 
związany z maszyną. Od czasu pierwszego zastosowania bojowego, szkolenie pilotów 
sprowadza się do dwóch już czynności tj. do pilotowania i wykorzystania oręża.  

Podczas I wojny światowej stworzono wiele konstrukcji lotniczych. Jednymi z naj-
bardziej znanych są konstrukcje firmy Fokker (fot. 1). Na malowanym na czerwono, 
trójpłatowym samolocie tej firmy – Fokker Dr. I latał najsłynniejszy pilot tej wojny, 
baron Manfred von Richthofen. 
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Fotografia 1. Samolot myśliwski Fokker D VII w zbiorze Muzeum Lotnictwa w Berlinie [3] 

Pokazany na fotografii 1 Fokker.D VII również był zbudowany w firmie Fokker 

Flugzeugwerke. Miał konstrukcję mieszaną. Skrzydła były drewniane a kadłuba był 

spawany z rur stalowych. Gruby profil pozwolił na zbudowanie wolnonośnych skrzydeł, 

co z kolei umożliwiło wzrost prędkości. Spawanie w konstrukcji kadłuba pozwoliło na 

uproszczenie procesu produkcji. Fokkery.D VII były stosowane przede wszystkim na 

Froncie Zachodnim i były uznane za najlepszy samolot myśliwski w końcowej fazie I 

Wojny Światowej.  

Omawiając początki lotnictwa wojskowego należy zwrócić uwagę na los okrętu 

liniowego SMS Ostfriesland, który jako pierwszy okręt w historii został zatopiony 

przez US Navy w następstwie eksperymentalnego ataku lotniczego w dniu 21.07.1921 r. 

Doświadczenia w atakowaniu okrętów pancernych bombami lotniczymi wykorzystano 

podczas nalotu na Pearl Harbour w dniu 06.12.1941 r. [4]. Do przenoszenia bomb nad 

cel potrzebne są jednak bombowce. Widoczny na fotografii 2 samolot bombowy 

Farman Goliath był jednym z najbardziej znanych samolotów tego właśnie przezna-

czenia podczas I wojny światowej. 

 

Fotografia 2. Strzelcy 1 kursu LSSiB przy samolocie Farman Goliath w 1929 rok [5] 
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Farman Goliath był dwupłatem o konstrukcji drewnianej i powstał 1919 r. Kadłub 

miał konstrukcję kratownicową pokrytą sklejką. Załogę stanowiły 4 osoby. Uzbrojenie 

defensywne tworzyło 5 ruchomych km 7,7 mm Lewis wz. 23 kal. 7,7 mm, 2 sprzężone 

w przodu i z tyłu kadłuba oraz 1 strzelający pod kadłub. Udźwig bomb wynosił 670-

1040 kg. Na samolotach tego typu ustanowiono kilka rekordów. Dotyczyły one wyso-

kości lotu z ładunkiem, czasu trwania lotu i jego odległości [6]. Od kilkudziesięciu 

sekundowego lotu braci Wright z zaledwie jedną osobą na pokładzie minęło zaledwie 

16 lat. Jeżeli przyjąć, że różnica pomiędzy max. masą startową a masą pustego 

samolotu stanowi o jego udźwigu użytecznym, to w przypadku tego samolotu wynosił 

on 2550 kg. W przypadku samolotu braci Wright wskaźnik ten wynosi 76 kg. Zatem 

w okresie zaledwie 16. lat wskaźnik ten wzrósł aż 33,5 razy. Podobnie wypada porów-

nanie w zakresie prędkości maksymalnej, która w przypadku samolotu Flyer wynosiła 

48 km/h a w przypadku Fokker. DVII 200 km/h, czyli wzrosła o 4,2 raza.  

Przyczyn tak szybkiego rozwoju lotnictwa upatrujemy w wyścigu zbrojeń spowodo-

wanym pierwszym światowym konfliktem zbrojnym. 

W miarę upływu czasu w kokpicie samolotu pojawiają się różnorodne specjali-

styczne wskaźniki oraz radio, a z czasem radar, a na koniec automatyczny pilot. Uła-

twiają one pilotowanie, nawigację oraz komfort pracy pilota. Postęp w konstrukcji samej 

maszyny, płatów skrzydła, silnika prowadzi do zwiększonej mocy, która powiększa 

ładunek bomb i umożliwia ostrzał w różnych kierunkach. Załoga samolotu rozrosła się 

i pracuje na ściśle określonych stanowiskach, w różnych specjalnościach. Tym samym 

należy zgrywać pracę zespołu aby osiągnąć zadawalający standard. Obok tego należy 

prowadzić szkolnie działania samolotów w zespole. 

Z czasem silnik tłokowy został zastąpiony turboodrzutowym co uczyniło statki 

powietrzne znacznie szybszymi i jednocześnie powiększyło ich udźwig. Samoloty 

takie pojawiły się w czasie II. wojny światowej po stronie niemieckiej i angielskiej, 

a później amerykańskiej i radzieckiej. W ZSRR, w połowie lat 40. XX. wieku dokonał 

się olbrzymi postęp technologiczny spowodowany dostawami Lend – Lease, badaniami 

niemieckich osiągnięć technicznych oraz przejęciem techniki z terenów Niemiec. Stąd 

też, ogólna koncepcja samolotu Mikojan-Guriewicz MiG-15 odpowiadała rozwią-

zaniom zastosowanych w projektach myśliwców niemieckich i wizualne podobieństwo 

do amerykańskiej konstrukcji F-86A.  

Konstrukcję MiG-15 szybko zmodernizowano do standardu MiG-15bis pokazanego 

na fotografii 3. 

 

Fotografia 3. Samolot LiM-2 (MiG-16bis) holowany na prezentację w WZU S.A. [7]  
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Ze względu na dużą prędkość statków – w szkoleniu pilotów zwraca się uwagę na 
percepcję pracy oczu i innych zmysłów oraz szybkość ich przetwarzania w mózgu 
w trafne decyzje.  

Rozwój lotnictwa wkroczył również do lotnictwa morskiego. Lotnictwo morskie 
odegrało ogromną rolę w czasie kampanii na Oceanie Spokojnym podczas II Wojny 
Światowej. Ponieważ starty i lądowania na ruchomym pokładzie lotniskowców należą 
do najtrudniejszych manewrów w lotnictwie, lotnictwo morskie spowodowało dalszy 
wzrost umiejętności pilota.  

Kolejny skok jakościowy w lotnictwie wojskowym to samoloty naddźwiękowe. Tu 
pilot staje się integralną częścią systemu i musi polegać na wskazaniach przyrządów 
w kokpicie oraz błyskawicznie reagować na pojawiające się sytuacje. Należy tu 
odnotować pewną słabość konstrukcji radzieckich – elektronikę. Ta słabość trwała aż 
do końca zimnej wojny. Radzieckie konstrukcje były zwrotne i wytrzymałe. Natomiast 
konstrukcje NATO były wyrafinowane i wypełnione sensorami i aparaturą. Dzięki 
temu są one podatne na modernizacje i skutecznie zapewniały szansę pilotowi podczas 
starcia. Natomiast ich wschodnie odpowiedniki ze względu na ograniczony potencjał 
modernizacyjny musiały być zastępowane nowymi konstrukcjami. Różnice w jakości 
wyposażenia nadrabiano więc ilościowo. 

W okresie zimnej wojny, antagonistyczne konstrukcje lotnicze przeciwników były 
przedmiotem pożądania obydwu stron konfliktu. Chodziło o rozpoznanie możliwości 
konstrukcji i opracowanie procedur przeciwdziałania. Szczególnie konstrukcje myśli-
wskie, gdzie załogę stanowi jedna osoba są podatne na werbunek przez służby wywia-
dowcze i uprowadzenie samolotu do wrogiego obozu. Również i konstrukcja samolotów 
MiG budziła zainteresowanie NATO [8]. Prowadzenie walki powietrznej wymaga 
współdziałania na poziomie skrzydła czy eskadry a istotnym zagadnieniem w szko-
leniu pilotów staje się precyzja działań.  

Współcześnie w Siłach Powietrznych RP eksploatowane są m.in. samoloty MiG-29 
i Lockheed Martin F-16C/D Block 52+. Były one zaprojektowane jako przeciwnicy. 
Doświadczenia z konfliktu wietnamskiego spowodowały, że zweryfikowano pogląd na 
rodzaj i ilość niezbędnego przenoszonego uzbrojenia. Ze względu na toczone walki na 
małych odległościach okazało się, że konieczny jest się powrót do broni lufowej. 
Ważną, z punktu widzenia skuteczności wykonywania zadań bojowych, okazała się 
możliwość długotrwałych lotów na małej wysokości w różnych warunkach atmo-
sferycznych zarówno w dzień jak i w nocy. Skutkowało to powstaniem samolotu F-16 
a następnie MiG-29 (fot. 4.). 

 

Fotografia 4. Samolot myśliwski MiG-29 na terenie 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego [10] 
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Prędkość maksymalna F-16C/D wynosi 1460 km/h (1,2 Ma) na poziomie morza 

i vmax=2175 km/h (2,05 Ma) na wysokości 12000 m. Pułap praktyczny to nieco ponad 

15000 m. Zasięg z typowym ładunkiem bojowym wynosi 1000 km a zasięg dla 

przebazowania blisko 4000 km. Napęd F-16C/D Block 52 stanowi silnik Pratt & 

Whitney F-100-PW-229 o ciągu 130 kN z dopalaniem. Maksymalna masa startowa 

samolotu wynosi blisko 17 t.  

Prędkość maksymalna MIG-29 wynosi 2445 km/h. Jest on szybszy o 270 km/h od 

F-16. Również w kontekście pułapu MiG-29 przewyższa F-16. Jego pułap praktyczny 

wynosi 17000 m a zasięg bojowy wynosi 1150 km, czyli 150 km więcej niż F-16. 

Należy jednak pamiętać, że ten ostatni jest wyposażony w instalację poboru paliwa 

w powietrzu [11]. Dodatkowo 2 silniki w samolocie MiG-29 podnoszą jego walory 

niezawodnościowe w porównaniu z konstrukcją F-16. Jednocześnie łączny ciąg silników 

wynosi 162 kN, a więc ok. 25% więcej niż F-16. Jednak samoloty F-16 stanowiące 

wyposażenie PSP zostały wyposażone w nowoczesne systemy nawigacyjne, a także 

wykrywania celów w warunkach zakłóceń naturalnych i sztucznych. Posiadają zaawan-

sowane systemy obserwacyjno – celownicze i są platformą, którą można uzbroić m.in. 

w rakiety powietrze – ziemia AGM-65G2 Maverick, powietrze – powietrze średniego 

zasięgu AIM-120C-5 AMRAAM oraz bliskiego zasięgu AIM-9X Super Sidewinder 

[10]. Na fotografii 5. przedstawiono samolot F-16 C/D Block 52+.  

 

Fotografia 5. Samolot myśliwski Lockheed Martin F-16D Block 52 nr 4067 w hangarze 32. Bazy Lotnictwa 

Taktycznego w Łasku [10] 

Porównanie charakterystyk lotnych konstrukcji nie jest wystarczające do ich pełnej 

oceny. Samolot MiG-29 jest przeznaczony do utrzymania przewagi powietrznej w jed-

nym punkcie. Samolot F-16 stanowi platformę integrującą dla wielu różnych systemów 

uzbrojenia również ofensywnego i dalekiego zasięgu i ma więcej możliwości do 

bojowego zastosowania. Obydwie konstrukcje mają jednak wspólną cechę. Jest nią 

zastosowanie zaawansowanych systemów wspomagających pracę pilota w czasie 

rzeczywistym. Systemy te korzystają z wielu sensorów na płatowcu. Umożliwiają 

ciągłe korygowania położenia sterów, bez tego lot obydwu tych maszyn byłby nie-

możliwy. Dzięki temu uzyskano wysoką manewrowość. 

W dalszej kolejności nastała era samolotów wojskowych niewidzialnych dla radaru. 

To bardzo drogie statki powietrzne, na które mogą sobie pozwolić tylko wybrane 

państwa. Kolejnym etapem jest zastosowanie sztucznej inteligencji do wsparcia misji 

załogowych lotnictwa. Celem prowadzonego przez Siły Powietrzne Stanów Zjedno-
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czonych (USAF) programu Skyborg jest opracowanie, opartego na sztucznej inteligencji 

(Artificial Intelligence, AI) systemu bezzałogowego, który byłby w stanie samodzielnie 

wspierać samoloty załogowe podczas wykonywania różnorodnych misji bojowych 

[13]. Zatem lotnictwo rozwój lotnictwa wojskowego postępuje w kierunku jakościowym, 

a lotnictwo zbliża się do działania w przestrzeni kosmicznej i coraz częściej wyko-

rzystuje się drony i sztuczną inteligencję. 

3. Prymat dla wyszkolenia pilota 

Lotnictwo wojskowe zajmuje istotne miejsce w historii ludzkości. Współcześnie 

samoloty bojowe jako wyroby obronne [14] stanowią jedno z najważniejszych narzędzi 

walki. Ich właścicielem są całe narody. Historia tych artefaktów naznaczona jest wie-

loma ofiarami i katastrofami. Funkcjonują one przecież w przestrzeni powietrznej, 

w środowisku nieprzyjaznych dla człowieka oraz i dodatkowo wykonują zadania 

w skrajnie niebezpiecznym środowisku oddziaływania militarnego, którego celem jest 

obezwładnienie przeciwnika. Procesy wytwarzania i wdrażania tych urządzeń specjal-

nie zaprojektowanych do obezwładniania są długotrwałe i wielkonakładowe. Są prowa-

dzone w warunkach zachowania bezpieczeństwa informacji i wymagają wykonania 

specjalistycznych badań, których zadaniem jest ujawnienie wszelkich błędów. Chodzi 

tutaj o eliminację zarówno wad materiałowych jak i procesów technologicznych.  

Statki powietrzne do zastosowań wojskowych współistnieją z człowiekiem lub 

grupami ludzi tworząc z nimi układy antropotechniczne. Na rysunku pierwszym 

pokazano klasyfikację relacji w tym układzie. 

 

Rysunek 1. Klasyfikacja relacji człowiek – układ antropotechniczny – system obronny [23] 
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Pokazana na rysunku pierwszym klasyfikacja relacji człowiek – wyrób obronny 

pozwala wyróżnić przede wszystkim relacje dotyczącą miejsca człowieka względem 

maszyny oraz jego rolę decyzyjną względem niej. Jest to relacja wewnętrzna, gdyż 

użytkownik funkcjonuje wewnątrz maszyny tak jak na pokładzie samolotu, który 

pozwala mu funkcjonować w przestrzeni powietrznej. Można dostrzec również relację 

zewnętrzną, która występuje w przypadku ręcznej broni palnej. Systemy bezzałogowe 

jak np. drony są zdalnie sterowane lub zarządzane tworząc specyficzny rodzaj relacji 

zewnętrznych. Systemy z wyrobami obronnymi zawierają w sobie obiekty przezna-

czone do obezwładniania. Samolot nie jest jednak przeznaczony wyłącznie do ochrony 

użytkownika. Systemy z wyrobami obronnymi zawierają w sobie obiekty przeznaczone 

do obezwładniania, gdyż ich podstawowe zadanie polega na dostarczeniu środków 

bojowych walki do najróżniejszych sfer i ich skierowanie przeciwko innym ludziom. 

Rozwój techniki lotniczej i wzrost znaczenia lotnictwa na współczesnym polu walki 

powodują zwiększone wymagania w stosunku do pilota wojskowego. Latanie stało się 

bardzo skomplikowanym i trudnym przedsięwzięciem, które wymaga od pilotów nie 

tylko opanowania wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim nabycia umiejętności 

praktycznych. Zakup samolotów wielozadaniowych, w tym plany w zakresie pozyskania 

samolotu Lockheed Martin F-35A oraz zakup samolotu szkolenia zaawansowanego 

AJT są tylko nielicznymi przykładami na to, że polskie lotnictwo znajduje się w fazie 

ciągłej transformacji. Dotyczy to również procesu szkolenia pilotów wojskowych, 

którzy muszą podążać za tymi zmianami. Istotne jest to, aby tak wyszkolić przyszłych 

pilotów, by byli fachowcami w swojej dziedzinie przy racjonalnej gospodarce budżetem 

przeznaczonym na ich szkolenie. 

Gen. M. Jemielniak uważa, że: Dzięki F-16 staliśmy się równoprawnym partnerem 

sojuszu północno atlantyckiego. Bez żadnych kompleksów możemy wykonywać zadania 

i misje każdego rodzaju. Posługujemy się tymi samymi procedurami, używamy 

angielskiego na poziomie operacyjnym i Piloci rozmaitych narodowości i w różnych 

samolotach wykonują skomplikowane misje w ugrupowaniach, nierzadko pod dowódz-

twem polskich pilotów. Bardzo często w kabinie jednego samolotu lecą piloci różnych 

krajów i nie mają problemów ze współpracą. Wielozadaniowe F-16 wprowadziły nas 

do nowoczesnego lotnictwa, które od dawna było już obecne w krajach NATO [12]. 

Wypowiedź jest dowodem na wysoki poziom wyszkolenia i interoperacyjności polskich 

pilotów. Wskazuje również jak ważna jest praca zespołowa i komunikacja wśród pilotów 

różnych państw. Jest ona niemożliwa do osiągnięcia bez ćwiczeń międzynarodowych. 

Piloci podkreślają, że choć manewry w USA, czy na Bliskim Wschodzie były dla nich 

ważne, to z punktu widzenia rozwoju pilota zawodowego przełomem był udział 

w ćwiczeniach z cyklu Tactical Leaderschip Programme. Ćwiczenia te modelowane są 

zgodnie z najnowszymi scenariuszami bazujących na najświeższych doświadczeniach 

z bieżących operacji [12].  

Przed rozpoczęciem praktycznego szkolenia w powietrzu od wytypowanego perso-

nelu latającego wymagane jest osiągnięcie określonego poziomu znajomości języka 

angielskiego, co warunkuje bezpieczne wykonywanie zadań w powietrzu. Szkolenie 

językowe polskich pilotów prowadzone było w Defence Language Institute znajdu-

jącym się na terenie bazy lotniczej Lackland AFB w San Antonio w stanie Teksas. 

Proces przygotowania językowego polskich pilotów podzielony został na trzy fazy: 
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General English Training (GET) – kurs ogólny języka angielskiego, Oral Proficienty 

for Aviators (OPSAV) – kurs doskonalący języka angielskiego dla pilotów oraz Spe-

cialized English Training (SET) – specjalistyczny lotniczy kurs języka angielskiego. 

Celem szkolenia językowego jest opanowanie przez pilotów tego języka w stopniu 

zaawansowanym, przede wszystkim w zakresie słownictwa lotniczego i w zakresie 

stosowania procedur komunikacji w powietrzu. Zdobycie biegłości w posługiwaniu się 

tym języka w międzynarodowym instytucie językowym trwa z reguły siedem miesięcy, 

co pozwala pilotom nabyć biegłość i doświadczenie. 

Szkolenie lotnicze pilota wojskowego to długi i żmudny proces zdobywania i do-

skonalenia umiejętności pilotażu coraz bardziej zaawansowanych statków powie-

trznych. Osiągnięcie statusu gotowości do działań operacyjnych, jest wynikiem realizacji 

wieloetapowego programu szkolenia na ziemi i w powietrzu oraz przeprowadzenia 

selekcji kandydatów na kolejnych etapach tego szkolenia. Stąd też, jak zauważa 

J. Raychel: zawód pilota, w szczególności wojskowego, jest profesją szczególną. Wysokie 

predyspozycje fizyczne i psychiczne, kosztowna nauka związana z opanowaniem sztuki 

pilotażu, praca w warunkach niespotykanych w innych zawodach sprawiają, że jest on 

dość zamknięty i dostępny dla wybranych [17]. Stąd też jest marzeniem wielu młodych 

Polaków.  

Lotnicza Akademia Wojskowa zmieniała kilkakrotnie swoją nazwę, strukturę oraz 

kierunki kształcenia. Zmieniały się programy i metody kształcenia teoretycznego oraz 

praktycznego szkolenia lotniczego w powietrzu. Wszelkie transformacje były podykto-

wane troską o jak najlepsze wykonanie zadań stojących przed uczelnią. Nadrzędnymi 

celami szkolenia personelu są: opanowanie techniki pilotowania, eksploatacji sprzętu, 

poruszania się w przestrzeni powietrznej, taktycznej i operacyjnej, operowania uzbro-

jeniem oraz techniki i taktyki walki powietrznej. Dlatego o każdej porze dnia i nocy 

piloci doskonalą swoje umiejętności i w miarę potrzeb podnoszą kwalifikacje. Możli-

wość prowadzenia tego rodzaju działań, oprócz posiadania określonego rodzaju sprzętu, 

jest uwarunkowana posiadaniem odpowiednio wyszkolonego personelu [18]. 

Współcześnie dużą uwagę przywiązuje się do wyszkolenia pilota pod względem 

walki zbrojnej. Umiejętności pilotażu statku powietrznego są łatwiejsze do opanowania 

przy wykorzystaniu określonych narzędzi pokładowych. To samo dotyczy samego lotu 

mimo tego, że odbywa się on przy dużych prędkościach. Średnio można wyszkolić pilota 

do tych czynności przy opanowaniu teorii i odbyciu ćwiczeń na symulatorze lotu spę-

dzając w nim ok. 40 godzin oraz w powietrzu ok. 100 godzin (czas 4,5 roku). Czyni się 

to na różnych typach samolotów. Natomiast wyższą sztuką jest nauczenie korzystania 

z systemów uzbrojenia i skoordynowania tych działań z lotem, systemem łączności 

zewnętrznej i odbieranych różnych bodźców i efektów fizycznych [19]. Przede wszy-

stkim chodzi tu o precyzje działań oraz synchronizację z czasem. Stąd wymaga się od 

pilota podzielności uwagi, perfekcyjnej obsługi stosownych urządzeń oraz zaufania do 

przyrządów i informacji otrzymywanych z zewnątrz. Dodatkowo należy posiąść umie-

jętności walki powietrznej, co należy do bardzo złożonych czynności, a tego typu dzia-

łania odbywają się przy dużych przeciążeniach i w krótkim przedziale czasu. Dlatego 

też okres realizacji tego typu ćwiczeń to 200-400 godzin w powietrzu (czas 2-3 lata). 

Konieczne jest przy tym odnawianie nawyków. 
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Pilot staje się nie tylko osobą sterującą samolotem, ale również operatorem informa-

cyjno-decyzyjnym [20] pozostając jako inherentny człon tego systemu. Jest wpasowany 

w technikę, którą steruje, dowodzi i użytkuje. Nie można w związku z tym odrywać go 

od statku powietrznego i należy traktować jako całość. Jest zależny od strumienia 

informacji i ich ciągłego przetwarzania z myślą o wykonanym zadaniu. Proces ten trwa 

od chwili zamknięcia owiewki samolotu przed startem do jej otwarcia po przylocie. 

4. Pierwszeństwo dla statku powietrznego i jego systemów uzbrojenia 

Wychodząc z założenia, że zwycięstwo w starciu zbrojnym osiąga ta strona, która 

pierwsza przewiduje zmiany w charakterze wojny można uogólnić, że obecnie prze-

żywamy w tym zakresie przełom. Sprawiła to rewolucja informatyczna. Wkroczyła ona 

do branży lotniczej z całą mocą. Początkowo pod postacią różnorodnych: czujników, 

sensorów, sygnalizatorów i dalmierzy. Dalej opanowała zdalne sterowanie maszyną 

w powietrzu. Dziś sprowadza się m.in. do systemów automatycznej pracy statków 

powietrznych. Można oczekiwać, że w okresie jednego pokolenia tego typu maszyny 

zdominują wyposażenie sił powietrznych w wysoko rozwiniętych państwach świata. 

Tym samym pilot nie będzie już siedział w jej wnętrzu, a jedynie sterował jej pracą za 

pomocą: elektroniki, systemów informatycznych, kamer i sensorów, a to wszystko 

w bezpiecznym oddaleniu. Oznacza to zniwelowanie w sposób znaczący ryzyka zagro-

żeń związanych ze stratami osobowymi pilotów. To technika i technologia będzie 

dominowała w powietrzu pod dyktando człowieka, który będzie sterował nią na odle-

głość. Taka jest przyszłość lotnictwa wojskowego.  

Dla wielu krajów nie wystawionych na penetrację przez systemy przeciwnika 

wybór kierunku inwestowania obronnego w czwartą lub piątą generację samolotów 

wcale nie jest oczywisty. Realizując przede wszystkim misje QRA i broniąc własnej 

przestrzeni powietrznej kraje, szczególnie mniejsze, nie mogące wystawić dużych sił 

powietrznych, mogą uznać maszyny 4. generacji za bardziej atrakcyjne. Może nie są 

one tak trudno wykrywalne dla przeciwnika, ale mogąc przenosić uzbrojenie i paliwo 

na podskrzydłowych pylonach, zabiorą znacznie więcej pocisków i pozostaną w po-

wietrzu dłużej.  

Na fotografii 6 pokazano makietę samolotu myśliwskiego piątej generacji Lockheed 

Martin F-35A, która została zaprezentowana podczas XXVII MSPO w Kielcach. 

 

Fotografia 6. Makieta samolotu myśliwskiego piątej generacji Lockheed Martin F-35A podczas XXVII 

MSPO w Kielcach [4] 
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Pod względem sensorów i wymiany danych najnowsze maszyny 4. generacji, takie 

jak Eurofighter Typhoon czy F-16V, nie ustępują wiele F-35 i choć łatwiej je wykryć, 

to większy zasięg i większa ilość zabieranego uzbrojenia mogą przeważać szalę na 

korzyść starszych, już sprawdzonych konstrukcji. Podstawowym atutem samolotów 

piątej generacji jest zdolność do funkcjonowania w środowisku sieciocentrycznym, co 

pozwala na błyskawiczną wymianę informacji podczas gdy przeciwnik mnie nie widzi, 

nie wie, gdzie jestem, ale wie, że widzę go i mogę w każdej chwili zaatakować. Pozwala 

to na całkowitą zmianę zasad gry wojennej.  

Ze względu na położenie geostrategiczne, Polska przestrzeń powietrzna jest jednak 

szczególnie narażona na penetrację. J. Bronk rozpatrując zasadność zakupu samolotu 

myśliwskiego piątej generacji przez Polskę, stwierdził: Jeśli, tak jak Polska, jesteś stale 

wystawiony na oddziaływania obrony powietrznej przeciwnika, to samolot 5. generacji 

jest nie tylko optymalnym, ale wręcz jedynym wyborem [23].  

Uważamy, że jest to uzasadnienie dla programu Harpia. Departament Stanu wyraził 

zgodę na sprzedaż Polsce maksymalnie 32. myśliwców F-35A Lightning II, 33 silników 

Pratt & Whitney F-135, a oprócz tego środków walki elektronicznej dowodzenia, 

kontroli, łączności, komputerowych, nawigacji i identyfikacji (C4I/CNI), elementów 

systemu wsparcia eksploatacji ALGS i logistycznego systemu informatycznego ALIS, 

specjalnych flar przeznaczonych dla F-35, usług z zakresu rozwoju i integracji opro-

gramowania, systemów szkoleniowych, części zamiennych, szkolenie pilotów, wsparcia 

technicznego, inżynieryjnego i szkoleniowego. Oprócz tego przewidziano m.in. sprzedaż 

pełnego trenażera misji, stworzenie centrum przeprogramowywania, wsparcie przy 

przerzucie maszyn ze Stanów Zjednoczonych do Polski, narzędzia i wyposażenie 

testowe. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami pierwsze samoloty zostaną przekazane 

Polsce prawdopodobnie w 2024 roku, ale te pierwsze egzemplarze będą początkowo 

służyły w bazie w Stanach Zjednoczonych (najprawdopodobniej będzie baza US Air 

Force Luke) gdzie polski personel latający i naziemny będzie się na nich szkolił. 

Samoloty te będą aktywnie mogły bronić polskiego nieba dopiero od 2026 r. Będzie to 

pierwsza eskadra w sile szesnastu maszyn, która dzięki prowadzonemu wcześniej 

szkoleniu w USA szybko osiągnie gotowość operacyjną (IOC). Druga eskadra F-35A 

ma zostać ukompletowana w Polsce [24].  

Zauważamy, że ponieważ polskie maszyny będą powstawały w następnych latach, 

to będą reprezentowały dojrzały, dopracowany standard i zostaną wyposażone 

w najnowszą wersję oprogramowania – Block 4. Zgodnie z zapewnieniami Lockheed 

Martin ma w znaczący sposób rozszerzyć możliwości samolotu, m.in. o możliwość 

używania lekkich bomb GBU-54/B, zasobników szybujących AGM-154C-1 JSOW 

i pocisków powietrze-powietrze AIM-9X Sidewinder Block II, które pozwalają na 

wybór celu po ich odpaleniu [26]. 

Zdolność F-35A do funkcjonowania w środowisku sieciocentrycznym pozwala na 

prowadzenie operacji bojowej, w której wszystkie platformy łączy informacja (ang. 

Multi-Domain Operations, MDO). Jest to wymiana informacji pomiędzy samolotami, 

statkami bezzałogowymi i innymi platformami bojowymi w czasie rzeczywistym. 

Uważamy, że jest to klucz do zwycięstwa w konfliktach przyszłości. Opiera się ona na 

ciągłej wymianie danych pomiędzy różnymi platformami powietrznymi, lądowymi 

i morskimi, zarówno załogowymi jak i bezzałogowymi. Filozofia operacji wielodome-
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nowych jest oparta na założeniu, że dostępne w czasie rzeczywistym dane o zmianach 

sytuacji taktycznej i strategicznej, będą wpływać na dynamiczne dostosowywanie do 

nich sposobu działania [27]. 

W ramach projektu Harpi Szpon, który został wpisany do Programu Modernizacji 

Technicznej Sił Zbrojnych na lata 2021-35, Polska chce uczestniczyć w opracowaniu 

i zakupić bezzałogowe statki powietrzne, mogące współpracować m.in. z samolotami 

F-35A. Docelowo mają one wspierać w działaniach bojowych samoloty F-35, tworząc 

z nimi mieszane formacje. Maszyna bezzałogowa nie ma jednak posiadać zbyt dużej 

autonomii. O ile sztuczna inteligencja zostanie w tego typu projektach wykorzystana 

do sterowania maszyną, manewrowania nią i unikania kolizji oraz analizy zbieranych 

danych i np. segregowania celów pod względem poziomu zagrożenia, to zgodnie 

z zasadą: Man-on-the-Loop (ang. człowiek ponad pętlą) ostateczną decyzję ma zawsze 

podejmować człowiek [28].  

Czynnik zaskoczenia w prowadzeniu operacji zbrojnych tworzy szansę dla ataku-

jącego i jest obecnie tak samo ważny, jak kilkanaście lat temu. W przypadku wyrobów 

załogowych najpierw trzeba umożliwić istnienie we wrogim środowisku. Konwencjo-

nalne, załogowe systemy uzbrojenia pozostają nadal ważnym elementem wyposażenia 

sił zbrojnych, ale ich rola nie jest już taka sama jak wcześniej. Mają one duże znaczenie 

dla odstraszania i w konfliktach lokalnych. Czynnik techniczny w dowolnym środo-

wisku tworzy z użytkującym go personelem układ antropotechniczny. Jego jakość jest 

adekwatna do potrzeb, rozwoju cywilizacji i postępu technicznego oraz możliwości 

finansowych. Najbardziej wyrafinowany pojedynczy samolot bojowy nie zapewni 

bezpieczeństwa suwerenowi. Powinien on funkcjonować w większych systemach. 

Zarówno jak w przypadku pojedynczej załogi, jak i w przypadku wielu jednostek sprzętu 

wymagane jest funkcjonowanie w zespole i w grupie. Gwarancją właściwego funkcjo-

nowania zespołów jest permanentne szkolenie bojowe, podczas którego zachowuje się 

wymagane warunki bezpieczeństwa.  

Połączenie technologii i zdolności ludzkich, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpie-

czeństwa operatorowi środków bojowych to zupełnie nowa jakość w historii ludzkości. 

Pilot, który może zrealizować zadanie za pośrednictwem sztucznego skrzydłowego, 

bez narażania swojego życia. Równocześnie bezzałogowa maszyna bojowa będzie 

tańsza oraz zdolna do wykonywania manewrów, które chociażby wskutek przeciążenia 

stanowiłyby zagrożenie zdrowia i życia dla człowieka. Oprócz przenoszenia uzbrojenia 

takie maszyny będą też stale zbierać i przetwarzać informacje, ale też zyskają zdolności 

walki elektronicznej czy cybernetycznej, wynosząc działania na całkowicie inny poziom. 

Systemy te wymagają wsparcia logistycznego podczas pokoju, jak i w wyższych 

stanach funkcjonowania państwa. Skuteczne i efektywne systemy wyposażone w aktu-

alną oraz adekwatną informację warunkują podejmowane decyzje w systemie bezpie-

czeństwa narodowego. Jego skuteczność i efektywność są uwarunkowane również 

zaopatrywaniem i zdolnością do interoperacyjnego współdziałania poszczególnych 

jednostek na poziomie sojuszniczym. Biorąc to pod uwagę pilot-operator takiej latającej 

maszyny bojowej musi stać się multi interdyscyplinarnym specjalistą z zakresu: robo-

tyki, automatyki, informatyki, elektroniki, łączności, optyki, awioniki, meteorologii, 

nawigacji oraz kilku bliskich specjalności. Oprócz tego niezbędna jest podzielność 

uwagi i reakcja na wiele bodźców.  
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Dostrzegamy zatem, że współcześnie na dalszy plan schodzą umiejętności takie jak 

np. tężyzna fizyczna i zdrowie, a podobnymi, nowymi specjalnościami staną się nieba-

wem: operator latających jednostek bojowych, operator latających jednostek meteoro-

logicznych oraz operator latających jednostek monitorujących.  

Oznacza to kolejny wzrost roli techniki i technologii w systemach przestrzeni 

lotniczej z pozostawieniem dla człowieka zadań sprawnego operatora drona. Kształtuje 

to taktykę hybrydowej wojny powietrznej [29], której jesteśmy świadkami.  

5. Potrzeba zachowania jedności statku powietrznego z pilotem  

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych – dronów, jest coraz bardziej 

powszechne i znajdują one wciąż nowe, różnorodne zastosowania. Powstaje w związku 

z tym wiele pytań i wątpliwości dotyczących zastosowania maszyn w sytuacjach dotych-

czas zarezerwowanych wyłącznie dla człowieka. Szczególne wątpliwości dotyczą 

wyposażania ich w środki bojowe oraz w wyrafinowane urządzenia obserwacyjne. 

Powstanie każdej nowej technologii wymaga zmian w prawodawstwie. Zmiany w tym 

zakresie zawsze podążają za zmianami w technologii. Prawo i społeczne obyczaje 

muszą, bowiem dostosowywać się do czegoś, co już się dokonało. Nie zawsze można 

przewidzieć zastosowania danego wynalazku.  

Drony stworzyły nowe możliwości ze względu na stosunkowo niską cenę jedno-

stkową. Mogą one więc być użytkowane przez terrorystów. Nawet niewielkie drony 

mogą powodować zagrożenia [30]. Właśnie małe drony do zastosowań rozpoznaw-

czych dostarczają stronom konfliktu na Ukrainie wolontariusze i osoby prywatne [31]. 

Do początku XX. wieku starcia zbrojne odbywały się w większości przypadków 

bezpośrednio. Masowe zastosowanie karabinów maszynowych spowodowało wzrost 

efektywności i dystans, z którego można było skutecznie prowadzić walkę. Podczas II. 

wojny światowej celem były już odległe miasta, które bombardowało jednorazowo 

tysiące maszyn. Jeżeli przyjąć, że załogę bombowca alianckiego stanowiło średnio  

7-10 osób i mógł on przenieść 7800-10000 kg bomb, to średnio jeden członek takiej 

wyprawy odpowiadał za przeniesienie 1000 kg nad cel, gdyż zniszczenie miasta 

wymaga przeniesienia 1000 razy więcej [32]. 

Podczas konfliktu w Wietnamie wysyłano 30 dwuosobowych samolotów F-4, aby 

np. zburzyć jeden most. W misji uczestniczyło, zatem 60 lotników. Pilot współ-

czesnego F-16 poradzi sobie podczas jednego lotu z sześcioma celami, których nie 

musi nawet widzieć. Wnioskując, można przypuszczać, że już niedługo kilka bez-

pilotowych statków powietrznych obsługiwanych przez jednego operatora na ziemi 

umożliwi, w porównaniu do byłych i obecnych czasów, zneutralizowanie w czasie 

jednej misji o wiele więcej celów [33].  

Maszyny o dużej autonomiczności ułatwiają rządom skryte rozpoczęcie działań 

wojennych i wojny, gdyż politycy dostrzegają ich potencjał i słusznie uważają, że 

wykorzystując te maszyny nie poniosą żadnych strat w ludziach. Jednak w wyniku 

zastosowania dronów giną cywile, co stwarza wątpliwości etyczne. Fakt ten podniósł 

B. Emmerson. Stwierdził on, że każde państwo, które wykorzystuje, drony do działań 

bojowych ponosi odpowiedzialność za ofiary wśród ludności cywilnej [34]. 

Prekursorem militarnej rewolucji, która doprowadziła do stosowania robotów 

i dronów był prezydent Dwight D. Eisenhower. To on zainaugurował kanon wojny 

stand off (na dystans). Odbiega ona od odwiecznej koncepcji wojny i walki, w której 
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uczestniczą bezpośrednio bohaterowie obydwu stron. Roboty i drony do zastosowań 

wojskowych zrywają z takim sposobem prowadzenia wojny. Zaatakowany przez nie 

człowiek ginie, nie mając najmniejszych szans na oddanie ciosu temu, który wysłał 

robota.  

Dron jako wyrób obronny nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla użytkownika, 

gdyż ten funkcjonuje zawsze w oddaleniu od drona i nim zarządza. Z punktu widzenia 

użytkownika zagrożenia będą dotyczyły wyłącznie utrudnień lub utraty szansy na 

skuteczne wykonanie zadania. Jest on bezpieczny w każdym przypadku dla operatora 

a bezpieczeństwo i jednocześnie szansę na wykonanie zadania zapewnia dron operujący 

w znacznej odległości od operatora [23]. Mimo to rośnie opór przeciwko robotyzacji 

wojny i pojawiają się apele o zaprzestanie wykorzystania robotów w działaniach 

wojennych. Apeluje o to R. Sparrow słowami: Wzywam inżynierów do bojkotu prac 

nad wojskowymi robotami. Jego zdaniem zastosowanie robotów budzi wątpliwości 

natury etycznej [33].  

Bezzałogowe platformy były na początku wykorzystywane przez siły zbrojne 

głównie do obserwacji i rozpoznania. Dlatego zwykle wyposażone były w sprzęt służący 

do obserwacji w postaci głowic optoelektronicznych. Dostrzegamy tutaj analogię do 

początków rozwoju lotnictwa. Postęp techniczny i nowe potrzeby operacyjne sprawiły, 

że coraz częściej platformy te, są wyposażane w kierowane środki rażenia [34]. Mają 

one służyć w realizacji szeregu niebezpiecznych zadań [35], tam, gdzie ryzyko zestrze-

lenia bądź też awarii jest znaczące. Zatem prognozując tendencje rozwoju lotnictwa 

można stwierdzić, że lotnictwo wkracza w nową erę, walki w przestrzeni powietrzno-

kosmicznej i informacyjnej [36].  

Znamienne jest podejście w zakresie dotyczącym uzbrajania dronów przez 

wojskowych USA. Jednym z najbardziej znanych i uzbrojonych dronów jest MQ-1 

Predator (pol. Drapieżnik). Pomimo swojej nazwy, pierwotnie dron ten przeznaczony 

był do wykonywania zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych. Możliwość zastoso-

wania na nim środków bojowych wymagała znaczących zmian konstrukcyjnych. 

Znamiennym w tym zakresie jest fakt otwartości amerykańskich wojskowych, jeżeli 

chodzi o informowanie o misjach rozpoznawczych tego typu maszyn w porównaniu 

z informowaniem o ich misjach bojowych, które pozostają ściśle tajne [37]. Jak się 

okazuje, nie ma takich oporów w zakresie zastosowania pocisków manewrujących [38].  

Drony pozwalają znacząco podnieść skuteczność działań wojskowych operacji 

lotniczych zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo użytkownikom. Gwałtowny 

wzrost operacji wojennych i antyterrorystycznych z udziałem bezzałogowych statków 

powietrznych, tzw. dronów, wzmaga wątpliwości natury etycznej. Inteligentne maszyny 

posiadające coraz większą autonomię w działaniu do niedawna były domeną fantastyki 

naukowej. Obserwując te tendencje, znany amerykański autor I. Asimow sformułował 

prawa robotyki: 

1. Robot nie może skrzywdzić człowieka ani przez zaniechanie działania dopuścić, 

aby człowiek doznał krzywdy. 

2. Robot musi być posłuszny rozkazom człowieka, chyba, że stoją one w sprzeczności 

z Pierwszym Prawem. 

3. Robot musi chronić sam siebie, jeśli tylko nie stoi to w sprzeczności z Pierwszym 

lub Drugim Prawem. 
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Prawo zerowe: Robot nie może skrzywdzić ludzkości lub poprzez zaniechanie 

działania doprowadzić do uszczerbku dla ludzkości [33]. 

Rozwój technologii doprowadził do swego rodzaju paradoksu moralno-etycznego. 

Masowe naloty w wyniku, których zginęło wiele tysięcy osób są postrzegane, jako 

mniej naganne moralnie niż wysłanie robota z precyzyjną misją. Może, zatem chodzi 

o szansę dla przeciwnika i tradycjonalizm w podejściu do konfliktów zbrojnych. Taki 

tradycjonalizm obserwowano wcześniej w odniesieniu do klasycznej broni palnej [23]. 

Jednak w ślad za sprzętem, w tym statkami powietrznymi ewoluują również metody 

prowadzenia wojny. Przykład stanowią tutaj wojna hybrydowa na Ukrainie i działania 

terrorystów islamskich.  

Konflikt zbrojny w Afganistanie stworzył dla bezzałogowych środków walki do-

skonały poligon doświadczalny. W warunkach rzeczywistego konfliktu zbrojnego można 

było je przetestować w środowisku praktycznym i doskonalić precyzję likwidacji 

celów. Zadaniem było ograniczenie liczby ofiar wśród ludności cywilnej. Okazało się 

jednak, że liczby ofiar wśród ludności cywilnej całkowicie ograniczyć nie można. Mimo 

coraz częściej formułowanych apeli o całkowite zaprzestanie wykorzystywania robotów 

w działaniach wojennych i wątpliwości natury etycznej są one stosowane i prawdo-

podobnie będą coraz szerzej wykorzystywane na polu walki. Dowodem są spekta-

kularne sukcesy dronów, np. Redaktora czy Rapera. Powodują one wzrost zamówień 

na taki sprzęt. Jest to również zauważalne w planach i działaniach polskiego MON [33]. 

Tym samym kończy się era jego klasycznego użytkowania statków powietrznych 

do celów wojskowych z człowiekiem na ich pokładzie, który stanowi z nimi integralny 

układ antropotechniczny. Uzasadniony będzie pogląd, że przełom XX i XXI wieku dla 

lotnictwa stał się cezurą kończącą, ale zarazem i rozpoczynającą nową erę w jego 

historii. Będzie to zmierzało w kierunku uciekania w przestrzeń powietrzno-kosmiczną 

oraz autonomiczności działania [40]. To nowy, zorientowany na technikę i technologię 

paradygmat w tym obszarze, oszczędzający życie ludzkie strony dominującej a skiero-

wany na obezwładnienie przeciwnika na odległość. W sumie prowadzi to do: 

 zaniechania akceptacji społecznej na wpływ, kiedy nasze siły zbrojne walczą i jak 

się zachowują; 

 zbyt łatwego dopuszczenia do przemocy; 

 zaniechania etyki i empatii ukształtowanej przez stulecia w cywilizowanych 

stosunkach międzyludzkich; 

 pojawienia się stresu pourazowego u operatorów dronów bojowych;  

 zaistnienia stresu i zagrożenia u ludności, którzy żyją „pod dronami” [41]. 

R.H. Latiff uważa, że systemy autonomiczne wykonujące swe zadania bez kontroli 

czy też interwencji ze strony człowieka, odbierają nam część naszego człowieczeństwa 

i zanim zasilą nasz arsenał, muszą stać się przedmiotem poważnych analiz [33].  

Uważamy, że debaty tej nie można odwlekać w czasie, bowiem już w wkrótce 

możemy się znaleźć w punkcie bez odwrotu. Systemy te mogą wymknąć się spod naszej 

kontroli. Sami będziemy sobie winni wyposażając sztuczną inteligencję w zbyt dużą 

autonomię. Zaniechanie działań nie jest tu dobrym rozwiązaniem, gdyż taki stan rzeczy 

może spowodować zupełnie nowe zagrożenie dla ludzkości pochodzące od myślących 

maszyn, które są wytworem ludzkiej cywilizacji. Jesteśmy za rozwojem nowych 

technologii wojskowych, ale w przemyślany i etyczny sposób wykorzystanych. 



 

Kto walczy we współczesnych konfliktach zbrojnych – statek powietrzny czy pilot? 

 

57 

6. Podsumowanie  

Podjęty temat okazał się złożonym zagadnieniem natury społecznej i technicznej. 

Oba te nurty wzajemnie się silnie przeplatają ze sobą. W sumie pozwala to na 

wypracowanie pewnych ogólnych konkluzji. Mają one szersze spojrzenie na badaną 

rzeczywistość:  

1. Po opanowaniu pilotażu nad samolotem, zaczęto go wykorzystywać do celów 

obserwacji a stopniowo do zrzucania prymitywnych ładunków wybuchowych. W miarę 

rozwoju nauki i techniki, po zbudowaniu mocniejszego silnika i po zautomatyzowaniu 

pewnych czynności, samoloty mogły zrzucać już bomby na cel. Inne – lżejsze statki 

powietrzne stanowiły ich osłonę i mogły prowadzić walkę myśliwską w powietrzu. 

Wymagało to mistrzowskiej sztuki pilotażu i zgrania załogi. Jeszcze inne (szturmowe) 

wspierały wojska lądowe w swoich zadaniach. Technika na tyle się poprawiła, że 

skonstruowano samoloty odrzutowe oraz specjalne dla lotniskowców. W późniejszym 

czasie zbudowano samoloty pionowego startu i wreszcie niewidzialne dla radaru. 

W tym okresie wyszkolenie pilota było długotrwałe i najważniejsze. Załoga musiała 

posiąść tajniki latania a samolot stał się latającym skrzydłem wyposażonym w skom-

plikowane systemy informatyczne. 

2. Współczesne samoloty bojowe to moc prędkości powiązana z siłą ognia. Charak-

teryzuje je precyzja działań taktycznych, duży zasięg (możliwość tankowania w po-

wietrzu) oraz niewidzialność dla radaru. Coraz częściej to złożone systemy informa-

tyczne, które wspierają załogę w systemach decyzyjnych. Niekiedy już pewne procesy 

doprowadziły do automatyzacji działań systemów uzbrojenia i czekają tylko na rozkaz 

odpal i zapomnij. Wybrane sensory i urządzenia są tak zaprogramowane, że same 

mogłyby działać bez ingerencji człowieka. Są o krok, aby działać autonomicznie. 

W sumie jest to niebezpieczne, bowiem może się to obrócić przeciwko atakującym. 

Pomyłek w tym obszarze może być dużo. Ale straty mogą już być poniesione i tego nie 

można odwrócić. Uważamy, że takie działania powinny być zakazane przez prawo 

międzynarodowe. 

3. Opowiadamy się, aby automatyzacja procesów decyzyjnych w zakresie użycia 

broni w statkach powietrznych nie poszła za daleko – poza czynnik ludzki. Uważamy, 

że tylko wprawne wszystkie zmysły i rozum pilota mogą przemawiać za użyciem 

spustu – odpal. Mózg ludzki może przetworzyć na pewno mniej wariantów i informacji 

wejściowych niż procesory informacyjne. Dodatkowo czynią to zdecydowanie szybciej 

bez ponoszenia stresu. Ale u człowieka nie pojawia się automatyzm działania a towa-

rzyszą temu emocje. Powoduje to zastanowienie się i ponowne uruchomienie wszystkich 

za i przeciw. Oczywiście niekiedy może to przynieść zgubne skutki, ale humanizm 

decyzji jest tu ważniejszy. Tym samym musi występować spójność załogi i statku 

powietrznego bez możliwości samodzielnego decydowania o systemowym użyciu broni. 

Z prowadzonych dociekań wyjawia się potrzeba przeprowadzenia badań socjolo-

gicznych wśród pilotów wojskowych z tego obszaru wiedzy. Uzyskane informacje 

byłyby nad wyraz interesujące, jak oni postrzegają to zjawisko. Pozwoli to na ustalenie 

kanonu, kto ma być odpowiedzialny za uruchomienie spustu do użycia środków walki 

w statku powietrznym: człowiek czy maszyna? W konkluzji twierdzimy, że cel tego 

materiału został zrealizowany. W sposób klarowny i w syntetyczny udało się zaprezen-

tować potrzebę zachowania decyzji ludzkiej przy prowadzonej walce powietrznej.  
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Kto walczy we współczesnych konfliktach zbrojnych – statek powietrzny czy pilot?  

Streszczenie  
We współczesnych konfliktach zbrojnych lotnictwo wojskowe bierze czynny udział. Jest ono wykorzysty-
wane do rażenia punktowego celów operacyjnych i taktycznych, rzadziej do bombardowań dywanowych. 
W tym obszarze posiada specjalistyczne urządzenia, przyrządy oraz systemy uzbrojenia, które w rękach 
pilota stają się precyzyjną i śmiertelną bronią. Statek powietrzny wraz z jego załogą pilotującą stają się 
całością. Występujący postęp techniczny w lotnictwie skierowany na sztuczną inteligencję nie może 
zastąpić operatora, który musi podjąć sam decyzję o odpaleniu rakiety czy spuszczeniu bomb. Dlatego też 
w szkoleniu pilotów dużą wagę przywiązuje się nadal do rozumnego postępowania z bronią i niescedowania 
tej decyzji na automaty, czujniki i wskaźniki. Mimo tego, że idziemy w kierunku samolotów bez pilotowych 
to nadal w rękach ludzkich musi być pozostawiona decyzja dotycząca naciśnięcia spustu użycia broni. Nie 
można dehumanizować walki zbrojnej. Bowiem za każdą decyzją użycia środków walki kryją się kon-
kretne straty.  
Słowa kluczowe: statek powietrzny, pilot, środki walki, technologia obronna, wojna 

Who is fighting in contemporary armed conflicts – aircraft or pilot? 

Abstract  
Military aviation takes an active part in modern armed conflicts. It is used for scoring operational and 
tactical targets, less often for carpet bombing. In this area, it has specialized devices, instruments, and 
weapon systems that, in the hands of the pilot, become a precise and lethal weapon. The aircraft and its 
pilot crew become a whole. The current technical advances in aviation aimed at artificial intelligence 
cannot replace the operator, who has to make the decision on his own to launch a rocket or drop bombs. 
Therefore, in the training of pilots, great importance is still attached to the rational handling of weapons 
and not assigning this decision to automatic machines, sensors, and indicators. Even though we are moving 
towards non-pilot airplanes, the decision to pull the trigger to use a weapon still has to be left in human 
hands. Armed struggle cannot be dehumanized. Because behind every decision to use combat means there 
are specific losses. 
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Mafia śmieciowa. Nowa struktura, nowa aktywność 

przestępczości zorganizowanej 

1. Wstęp 

Mniej więcej dwa lata temu w publicznym dyskursie dotyczącym przestępczości 

pojawiło się określenie „mafia śmieciowa”. Terminem tym zaczęto określać niewielkie 

grupy przestępcze zajmujące się sprowadzaniem i składowaniem na terenie Polski 

odpadów, a z czasem ich utylizacją poprzez podpalanie wysypisk. Wydawać by się 

mogło, iż określenie „mafia” jest nadużyciem, ponieważ jak wspomniano zlikwidowane 

grupy charakteryzowały się nielicznym składem osobowym oraz prostą hierarchią. Nie 

było również pomiędzy nimi bezpośrednich powiązań. Prowadzone w tych sprawach 

śledztwa nie stanowiły zbyt wielkiego problemu dla organów ścigania i w zasadzie bez 

większych trudności kończyły się sporządzeniem aktów oskarżenia. Mimo to grupy te 

wciąż działają na terenie naszego kraju, wywierając silny wpływ na poziom bezpie-

czeństwa ekologicznego, które możemy określić jako „stan stosunków społecznych, 

(…) który nie tylko ogranicza i eliminuje zagrożenia ekologiczne, lecz także promuje 

pozytywne działania, umożliwiające realizację wartości istotnych dla istnienia i rozwoju 

narodów i państw” [1, s. 89]. 

Problemu, z jakim wciąż boryka się polski wymiar sprawiedliwości i który niesie ze 

sobą duże zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego państwa oraz środowiska, a wciąż 

nie jest zdiagnozowany. Nie do końca znany jest ten rodzaj przestępczości zorganizo-

wanej, jego geneza i fenomen a także wydający się być nieskomplikowanym mechanizm 

działania. Istotna jest diagnoza stanu obecnego i prognoza zjawiska w przyszłości, jak 

również ocena oraz sugestie dotyczące wprowadzonych kroków naprawczych. Bez 

poznania i zrozumienia wymienionych elementów trudno będzie skutecznie walczyć 

z tego rodzaju przestępczością.  

Celem badawczym niniejszego artykułu jest wskazanie przyczyn, które dopro-

wadziły do gwałtownego wzrostu zjawiska podpaleń składowisk odpadów na terenie 

naszego kraju. Aby osiągnąć założony cel badawczy poddano analizie schemat działania 

zorganizowanych grup przestępczych, obowiązujące w Polsce przepisy prawa związane 

z gospodarką odpadami oraz działania (zaniechania) służb i instytucji odpowiedzial-

nych za bezpieczeństwo państwa (w tym bezpieczeństwo ekologiczne). W wyniku 

dokonania syntezy przeanalizowanych elementów, sformułowano następującą hipotezę: 

przyczynami, które doprowadziły do gwałtownego rozwoju zjawiska podpaleń składo-

wisk odpadów było zlekceważenie zagrożenia jakie stopniowo narastało wraz ze 

wzrostem importu odpadów do naszego kraju oraz brak skutecznej egzekucji prawa 

ochrony środowiska.  

Z uwagi na obszerność zagadnienia (szczególnie przepisów prawa), w pracy przed-

stawiono tylko wybrane aspekty tego złożonego zagadnienia jakim jest gospodarka 
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odpadami, skupiając się na przyczynach zaistniałych nieprawidłowości, które zostały 

wykorzystane przez przestępczość zorganizowaną. 

W publikacji opisano genezę zorganizowanej przestępczości, przedstawiono jej 

modele i formy, scharakteryzowano działalność kamorry w branży śmieciowej oraz jej 

wpływ na sytuację w Europie i Polsce. Wskazano występujące w Polsce nieprawidło-

wości związane z brakiem skutecznej egzekucji przepisów prawa o gospodarce odpa-

dami oraz niedociągnięcia służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w tej 

dziedzinie. 

2. Geneza zorganizowanej przestępczości 

Południe Włoch uznaje się za kolebkę zorganizowanej przestępczości na naszym 

kontynencie, co nie znaczy, iż nigdzie indziej nie występowała. Już w XIII wieku, 

głównie na terenie Niemiec oraz Francji pojawiły się bandy rabusiów, które można 

uznać za protoplastów współczesnej przestępczości zorganizowanej [2, s. 10]. Także 

na ziemiach Rzeczypospolitej mieliśmy do czynienia z działalnością przestępczą 

o pewnych formach organizacji. W materiałach źródłowych pojawia się pojęcie 

„towarzystw” dokonujących przestępstw, składających się co najmniej z kilku lub 

nawet kilkudziesięciu osób, podejmujących różnego rodzaju czynności przestępcze, 

o stosunkowo silnych oraz trwałych związkach [3, s. 62]. Towarzystwa te posiadały 

hierarchię, określoną specjalizację (jak szulerzy, złodzieje koni, włamywacze, zwani 

wtedy drzemcarzami, fałszerze monet i inni), a także posługiwali się specyficzną 

przestępczą gwarą [3, s. 65-72]. O przestępczym żargonie, korporacjach, terytoriach 

działania, hierarchicznej strukturze i specjalizacjach wspomina również w swojej pracy 

B. Geremek [4, s. 61-78 i 135-165]. 

W połowie XIX wieku na kontynencie europejskim doszło do złożonych procesów 

społeczno-ekonomicznych (rozwój gospodarczy i rewolucja przemysłowa oraz wzrost 

znaczenia burżuazji kosztem szlachty) [5, s. 10-23]. Zmiany były najbardziej odczu-

walne na południu, w najbiedniejszych rejonach kontynentu. W 1870 roku doszło do 

zjednoczenia państwa włoskiego, które od początku istnienia zmagało się z wielkimi 

problemami w głównej mierze finansowymi, a także luką w wewnętrznej spójności, 

będącej rezultatem historycznych i społeczno-gospodarczych odmienności zjedno-

czonych regionów oraz zaniechania koniecznych reform kraju [6, s. 466]. 

Do czynników, które miały wpływ (i co istotne – wciąż mają) na rozwój zorgani-

zowanej przestępczości można zaliczyć: 

 słabość państwowego aparatu władzy; 

 nieprzyjazne nastawienie ludności do jakichkolwiek przedstawicieli organów 

państwa; 

 niewydolny system biurokratyczny; 

 niska efektywność organów wymiaru sprawiedliwości (zarówno policji, prokuratury 

jak i sądów). 

Rozkład systemu feudalnego i jednocześnie niemoc nowego systemu administracji 

państwowej szczególnie jaskrawo zarysował się na południu Włoch, gdzie grupy prze-

stępcze zastąpiły państwową administrację w jej funkcji ochronnej i pomocniczej 

w rozwiązywaniu wewnętrznych konfliktów oraz problemów [7, s. 42]. W ten sposób 

na południu tego kraju narodziły się trzy potężne organizacje przestępcze: sycylijska 
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mafia (określana również jako cosa nostra), kalabryjska ‘ndrangheta oraz neapolitańska 

kamorra. Z czasem ich działalność rozprzestrzeniła się na cały kraj, a następnie na 

kontynent europejski i Stany Zjednoczone. Oczywiście rodzima przestępczość zorga-

nizowana w różnych formach występuje na całym globie, jednak włoskie organizacje 

przestępcze zdominowały świat pod względem stopnia organizacji oraz skali prowa-

dzonej przestępczej działalności.  

W Polsce nowoczesna przestępczość zorganizowana narodziła się w okresie 

transformacji ustrojowej na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. W okresie PRL 

istniały formy zorganizowanej przestępczości, głównie w sektorze gospodarczym, lecz 

władza nie dopuszczała do publicznej wiadomości informacji na ten temat z propagan-

dowych powodów. W socjalistycznym państwie nie mogła istnieć przestępczość 

o jakiejkolwiek formie organizacji. Lata 90. XX wieku były okresem intensywnej 

penetracji Polski przez grupy przestępcze pochodzące z terenów byłego ZSRR [8, 

s. 43-44]. Po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej staliśmy się atrakcyjnym 

rynkiem do inwestowania, także przez duże organizacje przestępcze. 

3. Modele i formy zorganizowanej przestępczości 

Przestępczość zorganizowana cały czas ewoluuje, jest elastyczna, ciągle wyko-

rzystuje nowe metody i środki działania. Stąd tak trudne jest zdefiniowanie zjawiska. 

Z kolei w sytuacji braku precyzyjnej definicji ryzykujemy prowadzenie dyskusji z możli-

wością omijania zasadniczego problemu. Żadna z definicji nie wyczerpuje materii 

i każda wymaga uzupełnień związanych z ciągłą ewolucją zorganizowanej przestęp-

czości.  

Uwzględniając przedstawiane w definicjach cechy charakteryzujące przestępczość 

zorganizowaną, można przyjąć, iż przejawia się ona przez: 

 istnienie trwałych struktur organizacyjnych prowadzących zaplanowaną działalność 

przestępczą, której celem jest osiąganie jak największych korzyści materialnych, 

wywierania wpływu na funkcjonowanie władz administracyjnych, sądowniczych 

oraz gospodarczych; 

 zawodowy, nieograniczony obszarowo charakter działalności przestępczej, który 

stanowi podstawowe źródło utrzymania członków grupy, zapewnia bezpieczeństwo, 

a także środki przeznaczone na inwestowanie w zgodną z prawem działalność;  

 bezwzględną hermetyczność wewnętrzną i zewnętrzną struktur, wykorzystywanie 

przemocy, szantażu oraz korupcji [8, s. 36].  

Przestępcze organizacje potrafią w pełni wykorzystywać nieefektywność państwa 

w zapewnieniu skutecznej ochrony legalnym transakcjom, nie zawsze dokonując tego 

z poziomu podziemia (oczywiście zapewniają przede wszystkim ochronę w prowa-

dzeniu interesów nielegalnych, czym państwo rzecz jasna się nie zajmuje). Im bardziej 

skomplikowany i nieprzejrzysty jest system prawny państwa, mniej profesjonalna 

policja oraz nieefektywny wymiar sprawiedliwości, tym społeczeństwo chętniej będzie 

korzystało z usług oferowanych przez organizacje przestępcze [9, s. 20]. 

Grupy przestępcze mogą przyjmować następujące struktury organizacyjne: 

 sztywnej hierarchii (z jednym przywódcą i scentralizowanym systemie zarządzania); 

 hierarchii rozdzielonej lub regionalnej (z hierarchiczną strukturą, ale jednocześnie 

podgrupy regionalne posiadają własne struktury, przywódców i autonomię);  
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 hierarchicznego konglomeratu (z jednym organem nadzorująco-decyzyjnym nad 

autonomicznymi regionalnymi podgrupami); 

 grupy skoncentrowanej wokół „rdzenia” (zbiór luźno powiązanych ze sobą osób, 

skupionych wokół przywódcy – rdzenia); 

 sieci przestępczych (osoby podejmujące wspólną działalność przestępczą w zmie-

niających się konfiguracjach personalnych). 

Spotykamy również inne określenia struktur przestępczych, jak: 

 syndykat (z nietrwałą strukturą, uzależnioną od rodzaju prowadzonej działalności 

przestępczej i zdolności przetrwania); 

 konfederacja (z centralnym ciałem koordynująco-zarządzającym oraz autono-

micznie funkcjonującymi grupami); 

 kartel (zbiór grup, które w wyniku porozumienia ustalają swoje udziały w rynku 

lub usłudze) [7, s. 70-72]. 

 F. Varese proponuje inną strukturę zorganizowanej przestępczości, stworzoną 

w oparciu o dwa modele: 

 model terytorialny – powstający i przyjmujący nazwę od danego obszaru lub 

miasta znajdującego się pod kontrolą organizacji (np. sycylijska, kalabryjska czy 

neapolitańska mafia, sołoncewska mafia, grupa tambowska, grupa pruszkowska, 

grupa mokotowska); w modelu tym obowiązuje ścisły podział geograficzny 

w prowadzonej działalności (to tzw. „syndykat władzy”); 

 model funkcjonalny – tworzone są wyspecjalizowane struktury prowadzące 

działalność w określonych sektorach gospodarki lub kategoriach przestępczości, 

np. mafia VAT-owska, budowlana, lekowa, kredytowa, narkotykowa i inne (to 

tzw. „syndykat przedsiębiorczości”) [9, s. 207]. 

Do modelu funkcjonalnego możemy zaliczyć grupy przestępcze zajmujące się 

w sposób niezgodny z prawem składowaniem oraz utylizacją odpadów. Tego typu 

grupy ochrzczono mianem „mafii śmieciowej”. 

Kamorra (nazwa pochodzi od słowa gamurri, które oznacza hiszpańskich bandytów) 

jako przedstawicielka modelu terytorialnego jest jedyną organizacją mafijną, która 

powstała w środowisku miejskim. Stąd oprócz tradycyjnych źródeł zysku jak handel 

narkotykami, bronią, podrabianą markową odzieżą, nakładaniem haraczy na wszelką 

działalność gospodarczą, lichwą, budownictwem i innymi, zajmowała się wywozem 

śmieci z Neapolu [10, s. 189-191]. 

4. Działalność kamorry w branży śmieciowej 

Gospodarka odpadami to cykl, w którym jednym z pierwszych etapów jest groma-

dzenie śmieci w określonych przystosowanych do tego miejscach. Od ich organizo-

wania kamorra rozpoczęła działalność w tej branży. Pod koniec lat 90. klany kamorry 

(w całym regionie Kampanii działa ponad 200 klanów, prowadzących działalność na 

poziomie regionalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym) [10, s. 191] były już 

europejskim liderem w dziedzinie składowania odpadów, także niebezpiecznych. Po-

czątkowo odpady z regionu Kampanii zsypywane były w różnego rodzaju rozpadliny 

skalne, następnie zasypywane były nieczynne kamieniołomy. W region zaczęto spro-

wadzać ogromne ilości odpadów z całych Włoch, głównie z północnych uprzemysło-

wionych rejonów. Z braku miejsca odpady zakopywano w ziemi, także użytkowanej 
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rolniczo. Z początkiem XXI wieku kamorra przeszła od zbierania i magazynowania 

odpadów do kontroli nad całym cyklem gospodarki odpadami. Kiedy zaczęły kurczyć 

się tereny, na których można by ukryć odpady, kamorra wpadła na nowy pomysł ich 

taniej „utylizacji” – spalenie na wysypisku. Okolica Neapolu nazywana jest „ziemią 

płomieni” z powodu ciągłych pożarów nielegalnych składowisk odpadów. 

Szacuje się, iż w latach 2000-2005 w Kampanii nielegalnie zutylizowano około 

trzech milionów ton śmieci, a problem nie dotyczy tylko tego regionu, ale całego 

południa Włoch [11, s. 310-318]. 

Za taki stan rzeczy odpowiadała głównie lokalna administracja państwowa oraz 

samorządowa. To władze samorządowe decydują o planach zagospodarowania prze-

strzennego, wyznaczając miejsca przeznaczone do składowania odpadów oraz udzielają 

pozwoleń na prowadzenie tego typu działalności. To urzędnicy odpowiednich służb 

weryfikują dokumentacje związane z określeniem szkodliwości odpadów. W latach 

1991-2006 w regionie Kampania odwołano aż 71 władz gminnych z powodu infiltracji 

przez kamorrę (dla porównania: na Sycylii 44, w Kalabrii 34, w Apulii 7) [11, s. 55]. 

Kiedy południe kraju zaczęło zapełniać się odpadami (rujnując lokalne rolnictwo 

i turystykę) organizacje przestępcze zaczęły wysyłać śmieci za granicę. W tym celu 

kamorra wykorzystała stare kanały oraz kontakty używane do handlu narkotykami. 

Neapol stał się portem, z którego wypływały śmieci na wszystkie kontynenty, także 

europejski. Część państw jak Wielka Brytania, Holandia czy Niemcy były tylko krajami 

tranzytowymi. Docelowym miejscem transportów były ubogie kraje Afryki, Chiny, także 

państwa Europy Wschodniej [11, s. 320-325]. Najwięcej śmieci z Europy wysyłano do 

Chin (około 30%). Kiedy drastycznie wzrosło tam zanieczyszczenie środowiska, 

władze w Pekinie od 1 stycznia 2018 roku zakazały importu 24 rodzajów odpadów 

(w tym plastiku). O swojej decyzji Chiny poinformowały Światową Organizację Handlu. 

Wywołało to perturbacje na rynku obrotu śmieciami, co skutkowało zwiększeniem 

ilości odpadów wwożonych do innych krajów, w tym Polski. 

Sposób przestępczego działania wygląda w następujący sposób. Przedstawiciele 

kamorry (tzw. „stakeholderzy”) wyszukiwali chętnych do współpracy (ci ostatni 

zazwyczaj nie wiedzieli, że podejmują współpracę z jedną z włoskich mafii). Współ-

pracujący miał za zadanie zorganizować miejsce przechowywania odpadów, wykorzy-

stując do tego specjalnie zakładane firmy, często na przypadkowe osoby (tzw. „krzaki” 

lub „słupy”). Transport i dokumenty przewozowe (sfałszowane) organizowała kamorra 

[11, s. 315-316]. 

5. Sytuacja w Polsce 

Kluczowym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami w naszym kraju 

jest Ustawa o odpadach (z dnia 14 grudnia 2012 r.) [12]. Zgodnie z jej treścią przez 

prowadzenie gospodarki odpadami rozumie się wytwarzanie odpadów i gospoda-

rowanie odpadami (art. 3 ust. 1 pkt. 3 u.o). Z kolei przez gospodarowanie odpadami 

rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego 

rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodli-

wiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów lub 

pośrednika w obrocie odpadami (art. 3 ust.1 pkt. 2 u.o.).  

Kolejnym pojęciem wymagającym sprecyzowania jest „odpad”, przez który rozumie 

się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć 
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lub do których pozbycia się jest obowiązany (art. 3 ust. 6 u.o.). Do odpadów wytwa-

rzanych w największych ilościach należą odpady komunalne, czyli te powstające 

w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 

wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 

odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne 

pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności 

przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości (art. 3 

ust. 7 u.o). Zagadnienia związane z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i ich zagospodarowaniem określa Ustawa o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach ( z dnia 13 września 1996 r.) [13]. M. Górski dzieli posiadaczy 

odpadów na „legalnych”, czyli tych, którzy działają na podstawie uzyskanej zgody na 

gospodarowanie odpadami lub jednoznacznie zostali zwolnieni z obowiązku uzyskania 

takiej zgody, a także posiadaczy „nielegalnych”, którzy wymaganą zgodą nie dysponują 

oraz nie kwalifikują się do zwolnienia z obowiązku jej zdobycia. Podział ten, wiąże się 

przede wszystkim z określeniem zasad, możliwości i warunków przekazywania odpa-

dów oraz czy są one realizowane zgodnie z przepisami prawa [14, s. 46]. 

Ustawa o odpadach wprowadza zasady ogólne gospodarki odpadami (Dział II), przez 

które „należy rozumieć uporządkowany i dający się stosunkowo ściśle wyznaczyć 

układ najogólniej sformułowanych prawidłowości w sferze postępowania z odpadami” 

[15, s. 223]. Model systemu prawa gospodarki odpadami opiera się na zasadach, które 

powinny prowadzić do osiągnięcia celów związanych z ochroną środowiska. Zasady 

ogólne prawa ochrony środowiska są stosowane równolegle z zasadami ogólnymi gospo-

darki odpadami [15, s. 229]. Wśród zasad w gospodarce odpadami można głównie 

wymienić zasady: prewencji i przezorności, a także likwidacji szkody u źródła [15, 

s. 241]. Szczególnie istotna dla przemieszczania odpadów jest zasada bliskości i samo-

wystarczalności, która nakazuje w pierwszej kolejności poddanie odpadów przetwa-

rzaniu w miejscu ich powstania. Również w prawie Unii Europejskiej kładzie się nacisk 

na funkcjonowanie zasady bliskości (art. 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca 

niektóre dyrektywy) [15, s. 239-240]. Dopiero w sytuacji kiedy nie istnieją techniczne 

możliwości przetworzenia odpadów, to mogą one być przetransportowane do najbliżej 

położonych (geograficznie) miejsc, w których mogą być przetworzone. Zasada bliskości 

nie oznacza, iż każde państwo członkowskie musi być samowystarczalne i posiadać na 

swoim terytorium pełen zakres obiektów do całkowitego odzysku odpadów, co potwier-

dził w swoim orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE [16]. W stosowaniu zasady 

bliskości M. Górski dostrzegł możliwe zagrożenia związane z gospodarką odpadami, 

stąd jego postulat ograniczania stosowania tej zasady na rzecz przetwarzania odpadów 

w miejscu ich wytworzenia [17, s. 28] poprzez „ograniczenie ilości składowanych 

odpadów oraz potrzebę utworzenia oraz utrzymania zintegrowanej i wystarczającej 

w skali kraju sieci urządzeń i instalacji do unieszkodliwiania odpadów” [14, s. 53]. 

Właśnie kamorra powszechnie skorzystała z zasady bliskości, przewożąc odpady 

z południa Włoch najpierw na północ kraju, następnie do Niemiec, a stamtąd do Polski. 

Ochrona środowiska jest jednym z najistotniejszych zadań samorządu terytorial-

nego. W gospodarce odpadami występuje system zadań realizowanych praktycznie 
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przez wszystkie szczeble administracji, a szczególna rola przypada samorządowi teryto-

rialnemu [15, s. 350-351]. Gospodarowanie odpadami komunalnymi (czyli utrzymanie 

czystości i porządku, wysypisk, a także unieszkodliwiania odpadów komunalnych) 

jako zadanie publiczne spoczywa na gminie jako podstawowej jednostce samorządu 

terytorialnego [18, s. 41]. Gminy tworząc system gospodarowania odpadami są 

również zobowiązane do korzystania z zasady bliskości. Stąd regionalizacja systemu 

i zakaz przewozu odpadów poza określony rejon. Wyjątkiem są spalarnie odpadów 

wyznaczone w wojewódzkich planach gospodarki odpadami jako ponadregionalne, 

przeznaczone do obsługi danego regionu gospodarki odpadami komunalnymi [19, 

s. 265-266]. W polskich gminach zasada bliskości funkcjonuje bez większych zastrze-

żeń. Zdarzają się oczywiście nieprawidłowości, które są rozwiązywane bądź przez 

organy administracji publicznej, bądź sądy administracyjne, jak chociażby te dotyczące 

określania miejsc przeznaczonych do składowania i utylizacji odpadów (przykładem 

wyrok NSA w Warszawie z dnia 16.04.2008 r.) [20]. 

System regulacji prawnych związanych z gospodarką odpadami staje się coraz 

bardziej rozbudowany, a tym samym skomplikowany. W jego skład wchodzi kilka-

dziesiąt aktów prawnych różnej rangi. Prawo to jest ciągle udoskonalane, a także 

dostosowywane do prawa unijnego. Wynika to też z wieloaspektowego charakteru 

przedmiotu [18, s. 80]. Wiele rozwiązań prawnych jest niejasnych i budzi rozmaite 

wątpliwości, co znajduje swój finał w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. 

Problemy dotyczą zazwyczaj ograniczania zasady swobody gospodarczej (przykładem 

wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 17.10.2017 r.) [21], planów gospodarki odpadami 

(przykładem wyrok WSA w Warszawie z dnia 10.10.2017 r.) [22], określania co jest 

odpadem, a co nie (przykładem wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22.01.2020 r.) [23]. 

Częstym zjawiskiem jest błędne oznaczanie kodów odpadów sprowadzanych 

z zagranicy (przykładem: wyrok WSA w Krakowie z dnia 30.11.2018 r. [24], czy wyrok 

WSA w Gdańsku z dnia 23.10.2019 r.) [25] oraz sprowadzanie odpadów niesorto-

wanych (przykładem wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16.09.2020 r. [27], czy wyrok 

WSA w Gliwicach z dnia 09.09.2020 r.) [26]. 

Największym problemem, związanym z gospodarką odpadami przed jakim stanęło 

państwo polskie, jest niekontrolowany napływ odpadów z Europy. Według danych 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w latach 2013-2015 do Polski sprowadzono 

z zagranicy odpady w ilości ok. 400 tys. ton. W roku 2017 było to już 750 tys. ton. 

Pochodziły one głównie z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Szwecji [28]. 

Większość tych odpadów nie została poddana jakiejkolwiek formie przerobienia, lecz 

tylko składowaniu, często długotrwałemu. „Składowanie to postępowanie z odpadami, 

których nie wykorzystano gospodarczo lub nie unieszkodliwiono w inny sposób; 

polega ono na bezpiecznym deponowaniu ich w miejscach przeznaczonych do tego 

celu”. Podstawową zaletą składowania odpadów, jako jedynej metody ich unieszko-

dliwiania, jest technologiczna prostota tego procesu i jednocześnie wysoka efektywność 

ekonomiczna. Na naszym kontynencie Polska znajduje się na piątym miejscu od 

końca, jeśli chodzi o ilość składowanych odpadów. Recyklingowi poddawane jest 

w naszym kraju jedynie 13% wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych, ok. 

0,5% odpadów jest spalana (porównując, w Niemczech składowany jest jedynie 1% 

odpadów) [15, s. 319]. 



 

Mafia śmieciowa. Nowa struktura, nowa aktywność przestępczości zorganizowanej 

 

67 

Recykling odpadów jest bardzo kosztowny, a w zasadzie bez dopłat nieopłacalny. 

Dlatego też w polskich warunkach zastosowano „technologię” utylizacji wykorzysty-

waną w południowych Włoszech. Już w 2016 roku w naszym kraju zaczęły płonąć 

pierwsze składowiska śmieci. Apogeum procederu miało miejsce w 2018 roku. Do 

września 2019 roku łącznie spłonęły 622 składowiska odpadów [29]. Największy 

z pożarów miał miejsce w Zgierzu (25/26 maja 2018). Z ogniem i dogaszaniem pożaru 

przez ponad tydzień walczyło około tysiąca strażaków, a nad Łodzią, Zgierzem 

i Aleksandrowem Łódzkim unosił się wielki słup dymu. Spłonąć mogło około 5 tys. ton, 

z 24 tys. ton sprowadzonych śmieci [30]. O tym, że za organizacją procederu sprowa-

dzania odpadów do Polski i ich spalania w miejscu składowania stoi jedna z włoskich 

mafii, opinia publiczna dowiedziała się nie od instytucji rządowych, lecz z mediów 

[31, 32].  

W Polsce za egzekwowanie przepisów prawa w dziedzinie ochrony środowiska 

odpowiedzialne są organy wykonawcze samorządu terytorialnego (marszałek woje-

wództwa, starosta powiatowy, wójt/burmistrz gminy), a przede wszystkim Inspekcja 

Ochrony Środowiska [33]. Z kolei za zwalczanie zorganizowanej przestępczości 

w pierwszej kolejności odpowiedzialne jest Centralne Biuro Śledcze Policji [34], (jako 

jednostka organizacyjna Policji), a także inne instytucje mające w swoim zakresie 

zadań ochronę bezpieczeństwa państwa (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Krajowa Administracja Skarbowa, Straż Graniczna i inne). 

Niestety wymienione instytucje zawiodły. Pomiędzy organami samorządu teryto-

rialnego a Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska nie było przepływu 

informacji dotyczących podejrzanych firm prowadzących składowiska śmieci. Same 

samorządy nie miały zbyt dużych możliwości blokowania działalności takich podej-

rzanych podmiotów gospodarczych. Przykładem niech będzie fragment wywiadu 

udzielonego przez starostę zgierskiego, Bogdana Jarotę, po pożarze tamtejszego 

wysypiska: „Nie mogłem odmówić, ponieważ art. 46 Ustawy o odpadach nie dawał 

możliwości odmowy. Są trzy przesłanki, kiedy można odmówić, ale żadna z nich tu 

nie zachodziła” [27].  

Kolejnym błędem, jaki ukazuje się po analizie zagadnienia, jest brak zdecydowanych 

działań ze strony Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w początkowej 

fazie rozwoju problemu (w latach 2013-2017). W Głównym Inspektoracie Ochrony 

Środowiska wiedziano, iż problem narasta. Mimo to nie podjęto działań zmierzających 

do ograniczenia ilości sprowadzanych do kraju odpadów, posiadając wiedzę o tym, iż 

nie jesteśmy w stanie przeprowadzić procesu recyklingu tak dużych ilości odpadów. 

Instytucją, którą w ocenie autora najbardziej zawiodła jest Centralne Biuro Śledcze 

Policji. Ta policyjna formacja została powołana do walki z przestępczością zorganizo-

waną i może pochwalić się znacznymi sukcesami w tej dziedzinie. Jednak w przypadku 

mafii śmieciowej, zabrakło tak istotnego elementu w walce ze zorganizowaną prze-

stępczością, jak rozpoznanie. Rozpoznanie to zespół czynności operacyjno-rozpoznaw-

czych mających na celu pozyskanie, gromadzenie i sprawdzenie informacji o osobach, 

środowiskach, przedsiębiorstwach czy instytucjach, obiektach lub miejscach, a także 

zdarzeniach i zjawiskach. Służy obecnym lub nadchodzącym celom procesu zapobie-

gania oraz zwalczania przestępczości. W. Mądrzejowski, wśród zadań jakie stoją przed 

Biurem, na pierwszym miejscu wymienia: „tworzenie warunków sprawnego rozpo-
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znania oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej, transgranicznej i narkotykowej, 

a zwłaszcza ustalanie podmiotowych i przedmiotowych powiązań przestępczych, 

wykrywanie nowych metod przestępczych oraz określanie kierunków działań rozpo-

znawczych w tej kwestii” [8, s. 106]. Żadne elementy powyższego zadania nie zostały 

poprawnie zrealizowane. Włoska mafia bez problemu przeniknęła do Polski z nowym 

rodzajem przestępczości. Również inna komórka policji – Biuro Wywiadu i Informacji 

Kryminalnych Komendy Głównej Policji, odpowiedzialna za pozyskiwanie informacji 

oraz rozpoznawanie zagrożeń o zasięgu krajowym oraz międzynarodowym [8, s. 107], 

nie stanęła na wysokości zadania (uściślając, Centralne Biuro Śledcze Policji również 

posiada własne komórki wywiadu kryminalnego), podobnie Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i inne instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Przyczyn 

powstałej porażki doszukiwałbym się w błędnej polityce prowadzonej przez kiero-

wnictwo Policji, jak i innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, 

traktujących rozpoznanie podrzędnie, a rozpoznanie długofalowe wręcz marginalnie 

(komórki wywiadu kryminalnego w Zarządach CBŚP liczą zazwyczaj 2-4 osoby, co 

już samo w sobie świadczy o niepoważnym podejściu do rozpoznania). Jeśli już korzysta 

się z rozpoznania to raczej w aktualnie prowadzonych sprawach. Wynika to z przesadnej 

roli statystyki policyjno-prokuratorskiej w ocenie efektywności pracy organów ścigania, 

gdzie liczy się ilość wykrytych spraw, a nie ich ciężar gatunkowy, gdzie tak samo 

punktowane są przestępstwa drobne, jak i poważne mimo, iż czas, siły oraz środki 

poświęcone na wykrycie przestępstwa o skomplikowanym charakterze, są nieporów-

nanie większe. Rozwiązanie sprawy skomplikowanej wymaga dużo większego nakładu 

czasowego i nie zawsze przynosi pożądany efekt. W tak skonstruowany system oceny 

nijak nie wpisują się czynności związane z rozpoznaniem. Są one czasochłonne, a ich 

efekty trudne do przewidzenia i rozliczenia. Jednak są niezbędne w celu identyfikacji 

zagrożeń (w tym tych nowego rodzaju) oraz doboru skutecznych metod walki z nimi. 

Brak świadomości zagrożeń lub jej niski poziom, już same w sobie powodują groźne 

dla bezpieczeństwa państwa perturbacje, skazując państwo na działania reaktywne 

bądź improwizowane. Tego typu działania zostały podjęte w Polsce: szybkie zmiany 

legislacyjne, doraźne kontrole, powołanie policyjnej specgrupy czy nadanie dodatko-

wych uprawnień do kontroli Straży Granicznej.  

Na chwilę obecną poczynania instytucji rządowych przyniosły istotne ograniczenie 

w imporcie odpadów, a przede wszystkim w ich spalaniu. Stworzono bazę danych firm 

z branży odpadowej, zapowiedziano zwiększenie zatrudnienia w Inspekcji Ochrony 

Środowiska oraz całodobowe kontrole [35]. Nie oznacza to jednak, iż problem został 

definitywnie zażegnany. Przykładem niech będzie duży pożar składowiska pod Bydgo-

szczą, mający miejsce 14 listopada bieżącego roku [36].  

6. Podsumowanie 

Można wyraźnie potwierdzić, iż przyczynami, które doprowadziły do gwałtownego 

rozwoju zjawiska podpaleń składowisk odpadów było zlekceważenie zagrożenia, jakie 

stopniowo narastało wraz ze wzrostem importu odpadów do naszego kraju oraz brak 

skutecznej egzekucji prawa ochrony środowiska.  

Odpowiedzialnymi za zaistniały stan rzeczy są instytucje zajmujące się zapewnie-

niem bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. W głównej mierze to wyspecjalizowane 

komórki Policji, których zadaniem jest pozyskiwanie informacji i zwalczanie prze-
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stępczości zorganizowanej, a także Inspekcja Ochrony Środowiska, odpowiedzialna za 

bezpieczeństwo ekologiczne w państwie. Do czynników, na które złożyły się zaniechania 

państwowych instytucji zaliczyć należy: 

 brak rozpoznania pojawiającego się zagrożenia; 

 brak monitorowania problemu; 

 spóźniona reakcja na zaistniały problem. 

Brak rozpoznania zagrożenia jest efektem błędów w pracy operacyjnej Policji. Brak 

monitorowania oraz spóźniona reakcja na zaistniały problem są głównie efektem braku 

skutecznej egzekucji prawa przez odpowiednie organy ochrony porządku prawnego. 

Sam termin „mafia śmieciowa” jest określeniem adekwatnym do swojego znaczenia 

i nie jest pojęciem wyolbrzymiającym ten rodzaj przestępczości. Nie jest to także 

zjawisko, które narodziło się w Polsce i dotyczy tylko naszego kraju. Mafia śmieciowa 

stanowi połączenie dwóch modeli struktur zorganizowanej przestępczości:  

 modelu terytorialnego – kamorry działającej na terenie Neapolu oraz Kampanii;  

 modelu funkcjonalnego – działalności przestępczej związanej z utylizacją śmieci. 

W tym przypadku mamy do czynienia z połączeniem obu modeli strukturalnych 

zorganizowanej przestępczości (co oczywiście wcześniej miało już miejsce), a model 

terytorialny uległ znacznemu rozszerzeniu. Świadczy to o tym, iż struktury te wzajemnie 

się przenikają. Ścisły podział geograficzny ma już znaczenie tylko w matecznikach 

organizacji przestępczych. Wydaje się, że obecnie bardziej istotna stała się kontrola 

nad branżami gospodarczymi, także poza tradycyjnymi terytoriami działania. Działania 

poza tradycyjnymi granicami terytorialnymi (np. w Polsce) nie są już jednak prowadzone 

bezpośrednio przez członków kamorry, ale przez pośredników („stakeholderów”) oraz 

rodzimych przestępców. Z uwagi na połączenie modeli struktur organizacyjnych, walka 

jak z grupami działającymi tylko w modelu funkcjonalnym będzie nieefektywna, 

ponieważ za każdą zlikwidowaną grupę, nielegalnie sprowadzającą i magazynującą 

odpady wcześniej czy później pojawi się kolejna, czego mamy przykłady. Skutecznym 

sposobem walki może być międzynarodowa współpraca i skupienie się na ograniczeniu 

działalności kamorry oraz pośredników we Włoszech. Rolą polskiej policji (głównie 

CBŚP) powinno być prowadzenie rozpoznania mającego na celu identyfikowanie 

pośredników oraz monitorowanie kanałów transportu odpadów. W celu skutecznej 

i szybkiej likwidacji ostatniego ogniwa przestępczego procederu, czyli nielegalnych 

składowisk odpadów na terenie naszego kraju należy, oprócz wprowadzonych już 

rozwiązań, zwiększyć współpracę instytucjonalną pomiędzy podmiotami odpowie-

dzialnymi za bezpieczeństwo (Inspekcja Ochrony Środowiska, policja, samorządy, 

Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa, Inspekcja Transportu Drogowego), 

gdzie wiodącą i koordynującą rolę miałaby Inspekcja Ochrony Środowiska, jako 

instytucja bezpośrednio odpowiedzialna za bezpieczeństwo naszego środowiska. 

Współpraca ta powinna dotyczyć przede wszystkim szybkiej wymiany informacji 

w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami, przede wszystkim z ich 

przemieszczaniem. Konieczne jest także monitorowanie procederu w celu obserwacji 

jego ewolucji oraz reakcji na zmiany przepisów prawa, procedur czy taktyki prowa-

dzenia działań śledczych. Ostatnim z sugerowanych zadań powinny zajmować się: 

Centralne Biuro Śledcze Policji, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, a także 

środowiska naukowe. 
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Należałoby również zwiększyć efektywność w egzekwowaniu prawa ochrony środo-

wiska. Owszem, wielu specjalistów z tej dziedziny prawa uważa, iż jest ono nadmiernie 

rozbudowane i skomplikowane, jednak dotychczasowy brak skuteczności w jego 

egzekwowaniu przyczynił się do rozwoju tego groźnego zjawiska, jakim jest nielegalne 

sprowadzanie odpadów do Polski, a następnie ich podpalanie w miejscach składowania. 

Działalność zorganizowanych struktur przestępczych, określanych jako mafie 

śmieciowe, zaburza elementarne poczucie bezpieczeństwa ekologicznego, czego efektem 

jest degradacja środowiska naturalnego oraz zagrożenie ludzkiego życia i zdrowia. 

Aktualnie problematyka działalności mafii śmieciowej w naszym kraju jest słabo 

poznana. Niedostatek literatury oraz opracowań w tym zakresie nie pozwala obecnie na 

szersze przedstawienie problemu. O ile sama geneza, obszar działalności czy skutki 

funkcjonowania kamorry są całkiem nieźle poznane, to już system działania tej organi-

zacji jest nieznany. Stąd tak pomocna jest praca R. Saviano, który miał okazję zapoznać 

się z mechanizmami działania kamorry. Wobec tego istnieje potrzeba prowadzenia 

dalszych badań przestępczego zjawiska, które niewątpliwie nie kończy jeszcze swojego 

bytu, jak twierdzą niektórzy. Utylizacja odpadów to zbyt intratny biznes, by świat 

przestępczy przestał się nim interesować, a: „Im bardziej skomplikowany jest system 

prawny państwa, im mniej kompetentna policja i im mniej skutecznie działa 

sądownictwo, tym większe pole do popisu ma mafia” [9, s. 20]. 
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Mafia śmieciowa. Nowa struktura, nowa aktywność przestępczości 

zorganizowanej 

Streszczenie  

Celem artykułu jest przedstawienie stosunkowo nowej formy przestępczości zorganizowanej jaką jest tzw. 

mafia śmieciowa, diagnoza stanu obecnego, prognoza zjawiska w przyszłości oraz ocena i sugestie co do 

wprowadzonych kroków naprawczych. W pracy poddano analizie przestępczą działalność godzącą 

w środowisko naturalne. Przedstawiono genezę zjawiska oraz krótką historię jednej z organizacji mafijnych – 

kamorry, która odkryła ogromne źródło zysków, jakim jest zbieranie i utylizacja odpadów, od komunalnych 

po silnie toksyczne. Zdefiniowano zjawisko przestępczości zorganizowanej, występujące formy oraz ich 

charakter. Przedstawiono zasady działania kamorry związane z nowym źródłem dochodów, a także rozwój 

zjawiska na terenie Włoch. Ukazano przyczyny, w wyniku których proceder rozprzestrzenił się na konty-

nencie europejskim oraz w innych częściach świata, trafiając również do Polski. Podano zwięzłe informacje 

dotyczące procederu na terenie naszego kraju. Wyszczególniono instytucje odpowiedzialne za ochronę 

środowiska, gospodarowanie odpadami oraz za zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Wskazano 

błędy, w wyniku których proceder miał sprzyjające warunki do rozwoju i do poważnego wpływu na stan 

bezpieczeństwa państwa. Wysunięto wnioski, w tym główny związany z koniecznością zintensyfikowania 

działań w obszarze rozpoznawania zagrożeń, co pozwoliłoby prawidłowo przygotowywać się do nadcho-

dzących zagrożeń i szybko, a także skuteczne im przeciwdziałać. Sformułowano potrzebę monitorowania 

i badania zjawiska pod kątem ewolucji oraz reakcji na zmiany przepisów prawa czy procedur postępowania. 

Z uwagi na obszerność zagadnienia w artykule przedstawiono tylko zarys problemu. 

Słowa kluczowe: mafia śmieciowa, przestępczość zorganizowana, rozpoznanie, bezpieczeństwo ekologiczne, 

kamorra 

The garbage mafia. New structure, new activity of organized crime 

Abstract 

The aim of the article is to present a relatively new form of organized crime, which is the so-called 

"organized crime". The garbage mafia, a diagnosis of the current state, a forecast of the phenomenon in the 

future, as well as an assessment and suggestions for the introduced corrective steps. The paper analyzes 

criminal activities that harm the environment. The genesis of the phenomenon is presented, as well as 

a short history of one of the mafia organizations – the camorra, which discovered a huge source of profit, 

which is the collection and disposal of waste, from municipal to highly toxic. The phenomenon of 

organised crime, its forms and their nature were defined. The principles of camorra operation related to the 

new source of income are presented, as well as the development of the phenomenon in Italy. The reasons 

why the procedure has spread on the European continent and other parts of the world, also reaching Poland, 

are shown. Brief information is given about the practice in our country. The institutions responsible for 

environmental protection are listed, waste management and for combating organised crime. Errors were 

identified which resulted in a favourable environment for development and a serious impact on the state of 

security. Lessons have been drawn, including the main one relating to the need to step up action in the area 

of risk identification, which would allow for proper preparation for and rapid and effective response to 

upcoming threats. The need was formulated to monitor and study the phenomenon in terms of its evolution 

and reaction to changes in legal regulations or procedures. Due to the breadth of the issue, the article only 

outlines the problem.  

Keywords: garbage mafia, organized crime, reconnaissance, ecological safety, camorra  

 

https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/The
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/garbage
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/New
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/structure
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/new
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/activity
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/organised
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/crime
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/The
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/aim
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/article
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/is
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/to
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/present
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/relatively
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/new
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/form
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/organized
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/crime
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/which
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/is
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/so-called
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/organized
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/crime
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/The
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/garbage
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/mafia
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/diagnosis
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/current
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/state
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/forecast
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/phenomenon
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/future
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/as
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/well
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/as
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/an
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/assessment
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/suggestions
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/for
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/introduced
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/corrective
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/steps
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/The
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/paper
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/analyzes
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/criminal
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/activities
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/that
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/harm
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/environment
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/The
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/genesis
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/phenomenon
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/is
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/presented
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/as
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/well
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/as
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/short
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/history
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/one
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/mafia
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/organizations
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/-
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/which
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/discovered
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/huge
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/source
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/profit
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/which
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/is
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/collection
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/disposal
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/waste
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/from
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/municipal
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/to
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/highly
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/toxic
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/The
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/phenomenon
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/organised
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/crime
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/its
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/forms
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/their
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/nature
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/were
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/defined
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/The
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/principles
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/camera
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/operation
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/related
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/to
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/new
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/source
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/income
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/are
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/presented
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/as
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/well
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/as
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/development
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/phenomenon
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/Italy
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/The
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/reasons
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/procedure
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/has
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/spread
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/on
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/European
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/continent
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/other
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/parts
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/world
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/also
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/reaching
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/Poland
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/are
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/shown
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/Brief
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/information
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/is
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/given
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/about
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/practice
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/our
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/country
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/The
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/institutions
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/responsible
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/for
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/environmental
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/protection
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/are
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/listed
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/waste
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/management
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/for
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/combating
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/organised
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/crime
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/Errors
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/were
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/identified
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/which
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/resulted
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/favourable
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/environment
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/for
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/development
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/a
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/serious
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/impact
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/on
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/state
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/security
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/Lessons
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/have
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/een
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/drawn
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/including
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/main
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/one
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/relating
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/to
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/need
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/to
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/step
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/up
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/action
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/area
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/risk
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/identification
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/which
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/would
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/allow
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/for
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/proper
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/preparation
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/for
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/rapid
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/effective
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/response
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/to
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/pcoming
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/threats
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/The
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/need
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/was
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/formulated
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/to
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/monitor
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/study
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/phenomenon
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/terms
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/its
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/evolution
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/and
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/reaction
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/to
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/changes
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/in
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/legal
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/regulations
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/or
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/procedures
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/Due
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/to
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/readth
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/of
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/issue
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/article
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/only
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/outlines
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/the
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/problem
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/Key
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/Key
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/mafia
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/organized
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/crime
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/reconnaissance
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/ecological
https://pl.pons.com/tłumaczenie/angielski-polski/safety


 

73 

Aleksandra Magiera
1
, Seweryn Sasin

2
  

Polskie społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku 

na przykładzie cyberprzestępczości 

1. Wstęp 

Pierwsze ataki hackerskie datowane są na lata 50. i 60. XX wieku, kiedy to zaczęły 

powstawać pierwsze sieci komputerowe, a komputer osobisty zaczął stawać się 

powszechnym zjawiskiem. Studenci Massachusetts Institute of Technology naturalnie 

ciekawi funkcjonowania systemu zaczęli zagłębiać się w tajniki przełamywania sieci. 

Wraz z rozprzestrzenianiem się komputerów na inne części kraju, rozpowszechniła się 

kultura hackerska. Zainicjowane w dużej mierze przez hakerów, którzy zaczynali na 

MIT, w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku na innych uniwersytetach, takich jak 

Carnegie Mellon University i Stanford, rozwinęły się centra kultury hakerskiej. Na 

przykład Stanford AI Lab (SAIL), pod kierownictwem Johna McCarthy'ego, stało się 

centrum aktywności hakerów na zachodnim wybrzeżu. Kiedy maszyna SAIL została 

ostatecznie wyłączona w 1991 r., Hakerzy wysłali do Internetu wiadomość e-mail 

z pożegnaniem, tak jakby sama maszyna SAIL wysyłała ostatnie pożegnanie do 

swoich przyjaciół. Nawet komercyjne centra badawcze były domem dla hakerów. 

ATT, Xerox i inni mieli programistów o legendarnych umiejętnościach. Legendarni 

hakerzy z drugiej fali aktywności to Ed Fredkin, Brian Reid, Jim Gosling, Brian 

Kernighan, Dennis Ritchie i Richard Stallman. 

Trzecia fala działalności hakerów narodziła się w północnej Kalifornii bez bez-

pośredniej genealogii hakerów z MIT. Zaczęło się od Homebrew Computer Club 

w rejonie zatoki San Francisco. Była to grupa elektronicznych hobbystów, których 

łączyła radykalna wówczas idea budowy własnych komputerów. Ze względu na 

rozmiar i koszt wczesnych komputerów hakerzy byli ograniczeni do korzystania 

z niewielkiej liczby maszyn zbudowanych przez duże firmy i zainstalowanych na 

uniwersytetach lub w przemysłowych ośrodkach badawczych. Grupa hakerów, obejmuje 

legendarne postacie, takie jak Lee Felsenstein, Steve Dompier, Steve Wozniak, Steve 

Jobs i Bill Gates, które stworzyły podstawę dla całej dzisiejszej branży komputerów 

osobistych. 

Rozwój sieci internetowych w ostatnich latach niewątpliwie należy porównać do 

wielkiej rewolucji przemysłowej z XIX w., która doprowadziła do ogólnego przeobra-

żenia świata. Podobnie jest w tym przypadku, bowiem większość aspektów życia 

społecznego została przeniesiona do świata wirtualnego. Ponadto obecna sytuacja na 

świecie intensyfikuje zapotrzebowanie na załatwianie nawet najdrobniejszych spraw 

w sposób wirtualny. Wskazują na to m.in. badania przeprowadzane corocznie przez 

Główny Urząd Statystyczny. W 2018 r. dostęp do Internetu miało 84% gospodarstw 

domowych oraz 96% przedsiębiorstw [23]. W tamtym momencie był to jeden 

z niższych współczynników występujących w całej Unii Europejskiej. Należy wskazać, 

                                                                
1 Uniwersytet Jagielloński. 
2 Uniwersytet Warszawski. 
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że Polska zajmowała 8 miejsce od końca na 29 państw znajdujących się we wspólnocie. 

Gorsze statystyki odnotowały m.in. takie kraje jak: Rumunia, Bułgaria, Słowacja, 

Słowenia, Grecja, Chorwacja czy też Łotwa, które są Państwami o słabiej rozwijającej 

się infrastrukturze niż Polska. W 2019 r., współczynnik ten wzrósł o 3 punkty procen-

towe, tym samym klasyfikując Polskę na 12 miejscu od końca. Wskazuje on jedno-

znacznie na wzrost dostępu do sieci zarówno na poziomie gospodarstw domowych – 

z dostępu do sieci skorzystało 87% społeczeństwa Polskiego, natomiast poziom dostępu 

przedsiębiorstw został utrzymany na tym samym poziomie [23].  

W 2020 r. ze względu na pandemię COVID-19 w większości przypadków został 

utrudniony dostęp do edukacji czy też administracji publicznej. Ilość kontaktów 

międzyludzkich została ograniczona do niezbędnego minimum [23]. W związku z tym 

wzrosło zapotrzebowanie na dostęp do sieci, a co za tym idzie nastąpił kolejny wzrost 

o 3 punkty procentowe, w stosunku do roku wcześniejszego. Należy wskazać trend 

wzrostowy, który pozwala na stwierdzenie, iż Polacy są społeczeństwem informa-

cyjnym, które coraz częściej korzysta z bankowości internetowej, sieci społeczno-

ściowych, czy też załatwia sprawy administracyjne poprzez takie portale jak: e-PUAP, 

e-KRS, e-Wokanda. Zjawiska, które potencjalnie ułatwiają życie codzienne, niejedno-

krotnie nie są zabezpieczone w dostateczny sposób, który mógłby ochronić dane 

wrażliwe pojawiające się w momencie rejestracji w takich systemach. Priorytetowym 

zagadnieniem, które wymaga szczegółowego opracowania, zarówno dla ustawodawcy 

jak i dla społeczeństwa, jest stworzenie mechanizmu, który pozwoliłby na zapewnienie 

bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.  

Celem niniejszej pracy jest dokonanie kompleksowej analizy problemu cyberprze-

stępczości na przykładzie współczesnych wyzwań, z którymi mierzy się Polskie 

społeczeństwo. Przeanalizowany zostanie m.in. wpływ pandemii COVID-19 na rozwój 

samego dostępu do sieci oraz cyberprzestępczości. Zagadnienie zostanie przedstawione 

w ujęciu statystycznym, co pozwoli na zobrazowanie wyzwań, z którymi zmagają się 

Polacy zarówno na szczeblu państwowym jak i społecznym. Priorytetem jest omówienie 

specyfiki funkcjonowania tzw. darknetu, który pozwala na dokonywanie naruszeń 

w obszarze sieci, które niejednokrotnie nie są wykrywalne przez oprogramowania 

i zapory systemu operacyjnego wykorzystywanego na co dzień.  

Przedstawiane zagadnienia mają charakter prawnokarny oraz wkraczają w aspekty 

prawa nowych technologii. Dlatego też jako wstępną tezę omawianego zagadnienia 

należy wskazać przenikanie się tradycyjnych metod popełniania przestępstw do sieci 

oraz próbę dostosowania ich do współczesnych realiów. Autorzy w celu usystematy-

zowania opracowania podzielili pracę na trzy obszary badawcze:  

1) problematyka darknet oraz cyberprzestępczości,  

2) wpływ technologii na prawnokarny aspekt regulacji wprowadzonych w Polsce,  

3) wnioski de lege lata i de lege ferenda omawianego zagadnienia. 

W pierwszej kolejności przedstawione zostaną najważniejsze aspekty cyberprze-

strzeni zarówno w formie podstawowej, z której korzysta większość społeczeństwa 

oraz z perspektywy, do której dostęp mają jedynie profesjonaliści oraz tzw. grupa 

„zainteresowana” wykorzystująca sieć w sposób nielegalny. Zagadnienie to zostanie 

ujęte zarówno ze strony technicznej jak i prawnej. Następnie omówione zostaną 
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regulacje karnoprawne, które funkcjonują obecnie w przestrzeni prawnej oraz wskazane 

zostaną ich odpowiedniki funkcjonujące w cyberprzestrzeni. 

Ostatnia część niniejszego artykułu będzie stanowiła podsumowanie dotychczasowo 

omówionych zagadnień, a także będzie jednocześnie pozwalała na wprowadzenie 

postulatów, które pozwoliłyby na dokonanie zmian w społeczeństwie.  

Opracowania dotyczące omawianego zagadnienia w piśmiennictwie krajowym są 

ubogie, a analiza prawna opiera się zazwyczaj na teorii, nie wskazując jednocześnie 

poparcia danymi. Celem badawczym niniejszej pracy było zbadanie czy polskie społe-

czeństwo jest odpowiednio przygotowane na zagrożenia związane z cyberprzestęp-

czością oraz zbadanie obowiązującego stanu prawnego w kontekście cyberbezpie-

czeństwa przy zastosowaniu takich metod badawczych jak:  

 metoda dogmatyczna pozwalająca na przeanalizowanie oraz zinterpretowanie 

obecnie występujących przepisów krajowych oraz międzynarodowych; 

 metoda komparatystyczna pozwoli na wykazanie podobieństw oraz różnic 

w stosowanych rozwiązaniach w świetle prawa międzynarodowego; 

 metoda analizy piśmiennictwa wskaże trend obecnie występujący w literaturze; 

 metoda badania dokumentów zostanie zastosowana do przeanalizowania doku-

mentów, które wykazują jak odmienne stają się zagadnienia cybernetyczne ze 

względów technicznych. 

Mając na uwadze powyższe, autorzy odpowiedzą na następujące pytania: Czy 

obecnie obowiązujące regulacje karne identyfikują w sposób kompleksowy problem 

cyberprzestępstw? Czy dotychczasowe metody zwalczania przestępstw pozawalają na 

zapewnienie wystarczającego bezpieczeństwa w sieci społeczeństwa polskiego? 

2. Problematyka zagadnienia 

Prowadzenie dalszych rozważań związanych z cyberprzestępczością wymaga zdefi-

niowana pojęcia cyberprzestrzeni jako miejsca, w którym dokonuje się przestępstw. 

Definicja cyberprzestrzeni została ujęta w stworzonym przez Departamencie Obrony 

Stanów Zjednoczonych słowniczku mającym na celu ujednolicenie stosowanych nazw. 

Cyberprzestrzeń definiowana jest tam jako: „Globalna domena środowiska informa-

cyjnego składająca się ze współzależnych sieci tworzonych przez infrastruktury 

technologii informacyjnej (IT) oraz zawartych w nich danych, włączając Internet, sieci 

telekomunikacyjne, systemy komputerowe, a także osadzone w nich procesory oraz 

kontrolery” [1]. Z kolei Francuska Agencja Bezpieczeństwa Sieci oraz Informacji 

zdefiniowała ją jako „Przestrzeń komunikacyjną utworzoną przez globalne połączenie 

sprzętu służącego do automatycznego przetwarzania danych cyfrowych” [2]. Przedsta-

wione powyższe definicje stanowiły wyznacznik dla naszego ustawodawcy, który 

opracowywał krajową strategię cyberbezpieczeństwa, w której to właśnie za kluczowe 

uznano zdefiniowanie pojęcia cyberprzestrzeni. Pierwsze polskie definicje zostały 

uregulowane w Rządowym programie ochrony cyberprzestrzeni na lata 2009-2011. 

Podkreślenia wymaga fakt, że ówczesne definicje zostały przemodelowane w ramach 

prac nad kolejną następczą po latach 2009-2011, wersją programu ochrony cyber-

przestrzeni. Nowe wersje opierające się na poprzednich rozwiązaniach brzmiały 

w sposób następujący: „Cyberprzestrzeń – cyfrowa przestrzeń przetwarzania i wymiany 

informacji tworzona przez systemy i sieci teleinformatyczne wraz z powiązaniami 
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pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami”; „Cyberprzestrzeń RP (dalej jako 

CRP) – cyberprzestrzeń w obrębie terytorium państwa Polskiego i w lokalizacjach 

poza terytorium, gdzie funkcjonują przedstawiciele RP (placówki dyplomatyczne, 

kontyngenty wojskowe) [3]. 

Natura cyberprzestrzeni, niezależnie od podejścia do jej definicji, pozwala zatem 

stwierdzić, iż stanowi ona nieodłączny element współczesnego rozwoju, będąc nie 

tylko środowiskiem wymiany informacji czy też obrotu gospodarczego, ale i wymiarem, 

w którym może być naruszony porządek prawny. Cyberprzestrzeń, w której funkcjonuje 

coraz więcej użytkowników stała się „miejscem” w którym znacząco wzrasta przestęp-

czość. Wpływa to na całe społeczeństwo oraz poczucie bezpieczeństwa obywateli. 

Dzięki uprzedniemu zdefiniowaniu cyberprzestrzeni, można przejść do deskrypcji 

pojęcia jakim jest cyberprzestępczość.  

W obecnym dorobku naukowym, coraz częściej można spotkać się z pojęciem 

cyberprzestępczości. Etymologia tego słowa wywodzi się z języka angielskiego, które 

stanowi połączenie dwóch określeń cyber i crime. Drugi człon odnosi się do pojęć 

„przestępstwo”, „występek”, „zbrodnia”. Natomiast znacznie trudniejsza jest interpre-

tacja określenia pierwszego, które nie stanowi oddzielnego słowa, a jedynie część 

z wyodrębnionego angielskiego słowa cybernetics (cybernetyka – nauka o systemach 

sterowania oraz związanym z tym przetwarzaniem i przekazywaniem informacji) [4]. 

Należy zauważyć, że jest to pojęcie nieprecyzyjne i wieloznaczne również z tego 

powodu, iż nawiązuje do pojęcia cyberprzestrzeń [5]. 

Pandemia COVID-19 sprawiła, że jednostki i społeczeństwo stały się podatne na 

wszelakie zagrożenia. Jak już zostało wspomniane o wiele bardziej niż kiedykolwiek 

polegamy na systemach komputerowych, urządzeniach mobilnych i Internecie. Pozwala 

to na zachowanie względnej normalności oraz dystansu społecznego. Jednakże wraz 

z przeniesieniem wszelkich czynności do Internetu nastąpił zmasowany atak na sieć. 

Konieczność zagospodarowania większości sfer życia w internecie nie została dosta-

tecznie zabezpieczona, tym samym umożliwiono przeniknięcie hakerów do większości 

sfer życia. W pierwszej kolejności należy wskazać wzmożony udział phishingu oraz 

złośliwego oprogramowania, który poprzez strony zawierające informacje na temat 

przebiegu wirusa wykrada dane poufne takie jak: loginy, hasła czy też PESEL oraz 

dane korespondencyjne. Ponadto wykorzystywane jest oprogramowanie ransomware, 

które jest w stanie blokować dostęp do systemów komputerowych lub uniemożliwić 

odczyt zapisanych na nim danych, a następnie żądać od ofiary okupu w celu przywró-

cenia stanu pierwotnego. Przestępcy niejednokrotnie uzyskiwali dostęp do systemów 

firm lub innych organizacji poprzez atakowanie pracowników, którzy wykonują tele-

pracę oraz pracę zdalną. Powstały także liczne nieprawdziwe informacje dotyczące 

samego wirusa, które miały na celu wywołanie paniki, niestabilności społecznej, 

nieufności rządów lub środków podejmowanych w związku z walką z pandemią. 

Wyraźne kroki w temacie zwalczania tychże zjawisk podjął EUROPOL, który wydał 

specjalne zalecenia oraz porady dotyczące bezpiecznej telepracy. Jest to zasadniczo 

ciekawe posunięcie, które pozwoliło na wyedukowanie społeczeństwa pozwalając tym 

samym na osiągnięcie długofalowego efektu. Pomimo tego, iż podjęto próby zwalczania 

naruszania tych zjawisk istotne jest, aby powstały rozwiązania mające na celu zapo-

bieganie przyszłym kryzysom. W tym przypadku ważne wydają się być działania 
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Komitetu ds. Konwencji o Cyberprzestępczości w Strasburgu oraz Biura ds. Programu 

Cyberprzestępczości, które wspólnie starają się znaleźć konsensus w sprawach 

związanych z cyberprzestępczością. 

Na gruncie prawa międzynarodowego na szczególną uwagę zasługuje definicja 

cyberprzestępstwa wypracowana przez X Kongres ONZ w sprawie Zapobiegania 

Przestępczości i Traktowania Przestępców: 

Cyberprzestępstwo sensu stricto (przestępstwo komputerowe) – wszelkie nielegalne 

działanie, wykonywane w postaci operacji elektronicznych, wymierzone przeciw 

bezpieczeństwu systemów komputerowych lub poddawanych procesom przez te 

systemy danych. 

Cyberprzestępstwo sensu largo (przestępstwo dotyczące komputerów) – wszelkie 

nielegalne działanie, popełnione za pomocą lub dotyczące systemów lub sieci kompu-

terowych, włączając w to m.in. nielegalne posiadanie i udostępnianie lub rozpowszech-

nianie informacji przy użyciu systemów lub sieci komputerowych [4]. Rekapitulując, 

kwestie związane z definicjami cyberprzestępczości, można uznać, że przedstawione 

definicje wpisują się w całą gammę czynów zabronionych począwszy od takich prze-

stępstw jak hakowanie komputera po dużo bardziej złożone i wieloaspektowe 

przestępstwa gospodarcze [6]. Ponadto cyberprzestrzeń wytworzyła nowe przestępstwa 

określane mianem cyber-human trafficing (w tym jego odmiana: cyber-sex trafficing), 

czyli handel ludźmi, a także przestępstwa seksualne popełniane „w sieci”, cyberterro-

ryzm czy – nierzadko ściśle z nim związany – cyberlaundering (czyli „cyber” – pranie 

pieniędzy) [8]. 

Cyberprzestępstwo pomimo posiadania wielu zakresów znaczeniowych posiada 

zespół cech, które pozwala je wyróżnić poprzez następujące właściwości.  

Cyberprzestępczość wyróżnia międzynarodowy zasięg. Oznacza to, że, można 

dokonać tego przestępstwa z każdego miejsca na ziemi [9]. Ściganie sprawców tego 

typu przestępstw jest niezwykle utrudnione, gdyż wymaga międzynarodowej współpracy 

organów ścigania. Kolejną cechą jest anonimowość sprawcy. Wykrycie przestępcy 

w cyberprzestrzeni jest znacznie trudniejsze niż w świecie rzeczywistym, ponieważ 

wymaga współpracy policji oraz prywatnych podmiotów, które administrują zasobami 

dostępnymi online. Wyróżnić należy także ogólnodostępność i niematerialny charakter. 

W przypadku cechy ogólnodostępności podkreślenia wymaga fakt, że do dokonania 

cyberprzestępstwa wystarczy posiadać podłączony komputer do Internetu. Z kolei 

niematerialny charakter związany jest z śladami działania użytkowników, które często 

są nazywane śladami cyfrowymi. Nie mają one rzeczywistej postaci fizycznej [4]. Do 

wyżej wymiennych charakterystycznych cech cyberprzestępstw należy także dodać brak 

scentralizowanego ośrodka kontroli Internetu. Każde państwo zastrzega sobie prawo 

do regulowania pewnych rodzajów aktywności w cyberprzestrzeni. Wśród państw 

brakuje jednolitych, skoordynowanych działań związanych z ściganiem przestępstw 

dokonywanych w cyberprzestrzeni. „Utrudnia to ściganie i powoduje spory kompeten-

cyjne między konkurującymi jurysdykcjami, kto powinien ścigać i ukarać cyberprze-

stępcę; z drugiej strony taka asymetria regulacji prawnych w poszczególnych krajach 

ułatwia przestępcom uniknięcie odpowiedzialności karnej” [4]. 

Niezwykle istotne jest również przedstawienie narzędzi, które najczęściej służą do 

dokonywania przestępstw w cyberprzestrzeni. Jednym z czynników umożliwiających 
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dostęp do nich jest darknet, który pozwala na maksymalne zanonimizowanie działań 

w sieci. Mechanizm ten został wymyślony przez jeden z oddziałów Marynarki Wojennej 

Stanów Zjednoczonych [24]. 

Wyróżnia się trzy sfery Internetu tj. sieć zindeksowana, głęboka sieć i darknetu. 

Powszechnie dostępna jest pierwsza z wymienionych, której można używać w sposób 

publiczny za pośrednictwem standardowych wyszukiwarek. Głęboka sieć nazywana 

jest często siecią ukrytą. Szacuje się, że ponad 96% Internetu jest głęboką i ciemną 

siecią, do takowych należy zaliczyć m.in. takie portale jak bankowość internetowa czy 

też poczta internetowa. Natomiast ostatni z nich odnosi się do tej części sieci, w której 

dokonuje się większość nielegalnych przedsięwzięć. Wykorzystywana jest ona do 

przeprowadzenia ataków terrorystycznych, hakowania, oszustw, phisingu oraz roz-

powszechniania pornografii dziecięcej. Aby uzyskać dostęp do tej części Internetu 

należy skorzystać ze specjalnych przeglądarek oraz ukryć adres IP poprzez VPN, który 

jednocześnie zanonimizuje osobę przeglądającą zasoby tej sfery. Szyfrowanie jest 

kluczową funkcją używaną w darknet, która ma za zadanie ochronę tożsamości.  

Darknet jest źródłem przestępstw, ponieważ zapewnia anonimowość i łatwy dostęp 

do mechanizmów umożliwiających przeprowadzenie ataków. W pierwszej kolejności 

należy wskazać handel narkotykami stanowiący wielki ośrodek z substancjami niele-

galnymi i niebezpiecznymi, za które można zapłacić krypto walutą. Takowe strony są 

wyłapywane i skutecznie likwidowane przez służby specjalne. FBI dokonało zamknięcia 

i zatrzymania takich stron jak Silk Road czy też Agora [27]. Ciekawym zjawiskiem jest 

również sposób komunikacji na stronach zajmujących się handlem narkotykami. 

W sieci zindeksowanej nielegalne środki ukrywają się m.in. pod takimi nazwami jak 

„Misoprostol”, „Viagra” natomiast w darknecie substancje te widnieją jako „LSD” 

oraz „Marihuana” [28]. Ciekawy jest również sposób formułowania zdań, który 

pokazuje w jaki sposób można odnaleźć nielegalną substancję ukrytą pod normalnym 

lekiem. Zdania w sieci zindeksowanej najczęściej tworzone są w następujący sposób: 

„zaimek, zaimek, czasownik, liczebnik …” natomiast w darknecie poprzez utworzenie 

zdania rozpoczynającego się od zaimka „My” następnie używane są „czasownik, 

czasownik, liczebnik” [29]. 

Black Death jest to portal, który oferuje możliwość handlu ludźmi. Jedną ze słyn-

niejszych spraw jest uprowadzenie modelki Chloe Ayling z 2018 roku, która została 

uprowadzona a następnie wystawiona jako niewolnica w darknecie za kwotę prawie 

300.000,00 Euro. Sprawa zakończyła się sukcesem, a oprawcy zostali skazani na 16 lat 

pozbawienia wolności. 

Innym zjawiskiem bardzo powszechnym są ataki hakerskie bazujące na przechwy-

tywaniu danych wrażliwych. Częstokroć wykorzystywane są takie metody działania 

jak phishing czy też spoofing. W 2017 roku grupa hakerów opublikowała 32 mln 

danych klientów Ashley Madsion jako 9,7 GB zrzutu danych. W 2020 roku doszło do 

wycieku danych, który odbił się szerokim echem w przestrzeni publicznej. Z Krajowej 

Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, doszło do wycieku ponad 50 tys. danych wysoko 

wrażliwych. Ze szkoły padło wówczas oświadczenie, iż zakres usług informatycznych, 

należał do zewnętrznej firmy. Urząd ochrony danych osobowych jednoznacznie wskazał, 

iż jest to wina KSSiP tym samym nakładając karę finansową 100.000,00 tys. złotych. 
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Badania wskazują również, iż pornografia dziecięca jest jednym z najczęściej 

wyszukiwanych zagadnień w przeglądarkach TOR. Przeciętny użytkownik sieci nie 

jest wstanie uzyskać dostępu do tych zasobów. Witryna, która umożliwiała dostęp do 

nich, zawierała ponad 100 GB zdjęć i filmów z pornografią dziecięcą. Została ona 

zlikwidowana w 2015 roku przez FBI tym samym postawione zostały zarzuty ponad 

15.000 tysięcy osobom [29]. 

3. Wpływ technologii na przestępczość 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że rozwój nowych technologii wpływa na 

światowe trendy przestępczości [9]. Egzemplifikacją potencjalnej skali problemu 

cyberprzestępczości oraz jej rozwoju w Polsce są poniższe dane statystyczne. W roku 

2008 [9] wg przeprowadzonych badań dostęp do Internetu miało 48% a już w 2009 

roku 53% [10] gospodarstw domowych. Obecnie z Internetu korzysta 2/3 wszystkich 

Polaków z czego 80% przynajmniej raz kupiło coś w sieci, zaś 20% deklaruje, iż 

w ciągu roku poznało kogoś online [11]. Przedstawione statystyki nakreślają skale 

problemu. Fakt związany z wzrostem liczby osób w polskim społeczeństwie z dostępem 

do Internetu, powoduje potencjalnie większą ilość ofiar cyberprzestępstw. 

Niestety od lat obserwowany jest trend w wyniku, którego przestępczość z użyciem 

komputerów i ich sieci wykazuje „ciemną liczbę” [12]. Bardzo często w polskim 

społeczeństwie można wskazać kilka cech, które wpływają na brak zgłaszania 

organom ścigania możliwości popełnienia przestępstwa. Są to między innymi: brak 

świadomości bycia ofiarą, a także niechęć informowania organów ściągania o fakcie 

bycia pokrzywdzonym. Ponadto można także wskazać brak wiary w skuteczność 

działań wykrywczych i dowodowych prowadzonych przez organy ścigania i wymiar 

sprawiedliwości, oraz lekceważenie przez użytkowników nowych technologii środków 

bezpieczeństwa [12]. Niezbędnym elementem związanym z walką z cyberprzestęp-

czością jest zaangażowanie społeczne. Policja nie będzie w stanie skutecznie walczyć 

z przestępczością, jeżeli ofiary ataków nie będą czynnie współpracować i zgłaszać 

cyberprzestępstw. Obecne statystyki dotyczące zgłaszania przestępstw popełnianych 

przy użyciu nowych technologii świadczą o tym, że społeczeństwo nie jest dostatecznie 

przygotowane na walkę z cyberprzestępczością. Aktywna kampania edukacyjna, która 

dotarłaby do społeczeństwa mogłaby poprawić niechlubne statystyki związane z nie-

zgłaszaniem przestępstw. Według danych statystycznych policji najczęściej popełnianym 

cyberprzestępstwem jest oszustwo komputerowe z artykułu 287 kodeksu karnego. 

W 1999 roku stwierdzonych przestępstw wyczerpujących znamiona artykułu 287 k.k. 

było zaledwie 164, zaś w 2016 roku aż 4207 [13]. W analizowanym fragmencie czasu 

liczba stwierdzonych przestępstw wzrosła więc około 25 razy. Od 2010 roku można 

zauważyć szczególnie silny trend wzmożonego występowania przestępstw oszustwa 

komputerowego [4]. Widoczna tendencja wzrostowa pozostaje w ścisłej korelacji z coraz 

powszechniejszym dostępem w społeczeństwie do szeroko pojętych technologii. Wzmo-

żona liczba użytkowników w cyberprzestrzeni implikuje większą liczbę osób narażonych 

na działania przestępców. Oprócz wskazanego wyżej oszustwa komputerowego polski 

kodeks karny wyróżnia także inne przestępstwa, które mogą zostać dokonane w cyber-

przestrzeni. Jest to: przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w postaci szpie-

gostwa komputerowego (130 § 4 k.k.). W rozdziale XXXIII kodeksu karnego można 

znaleźć kilka artykułów, które penalizują bezprawne zachowania. Są to: bezprawne 
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uzyskanie informacji (art. 267 k.k.), utrudnianie zapoznania się z informacją 

(art. 268 k.k.), niszczenie informacji w bazach danych (art. 268a k.k.), uszkodzenie 

danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla kraju (art. 269 k.k.) zakłócenie 

pracy systemu informatycznego, teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej 

(art. 269a k.k.), bezprawne wytwarzanie, pozyskiwanie, zbywanie lub udostępnianie 

złośliwych programów komputerowych (art. 269b k.k.) [4]. Przestępczość z użyciem 

komputerów i sieci może także zagrażać mieniu obywateli, dlatego też podjęto się 

penalizacji: kradzieży programu komputerowego (art. 278 § 2 k.k.), kradzieży karty 

bankomatowej (art. 278 § 5 k.k.), oszustwa telekomunikacyjnego (art. 285 § 1 k.k.), 

oszustwa komputerowego (art. 287 k.k.), paserstwa programu komputerowego (art. 293). 

Niezbędnym elementem w walce z cyberprzestępczością są działania profilaktyczne 

mające na celu wprowadzenie instytucjonalnych działań skupionych na wzmożonej 

ochronie obywateli. W ramach działań profilaktycznych na rzecz ochrony przed zagro-

żeniami [4] występującymi w cyberprzestrzeni Polski Premier w 2017 roku podpisał 

uchwałę Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Polityki Cyberbezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017-2022 [14]. Celem wprowadzenia powyższego 

dokumentu jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sektora publicznego, 

prywatnego oraz obywateli w zakresie korzystania i świadczenia usług cyfrowych [15]. 

Podpisana przez Premiera Strategia skupia się na wdrażaniu działań odnoszących się 

do zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, wyznaczenia kierunków edukacyjnych, 

informacyjnych i szkoleniowych dotyczących cyberbezpieczeństwa, ocenie ryzyka, 

wzmożonej współpracy sektora publicznego i prywatnego w celu zapobiegania i reago-

wania oraz działań w ramach współpracy międzynarodowej w zakresie cyberbezpie-

czeństwa [16].  

4. Badania populacyjne 

W związku z postępującymi atakami w sieci, media społecznościowe oraz portale 

internetowe coraz częściej poruszają na szeroką skalę problem cyberbezpieczeńtwa. 

Powstają także raporty dot. cyberbezpieczeństwa, a pracodawcy coraz chętniej edukują 

swoich pracowników. Wzrost popularności tej tematyki implikuje wzmożoną aktywność 

w wyszukiwaniu konkretnych haseł związanych z bezpieczeństwem w sieci. Polskie 

społeczeństwo jest bardzo aktywnym społeczeństwem w przestrzeni internetowej. 

Wyszukiwarka google stanowi najszybszy dostęp do informacji i jest chętnie używana 

przez naszych rodaków. W celu zbadania jak poszczególne wydarzenia dotyczące 

cyberbezpieczeństwa, cyberprzestępstw czy cyberterroryzmu wpływają na wzmożone 

wyszukiwanie informacji dot. danej tematyki, przeprowadziliśmy badania oraz analizę 

ilości wyszukiwania poszczególnych haseł w Google Trends.     

Google Trends to usługa Google, która pozwala na zbadanie popularności słów 

kluczowych. Skala względna w Google Trends odnosi się do metryki zapytań, regionu, 

podobnych tematów i podobnych zapytań. Wyniki prezentowane w narzędziu są 

prezentowane na skali względnej o zakresie 0-100, gdzie: 

 100 – oznacza najwyższą popularność metryki; 

 50 – popularność metryki była dwukrotnie niższa; 

 0 – popularność metryki wynosiła mniej niż 1% najwyższej wartości. 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(267)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(268)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(268(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(269)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(269(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(269(b))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(278)par(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(278)par(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(285)par(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(287)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(293)&cm=DOCUMENT
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Słowami kluczowymi (hasłami), które zostały poddane analizie były „cyberprze-

stępczość”, „cyberterroryzm” oraz „cyberbezpieczeństwo”. Zakres czasowy pobranych 

danych jest następujący: 16.02.2020-07.02.2021 r. (pobrane dane prezentują odstępy 

tygodniowe). 

 

Wykres 1. Popularność wyszukiwanie haseł „cyberprzestępczość”, „cyberterroryzm” 

i „cyberbezpieczeństwo” w wyszukiwarce Gogle Trends w okresie: 16.02.2020-07.01.2021 r.  

Źródło: Badania własne 

Wyniki wskazują, że hasło „cyberbezpieczeństwo” (M = 41,44; SD = 25,47) dużo 

częściej było wpisywane niż „cyberprzestępczość (M = 12,5; SD = 11,94) czy „cyber-

terroryzm” (M = 4,33; SD = 8,37) w wyszukiwarce Google’a. 

Tabela 1. Analiza częstości haseł „cyberprzestępczość”, „cyberterroryzm” i „cyberbezpieczeństwo” 

 cyberprzestępczość cyberterroryzm cyberbezpieczeństwo 

Średnia 12,50 4,33 41,44 

Odchylenie standardowe 11,940 8,366 25,468 

Źródło: Badania własne 
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Wykres 2. Średnie popularności haseł „cyberprzestępczość”, „cyberterroryzm”  

i „cyberbezpieczeństwo”. Źródło: Badania własne 

Analizując pozyskane dane można zauważyć, że hasło „cyberbezpieczeństwo” było 
zdecydowanie częściej wpisywane od pozostałych haseł, przy czym na szczególną 
uwagę zasługują okres lutego 2020 roku oraz sierpnia 2020 roku. Skrajny wzrost 
zainteresowania dot. hasła cyberbezpieczeństwa można powiązać m.in. z kilkoma 
wydarzeniami. Dnia 5 lutego 2020 roku odbyła się konferencja InfraSEC Forum 2020 – 
dotycząca Cyberbezpieczeństwa twardej infrastruktury [24]. Ponadto na przełomie 
stycznia i lutego został opublikowany obszerny raport stworzony przez Xopero Software 
S.A. we współpracy z ekspertami takich firm jak m.in. Orange, Equinix, Oracle, 
Sysclay, ComCERT, TestArmy, Tauron czy Oktawave. Raport Cyberbezpieczeństwo: 
Trendy 2020 stanowił kompleksowe ujęcie najważniejszych kwestii związanych 
infrastrukturą sieci i jej bezpieczeństwem [25]. Adresatami raportu byli pracodawcy, 
a jego głównym celem było przekazanie rekomendacji dla biznesu, w celu podniesienia 
jakości cyberbezpieczeństwa oraz efektywnego funkcjonowania w cyberprzestrzeni [26]. 
Wzmożoną ilość wyszukiwania hasła cyberbezpeiczeństwo należy także utożsamiać 
z opublikowaniem 16 lutego Strategii UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na zbliżającą 
się „cyfrową dekadę”. W tym dokumencie wydanym przez Komisje Europejską została 
nakreślona w sposób szczegółowy polityka cyberbezpieczeństwa UE na najbliższe 
dziesięciolecie uwzględniając przy tym rozwój sieci 5G, która w przestrzeni internetowej 
jest niezwykle kontrowersyjna i „klikalna”. Ponadto w lutym Polski Rząd zapowiedział 
zaostrzenie przepisów krajowego cyberbezpieczeństwa [27]. Ogłoszenie planów nowe-
lizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z pewnością zainteresowała 
użytkowników sieci. Liczne artykuły prasowe dotyczące tematu nowelizowanych 
przepisów zwiększyły tylko liczbę wyszukiwań. Wyłuszczenia wymaga fakt, że 
w sierpniu nastąpiła największa kumulacja liczby wyszukiwań hasła „cyberbezpie-
czeństwo”. Wśród przyczyn takiego wzrostu można wskazać ataki ransomware [28], 
których celem było wymuszenie okupu na takich gigantach światowych jak LG, Canon 
czy Xerox. Ataki te były szeroko komentowane w świecie, ale także na polskich stronach 
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internetowych [28]. Ponadto w sierpniu 2020 roku w Ameryce odbyły się jedne 
z największych ćwiczeń poświęconych cyberbezpieczeństwu „Cyber Storm” [29], 
a z końcem lipca opublikowano strategię bezpieczeństwa UE na lata 2020-2025 (EU 
Security Union Strategy). Dokument przedstawiał 4 obszary, w których zostaną podjęte 
działania na szczeblu UE. Oprócz tych wydarzeń o charakterze globalnym, które 
mogły zwrócić uwagę polskich użytkowników Internetu, należy włączyć także, konfe-
rencję ogólnopolską dotyczącą „Działalności w zakresie Cyberbezpieczeństwa”, która 
odbyła się 7 sierpnia 2020 roku. Powyższe wydarzenia w sposób koherentny rezonują 
z aktywnością polskich użytkowników, którzy w sposób aktywny próbują dowiedzieć 
się czym jest cyberbezpieczeństwo poprzez wyszukiwanie haseł w google. Cyberbez-
pieczeństwo jest jednym spośród trzech haseł wskazanych na powyższych wykresach, 
które jest najczęściej wyszukiwanym hasłem, ze względu na to, że większość zdarzeń 
dziejących się w 2020 roku dotyczyło właśnie cyberbezpieczeństwa. Pojęcia związane 
z cyberterroryzmem i cyberprzestępstwami zawsze będą wiązać się z cyberbezpie-
czeństwem, ponieważ przedmiotowy zakres tego słowa zawiera w znaczeniu pojęcio-
wym szeroko zdefiniowaną przestępczość w sieci.  

Warto także opisać wzmożoną ilość wyszukiwań hasła cyberprzestępczość w listo-
padzie 2020 roku. Ten okres jest niezwykle intratny dla oszustów, ze względu na black 
friday oraz cybermonday [30]. Pandemia Covid w znaczący sposób ograniczyła handel 
w sklepach stacjonarnych, dlatego mnóstwo obywateli „przeniosło” swoje zakupy do 
sieci. „Specjaliści Check Pointa szacują, w trwających kampaniach phishingowych 
(związanych głównie z black friday) otwierana jest 1 na 826 wiadomości e-mail 
rozesłanych przez hakerów. Dla porównania wskaźnik ten na początku października 
wynosił nieporównywalnie mniej – 1 na 11 000 e-maili” [31]. Wzmożona aktywność 
uczestników sieci, stanowi zachętę dla hakerów do dokonywania cyberprzestępstw. 
W listopadzie w przestrzeni internetowej ukazało się wiele artykułów ostrzegających 
przed oszustami dokonującymi cyberprzestępczości [32]. Poniższe badania wskazują, 
że zwiększone wyszukiwanie haseł jest ściśle skorelowane z wydarzeniami mającymi 
miejsce w przestrzeni internetowej. Ilość artykułów w sieci oraz konferencji naukowych 
w znaczący sposób wpływa na ilość wyszukiwanych haseł. Polskie społeczeństwo 
aktywnie działa w sieci i szuka informacji związanych z tematyką, która ich dotyczy. 

Cyberbezpieczeństwo stanowi obecnie integralny element bezpieczeństwa państw 
europejskich. Postępująca cyfryzacja społeczeństw europejskich w tym także polskiego 
wymaga podjęcia działań w celu zbudowania odpornego cyfrowego społeczeństwa. 

Liczba urządzeń podłączonych do Internetu już teraz przewyższa liczbę miesz-
kańców planety, a przewiduje się, że do 2025 r. wzrośnie ona do 25 mld [33]; jedna 
czwarta tych urządzeń będzie znajdować się w Europie. Cyfryzacja modeli pracy 
nabrała tempa w związku z pandemią COVID-19, podczas której 40% pracowników 
UE przeszło na pracę zdalną, co prawdopodobnie wywarło trwały wpływ na życie 
codzienne [34]. W Polsce, według szacunków PIE i „Rzeczpospolitej” w czasie drugiej 
fali pandemii na pracę zdalną mogłoby przejść ok. jednej trzeciej pracowników w Polsce, 
czyli 5,3 mln osób [35]. Wśród podmiotów zatrudniających pracowników dostrzegalny 
jest krajobraz cybernetycznych zagrożeń. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, praco-
dawcy co raz częściej organizują szkolenia pracownicze, które mają wymiar edukacyjny. 

Statystyki dot. bezpieczeństwa Europejczyków w sieci nie napawają optymizmem. 
Około dwie piąte unijnych użytkowników napotyka na problemy związane z bezpie-
czeństwem, a trzy piąte uważa, że nie jest w stanie uchronić się przed cyberprzestęp-
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czością [36]. W ciągu ostatnich trzech lat jedna trzecia z nich otrzymała oszukańcze 
wiadomości e-mail lub odebrała telefony z prośbą o podanie danych osobowych, ale 
83% nigdy nie zgłosiło cyberprzestępstwa. Jedno na osiem przedsiębiorstw padło 
ofiarą cyberataków [37]. Ponadto ponad połowa służbowych i prywatnych komputerów 
osobistych, które raz zostały zainfekowane złośliwym oprogramowaniem, została 
ponownie zainfekowana w ciągu tego samego roku. Wspomniane powyżej dane obra-
zują skalę problemu, która uległa znacznemu zintensyfikowaniu przez trwającą pande-
mię COVID-19. 

5. Wnioski 

Przeprowadzone rozważania umożliwiają wskazanie licznych wniosków w kontek-
ście samej cyberprzestępczości. Tezą niniejszej pracy było dokonanie kompleksowej 
analizy problemu cyberprzestępczości na przykładzie współczesnych wyzwań, z którymi 
mierzy się Polskie społeczeństwo. Przeanalizowany został wpływ pandemi COVID-19 
na rozwój samego dostępu do sieci oraz cyberprzestępczości.  

Z uwagi na to, iż przestępczość zorganizowana na świecie rozszerza swoją działal-
ność na cyberprzestrzeń, służby ścigania muszą dotrzymywać kroku temu zjawisku. 
W francuskiej strategii cyberbezpieczeństwa możemy znaleźć wiele ciekawych 
wniosków związanych z cyberprzestrzenią. We wspomnianym wcześniej dokumencie 
odnaleźć można bardzo celne porównanie cyberprzestrzeni do „Nowej Wieży Babel” 
[17]. Sieć internetowa nie tylko zbliża, ale wręcz powoduje mieszanie się kultur 
gromadząc na bieżąco idee oraz informacje pochodzące z całego świata. Dlatego też 
jednym z wniosków de lege ferenda jaki należy przyjąć jest wprowadzenie nowych 
rodzajów przestępstw. Tak aby jednoznacznie odróżnić czyny, które dokonywane są 
w sposób bezprawny w sieci od tych popełnianych w sposób tradycyjny. Niewątpliwie 
sprzyja temu rozwój nowych technologii, które wpływają również na obszar cyber-
bezpieczeństwa. Istotne wydaje się również wprowadzenie ram prawnych dotyczących 
cyberprzestrzeni pozwalających na dookreślenie sytuacji wchodzących w zakres 
mieszczący się w tym zagadnieniu. Dokonuje się bowiem zatarcie granic i prze-
stępstwa popełniane w świecie rzeczywistym mają również swoje odzwierciedlenie 
w cyberprzestrzeni. Katalog, który występuje obecnie jest niewystarczający oraz 
niepełny. Jeśli jesteśmy wstanie wyróżnić np. oszustwo internetowe powinniśmy 
również być wstanie wyróżnić jego specyficzną kategorię, która zwiększałaby zakres 
karalności ze względu na sposób, które został wykorzystany w celu jego dokonania.  

Stwierdzenie, że wyłączenie się z sieci powoduje izolację jednostek, spadek konku-
rencyjności przedsiębiorstw oraz podrzędność krajów wskazuje na ogromną rolę tego 
obszaru, określającą go jako główny nurt dla uczestniczenia w nowoczesnej, globalnej 
społeczności [18]. Kolejnym niezwykle interesującym określeniem w francuskiej strategii 
obrazującym funkcjonalnie cyberprzestrzeń jest nazywana „Nowymi Termopilami” 
jako miejsce, gdzie na co dzień dochodzi do niewidocznych w świecie materialnym 
starć, nie tylko zaburzających poprawne funkcjonowanie systemów, naruszających 
dobra prawne ich użytkowników, ale także mogących zagrozić ludzkiemu życiu, gdy 
np. atakowane są systemy odpowiedzialne za szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
publiczne [19]. Niepodważalne stało się dziś bowiem zjawisko „przeskoku pomiędzy 
działaniami w cyberprzestrzeni a skutkami występującymi w świecie Fizycznym” [18]. 

Organizacje międzynarodowe takie jak UE powinny zacieśnić współpracę i wspólnie 
przygotować narzędzia do walki z nowoczesnymi i ciągle zmieniającymi się zagroże-
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niami związanymi z cyberprzestępczością, czyli zjawiskiem, które z definicji nie zna 
granic [20]. Cyberprzestępczość jest problemem o charakterze międzynarodowym, który 
wymaga kooperatywnego działania instytucji międzynarodowych i państw. Wzrost 
liczby przestępstw dokonywanych w sieci potrafi w znaczący sposób negatywnie 
wpłynąć na funkcjonowanie polskiego społeczeństwa, które nie jest w pełni gotowe 
i przystosowane do walki z stosunkowo „nowym typem przestępstw”. Współpraca 
organów ściągania z polskimi obywatelami, kampanie edukacyjne oraz zwiększenie 
środków przeznaczanych na cyberbezpieczeństwo może przynieść wymierne skutki. 
Ciemna liczba przestępstw dokonanych w cyberprzestrzeni, stanowi papierek lakmu-
sowy kondycji polskiego społeczeństwa wobec wyzwań XXI wieku. 

Cyberprzestępczość kosztuje światową gospodarkę blisko 445 mld dolarów rocznie. 
Na całym świecie w samym 2013 roku ofiarami przestępstw komputerowych mogło 
paść aż 800 mln osób [21]. Unia Europejska mając na względzie powyższe dane 
powołała, Europejskie Centrum ds. Walki z Cyberprzestępczością, które pełni rolę 
punktu koordynującego działania w zakresie walki z nowym zjawiskiem występu-
jącym w Europie, oraz „gromadzi wiedzę specjalistyczną, wspiera dochodzenia 
w sprawach karnych, promuje stosowanie tych samych rozwiązań na całym obszarze UE 
i jednocześnie rozpowszechnia wiedzę na temat cyberprzestępczości w całej Unii”

 
[20].  

Cybernetyka jest na tyle odrębnym zjawiskiem, iż wypracowanie odrębnych zasad 
oraz sposobów prowadzenia czynności procesowych jest wręcz rzeczą konieczną. 
Należałoby przede wszystkim wyznaczyć zakres ramowy oraz metodologię poszuki-
wania określonych danych, które mogłyby pomóc wykryć przestępstwo jednocześnie 
chroniąc przy tym interes obywateli. Należy mieć również na uwadze, że w momencie 
włamania oraz zabezpieczenia materiału dowodowego dojdzie do zatrzymania więk-
szości sieci, a tym samym do paraliżu na obszarze danego przedsiębiorstwa/domostwa. 
Co istotne, aby dowód z takiego źródła miał znaczenie powinien w pewien sposób zostać 
zabezpieczony bądź też winna mu być nadana forma pewnego rodzaju autentyczności.  

Wraz z rozwojem społeczeństwa, któremu przypisuje się przymiot „informacyjnego” 
musi wzrastać świadomość obywateli. Polskie społeczeństwo obecnie nie jest w dosta-
teczny sposób świadome i zabezpieczone przed działalnością przestępców w sieci. 
Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie, dotyczącym stanu realizacji przez podmioty 
państwowe „Rządowego projektu ochrony cyberprzestrzeni na lata 2011-2016”, 
stwierdza, że administracja państwowa nie podjęła dotychczas niezbędnych działań, 
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego Polski” [9], a co 
więcej dążenia do informatyzacji życia publicznego zdają się być odwrotnie proporcjo-
nalne do działań zmierzających do ochrony systemów teleinformatycznych przed ich 
wykorzystaniem do celu popełnienia przestępstwa. Ponadto w raporcie znajdziemy 
informacje o odnotowanym szeregu nieprawidłowości wśród których znalazły się m.in. 
zarzuty dotyczące „swoistej ignorancji nowych źródeł zagrożeń, jakie może nieść za 
sobą stały rozwój i doskonalenie technologii informatycznych, braku opracowania 
spójnych rozwiązań systemowych, pozwalających na monitorowanie bieżącego stanu 
zagrożenia systemów teleinformatycznych, w tym zwłaszcza zabezpieczenia infra-
struktur krytycznych przed incydentami prowadzącymi do zakłócenia czy wręcz paraliżu 
pracy całego systemu, niedostateczne przygotowanie procedur reagowania na takie 
zdarzenia czy wreszcie braków dotyczących realizacji rządowego programu bezpie-
czeństwa narodowego w zakresie ochrony cyberprzestrzeni” [22]. Przygotowany raport 
dowodzi, że dotychczasowe działania podjęte przez Państwo Polskie są niewystarcza-
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jące. Jeżeli na stopniu centralnym nie powstaną działania wymierzone w cyberprze-
stępczość, to polskie społeczeństwo będzie dużo bardziej narażone na niebezpie-
czeństwa czyhające w sieci.  
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Polskie społeczeństwo wobec wyzwań XXI wieku na przykładzie 
cyberprzestępczości 

Streszczenie 
„Pewnego dnia każde przestępstwo będzie cyberprzestępstwem”. Są to słowa skierowane przez jednego 
z policjantów do prof. Susan W. Brenner zajmującej się profesjonalnie cyberprzestępczością. Wypowie-
dziane przez policjanta słowa, opisują nadchodzę zmiany w społeczeństwach. Rewolucja cyfrowa oraz 
powszechny dostęp do Internetu kształtują nową rzeczywistość. Zmiany technologiczne, które nastąpiły 
implikują wytworzenie się nowych szans i zagrożeń dla współczesnych społeczeństw. Wśród publikacji 
dotyczących cyberprzestępczości można znaleźć szerokie spectrum przykładów obrazujących skalę problemu 
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tego zjawiska. W Stanach Zjednoczonych nastolatek dzięki swojej wiedzy o komputerach potrafił zhakować 
miasto położone 1000 mil od miejsca jego zamieszkania, a profesjonalny hakerzy uzyskali dostęp do 
rządowych baz danych takich krajów jak Meksyk, Republika Południowej Afryki czy USA. Potrafili także 
wykraść informacje z dysków amerykańskich sił Air Force. 
Cyberprzestępstwo określane jest jako „czyn zabroniony popełniony w obszarze cyberprzestrzeni”. 
Społeczność międzynarodowa dostrzegła potrzebę uregulowania kwestii cyberprzestępczości już w 2001 
roku uchwalając Konwencję o Cyberprzestępczości, która została ratyfikowana przez Polskę w 2014 roku. 
W konwencji nie zdefiniowano wprost pojęcia cyberprzestępczości, ale wskazano na zagrożenia wymagające 
wspólnego działania w ramach ochrony sieci informatycznych i informacji elektronicznych przed ich 
wykorzystaniem w celu popełniania przestępstw. W konwencji zwrócono uwagę na przestępstwa 1) kom-
puterowe takie jak – fałszerstwo komputerowe, oszustwo komputerowe; 2) przestępstwa ze względu na 
charakter zawartych informacji – przestępstwa związane z pornografią dziecięcą 3) związane z naruszeniem 
praw autorskich i praw pokrewnych. W świetle danych policyjnych wyróżnić można trzy kategorie 
przestępstw zaliczanych do tzw. cyberprzestępczości – przestępstwa komputerowe (np. hacking kompute-
rowy, podsłuch komputerowy, sabotaż komputerowy), przestępstwa telekomunikacyjne (np. klonowanie 
numerów IMEI telefonów komórkowych) i przestępstwa internetowe (np. podmiana zawartości stron 
WWW, nielegalne gry hazardowe w Internecie, nieuprawniony dostęp do skrzynek e-mail). 
Autorzy dokonają dogłębnej analizy cyberprzestępstw jako nowego typu przestępstw dokonywanych przez 
społeczność w Polsce. Uregulowania prawne dotyczące przestępstw w sieci zostaną szczególnie omówione 
na kanwie prawa międzynarodowego oraz krajowego porządku prawnego. Dotychczasowe poglądy oraz 
badania dotyczące cyberprzestępczości zostaną zrekapitulowane z wyłuszczeniem ich wpływu na zmianę 
zachowań społeczeństwa polskiego. Autorzy poddadzą pod ocenę dotychczasowe działania krajowe mające 
stanowić odpowiedź na negatywne zjawiska wynikające z dokonującego się postępu technologicznego 
i ery cyfrowej, która nastała wraz z pojawianiem się Internetu. 
Słowa kluczowe: cyberprzestępstwa, prawo, nowe technologie, kryminalistyka, prawo karne 

Polish society and the challenges of the 21
st
 century on the example of cybercrime 

Abstract 
"Someday, every crime will be a cybercrime". These are the words of one of the policemen to prof. Susan 
W. Brenner dealing with cybercrime professionally. The words spoken by the policeman describe the 
coming changes in societies. The digital revolution and universal Internet access are shaping a new reality. 
The technological changes that have taken place imply the creation of new opportunities and threats to 
modern societies. Among the publications on cybercrime, there is a wide range of examples illustrating the 
scale of the problem of this phenomenon. In the United States, a teenager, thanks to his knowledge of 
computers, was able to hack a city located 1000 miles from his place of residence, and professional hackers 
gained access to government databases of countries such as Mexico, South Africa and the USA. They were 
also able to steal information from US Air Force disks. 
Cybercrime is defined as "an offense committed in cyberspace". The international community recognized 
the need to regulate cybercrime as early as 2001 by adopting the Cybercrime Convention, which was 
ratified by Poland in 2014. The Convention does not explicitly define the concept of cybercrime but 
identifies threats that require joint action in the protection of computer networks and electronic information 
from being used to commit crimes. The Convention highlights computer crimes such as – computer 
forgery, computer fraud; 2) offenses due to the nature of the information contained therein – offenses 
related to child pornography 3) related to the infringement of copyright and related rights. In the light of 
police data, there are three categories of crimes included in the so-called cybercrime – computer crimes 
(e.g. computer hacking, computer wiretapping, computer sabotage), telecommunications crimes (e.g. 
cloning of IMEI numbers of mobile phones) and internet crimes (e.g. changing the content of websites, 
illegal gambling on the Internet, unauthorized access to e-mail boxes) -mail). 
The authors of the paper will conduct an in-depth analysis of cybercrime as a new type of crime committed 
by the community in Poland. Legal regulations concerning offenses on the Internet will be discussed in 
particular on the basis of international law and the domestic legal order. The current views and research on 
cybercrime will be recapitulated with their impact on changing the behavior of Polish society. The authors 
will evaluate the existing national activities aimed at responding to the negative phenomena resulting from 
the ongoing technological progress and the digital age that came with the advent of the Internet. 
Keywords: cybercrimes, law, new technologies, forensics, criminal law 
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Wybrane metody badawcze finansowaniu terroryzmu 

w kontekście ryzyka jego wystąpienia 

1. Wstęp 

Tematyka przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu pozostaje znana w literaturze 

przedmiotu od kilkunastu lat. Zagadnienie to doczekało się także jego całościowego, 

systemowego przedstawienia w zakresie instytucjonalnym oraz stosowanych metod 

zwalczania i przeciwdziałania w Polsce [1]. Publikacja ta dotyczyła zarówno obszaru 

metodyki kryminalnej i kryminalistycznej, jak i formalno-prawnych instrumentów 

zwalczania finansowania terroryzmu. Mimo systematycznego przyjmowania rozwiązań 

w przedmiotowym zakresie, wydaje się jednak, że reakcja ustawodawcy na zagrożenie 

związane z finansowaniem terroryzmu było opóźniona a przyjęte rozwiązania, w więk-

szość oparte zostały na zalecaniach FATF, MONEYVAL i dyrektywach Unii Euro-

pejskiej, były niekoniecznie właściwie rozumiane. Do takich negatywnych rozwiązań 

należałoby zaliczyć między innymi: kwestię niezbyt udolnego wprowadzenia do 

polskiego ustawodawstwa przepisów regulujących sprawę administracyjno-kontrolnego 

przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (2002), niedoskonałe i zmienne w czasie 

definicje przestępstwa (finansowanie terroryzmu penalizowane jest w art. 165a k.k. 

dopiero od 2009 r.), a także samego zakresu karalności finansowania terroryzmu wraz 

z propozycją nawet całkowitego wyeliminowania odrębnej typizacji tego przestępczego 

postępowania (2014), brak racjonalnego uplasowania Generalnego Inspektora Informacji 

Finansowej wobec innych organów państwowych (2016). Do innych przyczyn (ale nie 

negatywnych) będzie można zaliczyć także przyjęcie i implementację do polskiego 

porządku prawnego przepisów Unii Europejskiej budujących nowy, bardziej rozbu-

dowany w stosunku do dotychczasowego, model systemu przeciwdziałania (2018, 

implementacja powinna być wprowadzona do dnia 26 czerwca 2017 r.), szeroką 

niejawność działań polskiej jednostki wywiadu finansowego i potrzebę rozbudowy 

wewnętrznego, technicznego systemu analitycznego polskiej jednostki analityki finan-

sowej. W zakresie istotnych regulacji, które stanowią o możliwości przyjęcie podstaw 

na potrzeby budowania metodologii zjawiska finansowania terroryzmu, będzie można 

zaliczyć: funkcjonującą w latach 2000-2018 ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 

oraz finansowaniu terroryzmu a także nową ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o tym samym 

tytule (dalej jako: ustawa o p.p.p.f.t.) a także powstałą w 2019 r., pierwszą w Polsce 

Krajową Ocenę Ryzyka (dalej jako: KOR), która stanowi podwaliny pod strategiczne 

podejście podmiotów publicznych i prywatnych do instytucjonalnego przeciwdziałania 

finansowaniu terroryzmu. Data 11 września 2001 r. (atak terrorystyczny na WTC), jest 

o tyle przełomową, że po niej przeprowadzono na szeroką skalę śledztwo finansowe 

mające na celu ujawnienie mocodawców, i sposobów wykorzystania środków na 

organizację przedmiotowych zamachów oraz podjęto intensywne działania w skali 

międzynarodowej rozszerzające instrumenty walki, wymierzone w mocodawców 
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terrorystów. Wydaje się, że efekty postępowania, które zwróciły uwagę na nowoczesne 

i przestrzenne (sieciowe) sposoby finansowania współczesnego terroryzmu były zna-

czącym zaskoczeniem co do taktyki i umiejętności sprawców w zakresie zarządzania 

finansami wspierającymi terroryzm. Głównie też, od tamtej pory, służby poszczególnych 

państw, odpowiedzialne za bezpieczeństwo powszechne, krajowe i w skali między-

narodowej zaczęły obligatoryjnie uwzględniać w swojej pracy rozpoznawczej i śledczej 

także kwestię finansowania działań terrorystycznych, poszukując jednocześnie metod 

badawczych tego zjawiska. W tym zakresie aktywną rolę odegrała również między-

narodowa organizacja FATF (ang. Financial Action Task Force), jako podmiot spra-

wujący „światowy” nadzór nad wydawaniem, wdrażaniem i nadzorem przestrzegania 

przepisów mających na celu przeciwdziałanie finansowaniu działań terrorystycznych. 

Początkowo wydając wytyczne w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (40), 

poszerzyła je o tematykę przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu (9). Niniejsze 

wytyczne stały się podstawą do kreowania prawa w poszczególnych krajach, które 

miały również uwzględniać omawianą tematykę w wewnętrznym ustawodawstwie. 

Podwaliny pod kwestie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu stworzyło także 

ustawodawstwo Unii Europejskiej formułując poszczególne dyrektywy w tym tzw. III, 

ale głównie IV i V dyrektywę AML/CFT.  

Nie ulega wątpliwości, że zjawisko finansowania terroryzmu, podlega także bada-

niom kryminalistycznym. Wydaje się jednak, że tego typu złożone i wieloaspektowe 

zjawiska – jak finansowanie terroryzmu – wymagają specyficznego podejścia badaw-

czego, ale również zastosowania ogólnych i zindywidualizowanych metod badawczych. 

Podchodząc całościowo do finansowania terroryzmu należy zauważyć, że należałoby 

je sklasyfikować w pojęciu zarówno prawnym (w tym przede wszystkim kryminalnym) 

oraz politycznym (terroryzm jest uznawany za metodę walki politycznej). Takie po-

dejście wiąże się z tym, iż samo zjawisko terroryzmu (które ma być finansowane) jest 

zarówno zjawiskiem przestępczym z punktu widzenia naruszenia przepisów prawa 

karnego, jak i zjawiskiem politycznym z punktu widzenia ustalenia i realizacji celu. 

Jest ono niejako podstawowym pojęciem (pierwotnym) w odniesieniu do jego finanso-

wania. Ponadto „finansowania terroryzmu” nie stanowi adekwatnego odniesienia słow-

nego wobec całego spektrum działań wsparcia, które jest realizowane wobec terroryzmu 

obejmujące także budowanie zaplecza logistycznego i szkoleniowego. To całościowe 

ogólne podejście do finansowania terroryzmu posiada także swoje odzwierciedlenie we 

wspomnianych zarówno narodowych, jak i ponadnarodowych ocenach ryzyka. Do 

tego obszaru odnosi się także zakres metod oceny ryzyka. Kolejne kwestie związane są 

z poszczególnymi zdarzeniami definiowanymi jako fakty związane z aktywnością 

potencjalnych (lub ustalonych) sprawców przestępstwa finansowania terroryzmu. 

W tym zakresie stosowane metody przeciwdziałania wiążą się z ogólnymi metodami 

związanymi z procedurami działania kompetencyjnych organów ścigania (policyjnych, 

specjalnych. prokuratorskich i sądowych, administracyjnych), podmiotów prywatnych 

realizujących zadanie przeciwdziałania jako instytucje obowiązane oraz samymi 

jednostkami analityki finansowej. W tym występuje szereg metod pracy operacyjno-

rozpoznawczej. Możliwym jest także ustalenie kolejnych metod przeciwdziałania 

finansowaniu terroryzmu, które związane są z poszukiwaniem śladów tego procederu 

przy wykorzystaniu instytucji obowiązanych oraz związane z aktywnością jej klientów, 
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niezależnie od tego czy i w jakim zakresie zaawansowania będziemy mieli do czynienia 

w stwierdzeniu już zaistnienia faktu finansowania terroryzmu (zaistnienia zdarzenia). 

Obszar ten związany jest ze specyfiką kompetencyjną takich instytucji oraz z jej 

kreatywnością w zakresie oferowanych i dostępnych produktów (instrumentów), jakie 

mogą być wykorzystane na potrzeby finansowania działań terrorystycznych. Ostatnim 

obszarem, jest zakres metod związanych z poszukiwaniem śladów (symptomów) 

pozainstytucjonalnego finansowania działań terrorystycznych. Obszar ten występuje 

poza instytucjami obowiązanym stanowiącymi część systemu AML/CFT (ang. Anti 

Money Laundering/Counter Financing of Terrorism, powszechnie stosowany skrót 

odnoszący się do przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu). 

Do tego obszaru zaliczymy paralelne systemy finansowe oraz alternatywne sposoby 

przekazywania środków wsparcia dla działań terrorystycznych, a także czarną i szarą 

sferę gospodarczą i przestępczości zorganizowanej. W swojej istocie trudno jest nie 

powiązać metod stosowanych w zakresie oceny ryzyka finansowania terroryzmu 

z konsekwencją wdrożenia ich na potrzeby kryminalistyczne. Przedmiotowa rzecz wiąże 

się przede wszystkim z potrzebą identyfikacji obszarów, w których za pomocą metod 

oceny ryzyka będzie można ustalać, a następnie podejmować działania wyrażające się 

monitoringiem zachowań sprawców instytucjonalnych (najczęściej identyfikowanych 

jako klienci instytucji obowiązanych) lub zachowań sprawców pozainstytucjonalnych, 

czyli tych, którzy realizują proceder finansowania działań terrorystycznych poza 

zakresem uprawnień i obowiązków instytucji obowiązanych, czyli poza formalnym 

systemem przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu skonkretyzowanym w ustawie 

o p.p.p.f.t.. Ze względu na to, że przestępstwo finansowania terroryzmu jest zaliczane do 

ta zwanych „przestępstw ukrytych” jego ujawnienie lub też przewidywalność wystą-

pienia musi się opierać na różnego rodzaju instrumentach (w tym finansowych, obrotu 

towarowego, gotówkowego), które będą posiadały w swojej istocie czynniki markerowe 

naznaczające ślad ich wykorzystania niezgodnego z prawem zarówno w odniesieniu do 

pojedynczych zdarzeń, jak i w zakresie powtarzających się schematów/sekwencji 

kryminalnego działania. Stąd też, wprowadzanie do pozyskiwana wiedzy o samym 

procederze i jego sprawcach modeli analitycznych, czy predykcyjnych określających 

rodzaj występującego zagrożenia. Tego typu rozwiązania realizowane są w szcze-

gólności na poziomie finansowych instytucji obowiązanych, których produkty oferowane 

klientom są lub mogą być wykorzystane na rzecz finansowania działań terrorystycz-

nych. Adekwatnie do wielkości zagrożenia i innych instrumentów jakie wykorzystują 

terroryści (np. media społecznościowe) stosowanie różnego rodzaju metod rozwiązu-

jących problemy z finansowaniem terroryzmu wiąże się z ich umiejscowieniem na 

sieciach społecznych. Takie rozwiązane jest konsekwencją przyjęcia tego, że społe-

czeństwo posiada strukturę sieciową, relacje pomiędzy poszczególnymi terrorystami 

lub komórkami ugrupowań terrorystycznych także można sprowadzić do struktury 

sieci oraz to, że działania terrorystyczne (w tym relacje finansowe) stanowią część 

sieciowych zachowań społecznych, które stanowi kamuflaż dla działań przestępczych. 

Dlatego też w rozwiązywaniu problemów związanych z finansowaniem terroryzmu 

wykorzystuje się między innymi analizę sieci społecznych (ang. Social Network 

Analysis (SNA)) lub jej odmianę analizę sieci kryminalnych (ang. Criminal Network 

Analysis (CNA)). Tego typu rozwiązanie metodyczne, polega na oparciu modelu 
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ocenianego na schemacie sieciowym, jako wyjściowym wobec budowania metod 

rozwiązywania problemów. Takie podejście stanowi dość uniwersalne rozwiązanie nie 

tylko na poziomie sprowadzania zachowań organizacyjnych do struktury sieci, ale 

także badania zachowań użytkowników w strukturach sieciowych np. mediach spo-

łecznościach, komunikatorach internetowych, rozpracowywaniu sieci giełd bitcoino-

wych itp. Umożliwia to skwantyfikowanie zachowań definiowanych obiektów, także 

w obrazie sieciowym niezależnie od tego, czy ich system funkcjonowania budowany 

jest na określonym wzorcu matematycznym a jednocześnie czy posługiwanie się nim 

pozostawia cenne ślady na potrzeby monitorowania i pozyskiwania wiedzy o działaniach 

przestępczych. Przedstawiane podejście jest możliwe zarówno w odniesieniu do 

określonego zdarzenia (indywidualnego lub zespołu zdarzeń) lub w globalnej ocenie 

zjawiska (przestrzeni zdarzeń). Metody odnoszące się do skonkretyzowanych faktów 

przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu powinny więc uwzględniać dwa istotne 

aspekty. Pierwszy złożoność i niejednorodność zjawiska co oznacza uwzględnianie 

w swoich założeniach zarówno elementu kryminalnego (przestępczego), jak i elementu 

politycznego (zarówno w zakresie sponsoringu państwowego, jak i tego co ktoś poli-

tycznie ma osiągnąć stosując działania terrorystyczne). Drugim aspektem jest to, że nie 

tylko nie ma jednej definicji terroryzmu, ale nawet te, które już są różnorodnie określają 

zagrożenie, tym samym metody przeciwdziałania finansowania takiego „płynnego 

definicyjnie” zjawiska powinny uwzględniać kwestię tych działań, które mają pozwolić 

na zebranie dowodów i wykazanie winy sprawcy czynu (subsumpcja karna) ale także 

wyizolować te przypadki, które takiej subsumpcji nie będą podlegały, jak również 

ocenić wpływ poszczególnych zdarzeń na trendy samego zjawiska. 

2. Metodyka oceny ryzyka finansowania terroryzmu w ramach sytemu 

przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu 

2.1. Metodyka oceny ryzyka w instytucji obowiązanej 

Punktem wspólnym różnych metod stosowanych w odniesieniu do identyfikowania 

obszarów związanych z przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu jest realizowanie 

na różnym poziomie wykonawczym zasady oceny ryzyka. Analiza ryzyka stanowi 

istotny element działań zalecanych poszczególnym państwom członkowskim Unii Euro-

pejskiej celem podjęcia działań w zakresie zidentyfikowania, ocenienia, zrozumienia 

i ograniczenia ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. 

Stąd też ryzyko jest badane i analizowane na poziomie instytucji obowiązanej, 

narodowej jednostki analityki finansowej oraz na poziomie ponadkrajowym. Instytucje 

obowiązane, uczestniczące w procederze przeciwdziałania finansowania terroryzmu, 

identyfikują i oceniają ryzyko związane z finansowaniem terroryzmu odnoszące się do 

ich działalności, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw 

lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw 

(art. 27 ust. 1 ustawy o p.p.p.f.t.). Należy zauważyć, że z oceną ryzyka mamy także do 

czynienia w zakresie stosowania środków bezpieczeństwa finansowego (art. 33 ust 2 

ustawy o p.p.p.f.t ). W tym zakresie instytucje obowiązane rozpoznają ryzyko finanso-

wania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną 

oraz oceniają poziom rozpoznanego ryzyka. W konsekwencji budowany jest określony 

zbiór informacji, relacji i podmiotów, który stanowi „okoliczności”, które mogą wska-
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zywać na podejrzenie popełnienia finansowania terroryzmu (art. 74 ust 1 ustawy 

o p.p.p.f.t.). Ustawodawca, w tym zakresie zamiast dostarczać schemat (zaproponować 

określoną metodę przeciwdziałania), według którego instytucje obowiązane mogłyby 

działać potencjalnie automatycznie, dostarcza jedynie kryteria [czynniki] – podejścia 

opartego na ocenie ryzyka, według których instytucje obowiązane mają dokonywać 

własnej oceny, wykorzystując zdolności ludzi odpowiedzialnych za realizację polityki 

przeciwdziałania praniu pieniędzy do skutecznego działania [2]. Mimo, że całość 

działań wektorowana jest w kierunku AML/CFT, to jednocześnie występuje znacząca 

różnorodność możliwości stosowania odpowiednich metod analitycznych w zależności 

od tego z jaką instytucją obowiązaną mamy do czynienia oraz z profilem posiadanych 

klientów. Jest to konsekwencja znacznych różnic występujących w kompetencjach 

poszczególnych instytucji. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o p.p.p.f.t., 

KOR zawiera w szczególności opis metodyki krajowej oceny ryzyka. Jest to jedyna 

„wypowiedź ustawodawcy” w kompetencyjnej ustawie odnośnie metod możliwych do 

zastosowania w zakresie oceny ryzyka dla analizy krajowej. Tym samym należałoby 

wyróżnić dwa rodzaje metodyki. Pierwsza będzie się odnosiła do krajowej oceny ryzyka 

(metodyka jednostki analityki finansowej „JAF”), druga zaś do instytucji obowiązanej 

w zakresie, w jakim na nią został nałożony obowiązek ustawowy z ustawy o p.p.p.f.t. 

(metodyka oceny ryzyka instytucji obowiązanej). Niezależnie od metody ryzyka 

instytucjonalnego, będzie można wyróżnić metody związane ze stosowaniem środków 

bezpieczeństwa finansowego. Do takich metod zaliczymy: metoda weryfikacji klienta 

oparta na dokumentach, niedokumentowe metody weryfikacyjne (np. oparte na bio-

metrii, czynnościach sprawdzających, behawioralne, weryfikacji w bazach danych 

innych podmiotów i w przestrzeni internetowej). Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

(dalej: UKNF) wskazał w swoim stanowisku z dnia 15 kwietnia 2020 r., że ustawa 

o p.p.p.f.t. nie narzuca instytucji obowiązanej konkretnej metodyki, jaką należy 

zastosować w toku przygotowania oceny ryzyka. Instytucje obowiązane mogą wpro-

wadzić zarówno metody ilościowe, polegające na określeniu wartości skutku i prawdo-

podobieństwa materializacji danego ryzyka, jakościowe szacowanie ryzyka, które są 

indywidualną oceną opartą m.in. na dobrych praktykach i doświadczeniu, jak również 

metody mieszane, wykorzystujące elementy metody jakościowej i ilościowej. Nie-

zależnie od przyjętej przez instytucję obowiązaną metodyki, jej opis powinien być 

jednym z elementów oceny ryzyka [3]. Niemniej zarówno ze struktury KOR, jak 

i zadań do jakich zostały zobowiązane instytucje obowiązane umieszczone w ustawie 

o p.p.p.f.t. możliwym stało się pośrednio określenie do jakiego rodzaju obszarów 

zainteresowania należałoby odnosić poszczególne metody działania. Takie podejście 

nie ogranicza możliwości wprowadzenia takich metod diagnozowania, które będą 

dotyczyły zdarzeń powstałych poza formalno-prawnym systemem przeciwdziałania 

zakreślonym ustawą o p.p.p.f.t. Wręcz odwrotnie zakres metod diagnozowania może 

być szeroki, a ich efekty powinny być wykorzystane w poszczególnych instytucjach 

obowiązanych na własne potrzeby ocenne. Stąd też można stwierdzić, że szerokie 

metody oceny zagrożenia finansowaniem terroryzmu, stanowią jedne z czynników 

metod, które będą służyły do zindywidualizowanej oceny ryzyka w danej instytucji 

obowiązanej, w tym podatności tej instytucji na takie zagrożenie. Jednocześnie 

w swoim stanowisku UKNF wskazał, że oczekuje, iż minimalny standard metodyczny, 
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który należy uwzględnić w toku opracowania oceny ryzyka w instytucji obowiązanej 

(przy uwzględnieniu pewnej dowolności w odniesieniu do zastosowanej metodyki) 

będzie obejmował cztery elementy: – ocenę ryzyka inherentnego, czyli ryzyka wystę-

pującego w sposób naturalny, samoistnie, w sytuacji braku działań podjętych w celu 

zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka i/lub ograniczenia jego efektów, 

w odniesieniu do każdego czynnika ryzyka wymienionego w art. 27 ust. 1 ustawy 

o p.p.p.f.t. (Instytucje obowiązane identyfikują i oceniają ryzyko związane z praniem 

pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszące się do ich działalności, z uwzględ-

nieniem czynników ryzyka dotyczących: klientów, państw lub obszarów geograficz-

nych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw). Dla przykładu ryzyko 

inherentne związane jest z oferowanymi przez instytucję obowiązaną produktami, 

usługami, rodzajem klientów, korzystających z tej aktywności ofertowej. Kolejno, wska-

zanie mitygantów ryzyka (środków ograniczających ryzyko) oraz poddanie ocenie ich 

efektywności, ocenę ryzyka rezydualnego, czyli ryzyka pozostającego po wprowadzeniu 

procedur kontroli ryzyka, mitygantów oraz po dokonaniu oceny ich efektywności, 

zdefiniowanie planowanych przez instytucję obowiązaną działań w celu zarządzania 

ryzykiem rezydualnym (o ile są planowane) [3]. Mitygacja ryzyka w tym przypadku, 

to wypracowanie rozwiązań, instrumentów, decyzji, które zminimalizują ryzyko, 

wykorzystania instytucji obowiązanej do finansowania terroryzmu i sprowadzą go do 

akceptowalnego stanu. Jednocześnie wskazano, że instytucje obowiązane, po dokonaniu 

oceny ryzyka inherentnego i rezydualnego związanego z poszczególnymi czynnikami 

ryzyka, powinny określić finalną podatność instytucji na ryzyko związane między 

innymi z finansowaniem terroryzmu. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, czy waga 

danego ryzyka pozwala na jego akceptację. Powinna być wyznaczona wyraźna linia 

dopuszczalnego ryzyka, za którą pojawia się decyzyjność w zakresie wprowadzenia 

odpowiednich środków ograniczających ryzyko. Jak wskazało UKNF okresowy 

przegląd w instytucji obowiązanej powinien obejmować również ocenę aktualności 

i adekwatności metodyki przyjętej do opracowania oceny ryzyka oraz realizację działań, 

które zostały podjęte przez instytucję obowiązaną w celu zarządzania ryzykiem rezy-

dualnym, wskazanych w ocenie ryzyka. Ponadto UKNF w odniesieniu do instytucji 

obowiązanych stwierdził, że do najczęstszych błędów popełnianych przy sporządzaniu 

ocen ryzyka, identyfikowanych przez Urząd w toku czynności kontrolnych należy 

zaliczyć między innymi nieodpowiedni dobór metodyki sporządzenia oceny ryzyka, 

w tym brak nieuwzględnienie istotnych z punktu widzenia instytucji obowiązanej 

czynników ryzyka lub określenie podatności danej instytucji na ryzyko w sposób 

nieadekwatny do skali i rodzaju jej działalności [2]. Prezentowany model metodyczny 

powtarza się w różnych przypadkach prezentujących jako wzorcowe rozwiązanie 

stosowane w „ocenie opartej o ryzyko” [4, 5], dotyczy to zarówno obszarów przeciw-

działania praniu pieniędzy, ale także finansowania działalności terrorystycznej. Niemniej 

należy mieć na uwadze różnorodność tych dwóch wymienionych zjawisk, a przede 

wszystkim różnice w zachowaniu się (czynności sprawczej) klientów instytucji obowią-

zanych jako sprawców. Dlatego też ważnym będzie odpowiedni dobór czynników 

ocennych na potrzeby zdefiniowania ryzyka inherentnego oraz mitygantów. Ponadto 

należy mieć na uwadze rodzaj samej instytucji obowiązanej i jej podatność na zagro-

żenie ze strony sprawców finansowania terroryzmu (z uwzględnieniem takich 
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czynników ryzyka, jak: dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, 

produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw). Analiza ryzyka ma zapewnić 

z jednej strony bezpieczeństwo instytucji obowiązanej, z drugiej przygotować ją na 

sytuację w której to zagrożenie wystąpi.  

2.2. Zastosowanie metody pośredniej w krajowej ocenie ryzyka (KOR) 

W aneksie nr 1 do KOR wskazano także na przyjętą metodykę – przygotowania 

pierwszej w Polsce KOR. Oznacza to więc tyle, co uprawniony na podstawie ustawy 

p.p.p.f.t. organ państwowy tj. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (dalej zwany: 

GIIF) wskazał zbiór metod, ustandaryzowanych dla wybranego obszaru podejścia, 

celem rozwiązywania problemów w nim funkcjonujących. W tym przypadku tym 

przedmiotowym obszarem jest finansowanie terroryzmu. Przy przygotowywaniu KOR, 

GIIF bierze także pod uwagę sprawozdanie Komisji Europejskiej, o którym mowa 

w art. 6 ust. 1-3 dyrektywy 2015/849 [6, 7]. W tym miejscu należy wyjaśnić, że dla 

zjawiska finansowania terroryzmu, mimo, że może ono występować niezależnie od 

innego zjawiska prania pieniędzy, w różnego rodzaju dokumentach wykorzystywano 

i dedykowano walce z nim instrumenty przynależne przeciwdziałaniu i zwalczaniu 

tego drugiego zjawiska. Wydaje się więc, iż w tego rodzaju podejściu, może nawet 

utrwalonym wieloletnią praktyką, należy dopatrywać integralności wprowadzania 

i stosowania metod zwalczania finansowania działań terrorystycznych stosowanych dla 

zwalczania prania pieniędzy. Ponadto należy zauważyć, że – metodyka – abstrahuje od 

merytorycznego kontekstu danego obszaru, a skupia się na metodach realizacji zadań, 

szczególnie metodach zarządzania. Takie podejście GIIF do przygotowania KOR 

wskazuje przede wszystkim na „zorganizowaniu” oceny zagadnienia finansowania 

terroryzmu na potrzeby całościowej jego oceny. Jak wskazano, w przygotowanym 

dokumencie, metodyka i ocena ryzyka podstawowego i ogólnego w KOR polega na 

identyfikacji trzech obszarów, na podstawie których szacuje się ryzyko: zagrożenia, 

podatności i konsekwencji. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jest funkcją 

zagrożenia i podatności, W rzeczywistości przyjęto trzy podstawowe metody dla celów 

oceny krajowej oceny ryzyka, które określono ostatecznie „metodą pośrednią”. Należą 

do niej: ocena „ryzyka podstawowego” odrębnie dla PP (skrót od określenia „pranie 

pieniędzy”) i FT (skrót od określenia „finansowanie terroryzmu”), bazując w szczegól-

ności na ocenie zagrożeń związanych z produktami i usługami oferowanymi na rynku, 

szacunkach wartości majątkowych podlegających praniu czy będących przedmiotem 

finansowania terroryzmu, informacjach o sposobie funkcjonowania organów wcho-

dzących w skład krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finanso-

waniu terroryzmu (skrót: PPP/PFT), danych statystycznych dot. ich działalności, 

przepisach prawnych i ich stosowaniu; ocenie „ryzyka szczątkowego” związanego 

z listą modi operandi (również odrębnie dla PP i FT), skompilowaną na podstawie 

zarówno doświadczeń krajowych, jak i zagranicznych (podobnie do sposobu opraco-

wanego przez Komisję Europejską) oraz oszacowaniu ogólnego ryzyka oddzielnie dla 

PP i FT, bazując na dwóch wyżej wskazanych ocenach. Oszacowanie poziomu 

zagrożenia i podatności stanowi podstawę do oszacowania poziomu prawdopodo-

bieństwa zajścia finansowania terroryzmu do oceny „ryzyka podstawowego” [8]. KOR 

wskazuje, że najpowszechniejsze metody finansowania terroryzmu wykorzystywane 

do generowania dochodów dla organizacji terrorystycznych często mające cechy 
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regionalne i mogące obejmować: porwania dla okupu; wymuszenia; finansowanie przez 

organizacje charytatywne; przemyt papierosów i tytoniu; sprzedaż używanych samo-

chodów; handel narkotykami; sprzedaż/przemyt dóbr kultury; przemyt zasobów natu-

ralnych; pobieranie podatków lokalnych. Obszary zagrożone finansowaniem terroryzmu 

na rynku finansowym i pozafinansowym w znacznej mierze pokrywają się z tymi 

stosowanymi do prania pieniędzy, różnią się one jedynie w niektórych przypadkach 

stopniem zagrożenia tych obszarów [9]. Przedstawiona metoda stanowi autorskie 

rozwiązanie podmiotów uczestniczących w pierwszej KOR pod przewodnictwem 

GIIF. Jej efektywność w znacznej mierze łączy się z wiarygodnością danych dostar-

czanych przez poszczególne podmioty – uczestników, ich zdolnościami analitycznymi 

i możliwością współpracy. Należy zaznaczyć, że sama ustawa o p.p.p.f.t. umożliwia 

wyłączenie jednej z wiodących instytucji – Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

(ABW) z informacyjnego udziału w KOR ze względu na uniemożliwienie szefowi 

ABW wykonywania jego ustawowych zadań (art. 26 ust 3 ustawy o p.p.p.f.t.). Mimo, 

że KOR nie stanowi dynamicznego dokumentu, jednak pozostaje on głównym istotnym 

elementem realizacji obowiązku identyfikacji i oceny ryzyk związanych z finanso-

waniem terroryzmu w instytucjach obowiązanych. Przedmiotową analizę należałoby 

zaliczyć do analizy strategicznej, której odbiorcami są decydenci centralni zarówno na 

poziomie instytucji obowiązanej, jak i organu administracji państwowej, czy służby 

(np. na potrzeby powstania strategii kryminalistycznej). Zresztą konsekwencją KOR 

jest powstanie strategii działania, co wypływa z zapisów ustawy o p.p.p.f.t. (art. 31-32). 

3. Metody badawcze oparte na analizie sieci 

3.1. Sieć jako przedmiot badań 

Istotnym obszarem badań terroryzmu i stosowania różnego rodzaju metod badaw-

czych jest uznanie struktury terrorystycznej za sieć powiązań (uprzedmiotowienie 

aktywności terrorystycznej w strukturę sieciową). W zakresie badania organizacji 

terrorystycznych ważne jest poznanie, jak terroryści zachowują się podczas wyko-

nywania zadań, i jak te działania wpływają na jej dynamikę organizacyjną. Pozyskanie 

tych informacji staje się przyczynkiem do działań kontrprzestępczych i planowania 

ataku na sieci przestępcze celem ich neutralizacji [10]. W kontekście finansowania 

terroryzmu dotyczy to zarówno samej sieci, jak i jej otoczenia. Ma to związek z jednej 

strony z samofinansowaniem się sieci, z drugiej pozyskiwaniem środków od zew-

nętrznych sponsorów, czy anonimowych „kibiców”. Jednocześnie należy zauważyć, że 

mimo wysokiego poziomu pracy operacyjnej policyjnych i specjalnych służb państwo-

wych, oraz działań śledczych, „zaskakiwane” są one miejscem i czasem zamachów. 

Oznacza to, że wiedza o sieciach terrorystycznych zawsze będzie niepełna. Jednocześnie 

największym problemem metodyki badań sieci jest pozyskanie kompletnych danych 

o relacjach między podmiotami w danej sieci. Stąd też rolą analizy sieci powiązań jest 

nie tylko stwierdzenie status quo ale także wykorzystanie analiz obliczeniowych na 

potrzeby uzupełnienia wiedzy o sieci (węzłach, relacjach) i przyszłego wnioskowania 

o jej dynamicznym zachowaniu. Kluczem do tego typu metod analitycznych jest dostęp 

i zdolność do analizy informacji. Początkowo badania nad sieciami terrorystycznymi 

skupiały się na wyłącznym wykorzystaniu SNA (dla przykładu V.E. Krebs skoncen-

trował się na pojedynczym zdarzeniu, A. Basu na analizie ok. 200 zamachów 



 

Wybrane metody badawcze finansowaniu terroryzmu w kontekście ryzyka jego wystąpienia 

 

97 

terrorystycznych w latach 2000-2002, M. Sageman, Understanding Terror Networks, 

2004 skupił się na biografiach islamskich terrorystów). SNA to zestaw metod badaw-

czych, które w jednolity i kompleksowy sposób zajmują się wieloma zagadnieniami 

o różnym stopniu złożoności zachodzącymi w sieci [11]. SNA stanowi połączenie 

teorii grafów, statystyki, metrologii, algebry macierzowej oraz socjologii i poniekąd 

kryminalistyki. Wyniki tych analiz dostarczają zarówno ocen jakościowych, jak i ilościo-

wych wraz z danymi empirycznymi i są pomocne w zrozumieniu struktury relacji 

i znalezieniu kluczowych elementów sieci takich jak: jednostka (węzeł), podgrupa itp. 

Ponadto możliwym jest wystąpienie sprzężenia zwrotnego pomiędzy zastosowaniem 

metody SNA, a np. metodami występującymi w metrologii. Dotyczy to zarówno 

sprawdzalności modeli teoretycznych, jak i dostawania dla sieci mierzalnych danych 

o węzłach. SNA przedstawiały początkowo niejako wyłącznie statyczny (na daną 

chwilę) obraz odwzorowania zaistniałych faktów. Analizy tego typu nie uwzględniały 

więc stałej dynamicznej zmiany sieci, co jest podstawą jej zdolności dostosowania 

(adaptacji) i stanowienia o własnym bezpieczeństwie. Podstawą do końcowego przed-

stawienia obrazu sieci stało się wcześniejsze ustalenie, kto jest członkiem takiej 

zespołowości, jakie należy nadać mu kierunkowe atrybuty, a także jakie relacje (i jak 

definiowane) należy przypisać pomiędzy członkami sieci. Jako relacje można było 

przykładowo przypisać zarówno bezpośrednie i osobiste kontakty, jak i te dokonywane 

w sposób techniczny (za pośrednictwem urządzeń technicznych np. skype’a, e-malia, 

telefonu, sms’a, forów internetowych). Dla przykładu charakterystyki mogą być realizo-

wane w konfiguracji: Internet – rutery – połączenia internetowe – sieć prosta, www – 

strony webowe – linki – sieć skierowana, e-mail adresy e-mailowe – e-maile – sieć 

skierowana, mobiltelefon – abonent – rozmowa – sieć skierowana [12]. Takim 

przykładem jest także odwzorowanie powiązań organizacyjnych sieci terrorystów, 

którzy zorganizowali zamach na WTC i inne obiekty w dniu 11 września 2001 r. Pod 

uwagę wzięto nie tylko relacje, ale i atrybuty poszczególnych węzłów budując obraz 

sieci operacyjnej na podstawie danych dostępnych publicznie (open source). Podobne 

metody działania stosowane są również przez organy ścigania z wykorzystaniem 

analizy kryminalnej (ang. crime analysis). W przypadku, przy wykorzystaniu analizy 

kryminalnej strukturę sieci można wykreować nie tylko na podstawie informacji 

medialnych, ale przede wszystkim na podstawie danych dostarczanych z baz danych 

będących w dyspozycji uprawnionych organów, własnych źródeł, w tym operacyjnych, 

badań kryminalistycznych, czy informacji uzyskanych w ramach postępowania przy-

gotowawczego, gdy nastąpiło jego wszczęcie. Tym samym analiza społeczna prze-

kształca się w narzędzie walki z konkretnym przestępstwem. W ramach metod opartych 

na SNA i teorii grafów (ang. graph theory) niezbędnym jest wyodrębnienie węzłów, 

przypisanie im określonych atrybutów i relacji. Stąd też powstaje potrzeba zidentyfiko-

wania granic badanej sieci, której ustalone faktory określą jej początek i koniec a tym 

samym nadadzą znaczenie węzłom jako przynależącym do niej lub występujących 

poza nią. W konsekwencji możliwym jest utworzenie macierzy sąsiedztwa, która 

pokazuje powiązania między węzłami. Elementy macierzy sąsiedztwa są wartościami 

liczbowymi dołączonymi do relacja między węzłami. Wizualizacji sieci można 

dokonać w postać grafu sieciowego. Graf przedstawia istotę poszczególnych węzłów 

oraz wartość poszczególnych relacji. Zakłada się, że poszczególne węzły są zróżni-
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cowane w sieci a ich rola może być określona ilościowo poprzez obliczenie miar 

centralności w oparciu o macierz sąsiedztwa. Centralność jest jednym z bardziej 

istotnych funkcji węzłów, ponieważ wiąże się z rzeczywistym wpływem określonego 

węzła na sieć. Innego rodzaju miarami węzłów są: pośrednictwo, bliskość, gęstość, 

przechodniość, czy – współczynnik grupowania. Wskazane tu SNA w odniesieniu do 

ugrupowań terrorystycznych zostały przeanalizowane na potrzeby uzyskania 

wniosków o zastosowaniu przedmiotowej metody analitycznej.  

3.2. Przykłady analizy sieci terrorystycznych z wykorzystaniem metody 

SNA 

Jedną z pierwszych analiz sieci terrorystycznych z wykorzystaniem SNA była analiza 

przeprowadzona przez V. Krebsa [13], w której węzłami sieci byli poszczególni, 

zdefiniowani członkowie organizacji terrorystycznej Al-Kaida, organizującej zamach 

9/11, a informacje były gromadzone w całości z mediów światowych (badania 

wewnątrzorganizacyjne). Innym przypadkiem była analiza Basu-Saxena [14]. Autorzy 

tej analizy jako węzły sieci potraktowali organizacje terrorystyczne działające 

w Indiach, skupiając się na informacjach pozyskanych wyłącznie z tego kraju (badania 

międzyorganizacyjne). Wydaje się, że jedno podejście nie zaprzecza drugiemu. Istotny 

jest cel zastosowania metody SNA i udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy chcemy 

uzyskać wewnętrzny profil organizacji, czy uzyskać mapę relacji pomiędzy poszcze-

gólnymi organizacjami terrorystycznymi i ich aktywności w obszarze geograficznym? 

Z pewnością natomiast należy stwierdzić, że w metodzie SNA niezbędnym jest nie 

tylko pozyskiwanie informacji ze źródeł operacyjno-śledczych, ale także z open 

source, co należałoby wiązać z rodzajem aktywności sprawców zamachów. Źródłem 

mogą być także wszelkiego rodzaju bazy danych, które dokonują retencji danych 

o przemieszczaniu się równego rodzaju aktywów będących możliwym przedmiotem 

przestępstwa finansowania terroryzmu. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do 

sprawców finansowania terroryzmu, którzy aby zrealizować swój cel muszą najczęściej 

korzystać z instrumentów/schematów postępowania dedykowanych ogółowi społe-

czeństwa, klientom instytucji finansowych, bankowych, gospodarczych, administra-

cyjnych itp. Tym samym pozostawiają ślady (wprost lub za pośrednictwem operatorów) 

w przestrzeni publicznej, które należałoby wiązać z wykonywaniem przestępczego 

procederu. V. Krebs budując mapowanie sieci wykorzystał informacje dotyczące wspól-

nego przebywania, uczestniczenia w tych samych spotkaniach, uczenia się, podróżo-

wania poszczególnych członków organizacji. Ci którzy mieli wspólną transakcję finan-

sową lub okazjonalne spotkanie i nie mieli żadnych innych powiązań, byli oznaczani 

jako uśpione więzi. Poszczególnym relacjom nadano odpowiednie gradacje. Szczególna 

rolę nadał porywaczom, pozostałych uznając za tzw. komplementarnych członków. 

W ramach analizy wykryto, że porywacze byli separowani on innych członków ugrup-

wania, a ponadto poszczególne mniejsze grupy przygotowujące zamach nie znały się 

wobec siebie. Była to taktyka bezpieczeństwa wprowadzona przez Al-Kaidę mająca na 

celu ukrycie niektórych węzłów. Metoda SNA nie tylko definiuje sieć terrorystyczną, 

ale również określa najsłabsze węzły oraz te węzły, które jako pośrednie stanowią 

o aktywności sieci, a także ukrywanie w sieci rzeczywistego przywództwa. V. Krebs 

ustalił, że sieć została zbudowana na potrzeby zachowania jej bezpieczeństwa, do tego 

zadania rozsądnie wykorzystywano przejściowe łącza lub połączeń, tych węzłów 
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(betweeness), które łączą odległe części sieci na krótkie okresy w celu koordynowania 

zadań i raportowania postępów. Badania sieci Al-Kaida potwierdziły również dynamikę 

zmian strukturalnych sieci od początkowego modelu funkcjonowania – scentralizowa-

nego, struktury organizacji która ewoluowała w kierunku modelu sieciowego nie 

uwzględniającego rdzenia sieci. Część wniosków V. Krebsa zostało zweryfikowanych 

w terminie późniejszym na podstawie źródłowych dokumentów, w tym w szczególności 

zapisów rozmów Osamy Bin Ladena. Przedstawiona metoda nie jest doskonała, 

w szczególności gdy porusza się w obszarze informacji publicznie dostępnej i trudnej 

do zwalidowania. W konsekwencji można uzyskać inny obraz sieci niż ona występuje 

w rzeczywistości. Niemniej SNA pozwala na ustalenie mechanizmów funkcjonujących 

w ramach sieci terrorystycznej oraz wytypowania węzłów, tych których ich eliminacja 

może zakłócić strukturę sieci. Mimo, że wskazany przykład odnosił się głównie do 

relacji organizatorskich zamachu, mechanizm ten może być zastosowany także łącznie 

lub współistniejąco wobec zbudowania sieci powiązań finansowych mieszczących się 

w procederze finansowania terroryzmu lub wewnętrznej alokacji środków z przezna-

czeniem ich na organizację zamachu. Uniwersalizm zastosowania SNA w zakresie 

rozpoznania procederu finansowania terroryzmu polega na tym, że typowanie, cecho-

wanie i wagowanie węzłów może odbywać się zarówno w warunkach formalno-

prawnych obszarów, jak i nieformalnych, pozabankowych, paralelnych działań prze-

mieszczania aktywów na rzecz terrorystów. Jednocześnie metodą SNA możliwym jest 

badanie samych sieci terrorystycznych jako samofinansujących się oraz dokonujących 

alokacji środków. Ale także możliwym jest badanie relacji pomiędzy otoczeniem orga-

nizacji terrorystycznej, a węzłami wytypowanymi jako przynależnymi do tej organizacji. 

W typowaniu węzłów należy brać pod uwagę zarówno zachowania pozostawiające 

ślady w relacjach formalnych (np. przy założeniu konta, zleceniu transakcji), ale również 

ślady pozostawione w nieformalnych układach (np. zlecenie transakcji w punkcie 

hawala, przemyt środków finansowych z wykorzystaniem kurierów). 

Kolejnym przykładem jest metoda analityczna Basu-Saxena, która nie odnosi się do 

pojedynczego incydentu terrorystycznego. W badaniach Basu-Saxena dane o atakach 

terrorystycznych w Indiach zaczerpnięto z bazy danych o terroryzmie (Terror Tracker 

lub T2), zbudowanej w Instytucie Studiów i Analiz Obronnych (IDSA) w New Delhi 

[14]. Informacje open source otrzymano ze źródeł ustrukturyzowanych (Institute for 

Counter-Terrorism, Israel; Institute for Terrorism and Political Violence, USA). 

Autorzy ustalili, że w prezentowanej metodzie częstotliwość współwystępowania 

stanowić będzie o wskaźniku siły łącza. Powiązania między organizacjami nie są 

prawdziwymi powiązaniami ale powiązaniami przez skojarzenie, które mierzy się 

współwystępowaniem. Incydent, w którym występuje więcej niż jedna organizacja 

wymieniony w raporcie o przemocy terrorystycznej wskazuje na współwystępowanie 

i został uznany za przypuszczalny związek między organizacjami. Współwystępo-

wanie częstotliwość zostało użyte do zapełnienia macierzy sąsiedztwa, gdzie każdy 

element macierzy sąsiedztwa został reprezentowany przez częstość współwystępo-

wania incydentów terrorystycznych. Mając na względzie, iż część dostępnych danych 

obarczona jest błędem, dokonano w ramach metody SNA „progowania” celem odfiltro-

wania plików mogących nosić największe obwarowanie błędem. Ponadto wskazano, 

że grupy ideologiczne i regionalne wykorzystują wzajemną równoważność strukturalną. 
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Równoważność strukturalna służy do identyfikowania podobieństw i odmienności 

między węzłami w sieci pod względem ich powiązań z pozostałymi węzłami. Takie 

rozwiązanie ustala węzły mające podobny wzorzec powiązań, które następnie można 

pogrupować w klastry równoważności. To rozwiązanie wydobywa ukrytą strukturę 

sieć, niewidoczną na pierwszy rzut oka [14]. W konsekwencji przeprowadzonej analizy 

ustalono wzajemnie, lokalnie powiązane ze sobą organizacje terrorystyczne, ich zróżni-

cowanie geograficzne oraz istotną rolę wywiadu pakistańskiego (ISI, Inter-Services 

Intelligence ) mającego wpływy pośredniczący na rzecz poszczególnych, powiązanych 

organizacji działających na terenie Indii. Analiza Basu wskazała, że chociaż częstotli-

wość współwystępowania ISI jest niska, to wysoka centralność ISI pomiędzy węzłami-

organizacjami wyróżnia go jako odgrywającego ważną rolę „pośrednika” lub podmiotu 

pomostowego w sieci terrorystycznej. Budowanie struktur organizacji terrorystycznej, 

jako sieci wymusza na ośrodkach analitycznych zastosowania nowych rozwiązań. 

Przykładem takiego rozwiązania jest metodologia SNA, która umożliwia nie tylko 

zdefiniowanie obrazu sieci, ale także monitorowanie jej dynamicznych zmian w czasie 

oraz poszukiwanie tych węzłów, które pozostają decydujące w strukturze oraz ustalanie 

ukrytych powiązań sieciowych. Oprócz roli samego analityka istotną rolę odgrywają tu 

także bazy danych oraz informatyczne instrumenty analityczne. Dodatkowo ocena 

analityczna pozwala z jednej strony pozyskać odpowiednią wiedzę, która posłuży do 

planowania taktyki operacyjnej wymierzonej w samych terrorystów i ich sponsorów. 

Z drugiej do oceny mobilności, w tym także logistycznej i finansowej organizacji 

terrorystycznej, a w konsekwencji do planowania i dokonania zamachów terrorystycz-

nych. SNA zmierza przede wszystkim do odkrycia wzoru interakcji pomiędzy ludźmi 

i organizacjami. Stanowi więc w konsekwencji materiał stwierdzający określone konfi-

guracje, w tym przestępcze, jak również ustanawia proces na przyszłość jako materiał 

wyjściowy do działań operacyjnych i śledczych służb specjalnych i policyjnych. 

W pierwszym przypadku może stanowić dowód w sprawie, a przez to być efektem 

czynności analityka kryminalistycznego lub biegłego. W drugim stanowi o przyjęciu 

określonej taktyki działania skupionej na potrzebie ustalenia tych czynników, które 

w przyszłości będą świadczyły o występowaniu śladów kryminalistycznych, dowodów, 

relacji przestępczych i dokonywania przestępstw w strukturze relacjacyjnej sieci.  

3.3. Analiza wieloagentowa i sieci dynamicznej profilowana na walkę 

z terroryzmem  

K.M. Carley w swoich badaniach opisuje potencjalne zastosowania analizy sieci 

społecznościowych (SNA) i modelowania wieloagentowego /MAS – Multi Agent 

Systems (ang. multi-agent modeling), w celu destabilizacji sieci terrorystycznych [15]. 

Systemy wieloagentowe znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu problemów o cha-

rakterze rozproszonym lub złożonym obliczeniowo. Typowo za agenta uznaje się syste-

mem komputerowy (program), usytuowany w określonym środowisku, mogący korzystać 

z określonych zasobów, zdolny do autonomicznego działania, w celu osiągnięcia okre-

ślonych celów i posiadający motywację do działania [16]. MAS, w przeciwieństwie do 

ABM (ang. agent-based model) zakłada w swojej metodzie występowanie „inteli-

gentnych agentów” (agentów reaktywnych), gdy w ABM – niekoniecznie muszą 

występować „inteligentni agenci”, a sama metoda bierze pod uwagę w zbiorowości 

agentów ich proste relacje, naturalne a nie rozwiązywanie problemów. Występują także 
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metody pozwalające połączyć MAS i ABM w jedną platformę analityczną [17]. Rolę 

agenta w systemie wielooagentowym MAS porównuje się do roli obiektów w progra-

mowaniu obiektowym, niemniej jednak są między nimi różnice: – agent posiada 

wewnętrzną świadomość i swój własny cel, który może być różny od celu innego 

agenta, w związku z tym prośba od innego agenta zostanie wykonana tylko wtedy 

jeżeli jest ona zgodna z interesem pytanego agenta (obiekty mają metody publiczne, 

które umożliwiają innym obiektom uruchamianie ich niezależnie od woli obiektu 

posiadającego taką metodę), – agenci mają możliwość dostosowania swojego 

zachowania do sytuacji: reaktywność, proaktywność, zdolność współpracy (obiekt też 

może mieć takie właściwości, ale są one niezmienne i nie zależą od stanu innych 

obiektów), – każdy agent ma co najmniej jeden wewnętrzny wątek sterujący jego 

stanem wewnętrznym [17]. System wieloagentowy MAS stanowi zbiór kilku agentów 

o architekturze homogenicznej lub heterogenicznej. Działania agentów są oparte na 

postrzeganiu przez nich sieci, a nie na faktycznej sieci. Ograniczenia poznawcze, 

społeczne, zadaniowe i kulturowe ograniczają obecność bytów, co/kto może być 

połączony z tym, co/kto, kiedy i jak te połączenia mogą się zmienić, kiedy można 

będzie dodać nowe byty (takie jak nowi agenci) lub porzucić stare. Podobnie, jak 

w przypadku organizacji osobowych, takie organizacje pośredniczące określają, w jaki 

sposób członkowie populacji wchodzą ze sobą w interakcje, niekoniecznie na zasadzie 

chwilowej, ale potencjalnie długoterminowej, dążąc do określonego celu lub zestawu 

celów. Te wskazówki mogą wpływać na relacje z organami, przepływ danych, alokację 

zasobów, wzorce koordynacji lub dowolną liczbę innych cechy systemu. Prezentowana 

koncepcja opiera się na tym założeniu, że organizacja służy jakiemuś celowi – że kształt, 

rozmiar i cechy struktury organizacyjnej mogą wpływać na zachowanie systemu. 

Odkrywając i oceniając te cechy, a następnie kodując używanie jawnej reprezentacji, 

można ułatwić proces samoorganizacji, automatyzuje się on w proces dynamicznego 

wyboru i adaptacji odpowiedniej organizacji. Techniki symulacji wieloagentowych służą 

do modelowania i uzasadniają złożoność systemów socjotechnicznych. Zasadniczo 

nieliniowości właściwe dla systemów w połączeniu z dużą liczbą procesów, czynni-

ków i zmiennych tworzy system trudny dla ludzi bez pomocy obliczeń, aby skutecznie 

uzasadnić konsekwencje jednego działania lub zmiany. Ważnym narzędziem jest 

analiza obliczeniowa, a zwłaszcza symulacja wieloagentowa, generowanie hipotez na 

temat zachowania tych systemów, które można następnie przetestować w laboratorium 

[18]. Innym rozwiązaniem jest metoda analizy sieci dynamicznej (DNA – Dynamic 

Network Analysis), to nowe pole koncentrujące się na gromadzeniu, analizie, zrozu-

mieniu i przewidywaniu relacji dynamicznych (takich, jak z kim rozmawiać) i wpływu 

takiej dynamiki na zachowanie jednostki i grupy. Nosi ona znamiona uniwersalne, 

i tym sposobem metoda ta jest możliwa do zastosowania także w odniesieniu do sieci 

terrorystycznych samozasilających się w zasoby, jak również do sieci zewnętrznych 

sprawców, sponsorów budowy zaplecza finansowo-logistycznego struktur terrory-

stycznych. Narzędzia statystyczne DNA zapewniają, w przeciwieństwie do SNA, 

użytkownikowi więcej pomiarów, ponieważ posługują się miarami, które wykorzystują 

dane pobierane z wielu sieci jednocześnie. Ta nowa metoda stanowi kompilację 

dotychczasowych metod analitycznych (SNA, MAS, LNA, CNA), których przedmiotem 

oceny jest sieć. Przy czym wybiega ona znacząco od jednowymiarowej oceny sieci. 
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W tym polu techniki obliczeniowej, takie jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, 

są połączone z tradycyjną teorią grafów i sieci społecznościowych oraz empirycznymi 

badaniami zachowań ludzi, grupy, organizacji i społeczeństwa w celu opracowania 

i przetestowania narzędzi i teorii relacyjnych i ograniczenia działania [19]. DNA było 

możliwe dzięki trzem kluczowym postępom: 1) konceptualizacji sieci jako meta-sieci 

łączącej różne podmioty, takie jak agenci, wiedza i zdarzenia, 2) traktowaniu więzi 

jako „zmiennej” i tym samym mających wagę i/lub prawdopodobieństwo, oraz 

3) łączeniu sieci społecznościowych z kognitywistyką i systemami wieloagentowymi, 

aby wyposażyć agentów w umiejętność adaptacji [16]. Zastosowanie DNA do oceny 

sieci terrorystycznej np. takiej jak Al-Kaida, nosi w sobie podejście etapowe. Najpierw 

należy zebrać dane relacyjne. Jednym ze stosowanych podejść jest wydobycie relacji 

z korpusu tekstów, takich jak elementy open source, takie jak strony internetowe, 

wiadomości, artykuły, artykuły w czasopismach, raporty akcjonariuszy, listy społecz-

ności i różne formy HUMINT (ang. Human Intelligence, rozpoznanie osobowe) 

i SIGINT (ang. Signals Intelligence, rozpoznanie sygnałowe/przechwytywanie infor-

macji z relacji międzyludzkich). Po drugie, wyodrębnione sieci muszą zostać prze-

analizowane. To znaczy, biorąc pod uwagę dane relacyjne, czy możemy zidenty-

fikować kluczowych aktorów i podgrupy, punkty podatności itp. Po trzecie, biorąc pod 

uwagę zestawy posiadające luki, należy zapytać, co by się stało z systemem, gdyby był 

eksploatowany. Jak zmieni się system po interwencji. Podstawowe podejście, które 

stosowane jest do oceny taktyk destabilizacji organizacji (sieci) terrorystycznych 

skupia się na następujących działaniach: zidentyfikowaniu kluczowych podmiotów 

i powiązań między nimi; zidentyfikowaniu kluczowych procesów, za pomocą których 

podmioty lub połączenia są dodawane lub usuwane, a w przypadku połączeń zmieniane 

pod względem siły, zebraniu danych w systemie (ukryta sieć), określeniu charakte-

rystyki wydajności istniejącego systemu, określeniu charakterystyki wydajności możli-

wego optymalnego systemu, znalezieniu luki w zabezpieczeniach i wybraniu strategii 

destabilizacji, określeniu charakterystyki wydajności w perspektywie krótko- i długo-

terminowej po zastosowaniu strategii destabilizacji [15]. Ponadto do przedmiotowej 

metody analitycznej, zastosowanej w badaniach K.M. Carley w badaniach nad Al-

Kaidą, zastosowano zestaw narzędzi zawierający następujące elementy: AutoMapa, to 

półautomatyczne narzędzie Network Texts Analysis (NTA) służące do wyodrębniania 

sieci danych z tekstów [18]. Do wyodrębniania sieci z tekstów, wprowadzono ORA, 

czyli statystyczny zestaw narzędzi do analizy dynamicznych danych sieciowych 

złożonych z wielu podmiotów i relacji. ORA pobiera dane z meta-macierzy i generuje 

serię raportów, które można wykorzystać do zidentyfikowania kluczowych aktorów 

lub organizacji, oceny ich sfery wpływów i zlokalizowania, kto ma na nie wpływ, 

i identyfikacji luki w ogólnej strukturze meta-sieci dla grupy [19]. W celu podjęcia 

analizy wyodrębnionych sieci zastosowano DyNet tj. pakiet symulacji sieci dla wielu 

agentów do oceny zmian w sieci. Korzystając z DyNet, analityk jest w stanie ocenić, 

jak prawdopodobnie rozwinie się organizacja sieciowa, stosująca różnego rodzaju 

strategie i w chwili oddziaływania na nią czynników zewnętrznych [19]. Przyjęcie tego 

pakietu instrumentów wykonawczych związane jest z tym, że jak już wskazano – DNA 

bada poszczególnych agentów w sieci, pod kątem jak oni postrzegają sieć, a nie jak się 

zachowują w sieci rzeczywistej. W przeprowadzonej analizie wykorzystano 591 
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artykułów zebranych w Internecie (o charakterze informacyjnym, przeglądowym, 

naukowym), z czego 113 pochodziło z 2002 r. Pierwszym krokiem w przetwarzaniu 

tekstów było przekonwertowanie ich do formatu „txt”. Następnie tezaurus została 

skonstruowana tak, aby umożliwić większe uogólnienie pojęć używanych przez tę 

społeczność. Trzecim krokiem było dokonanie konstrukcji konkretnego tezaurusa dla 

danych meta-macierzowych. W tym przypadku posłużono się koncepcją klasyfikacji 

krzyżowej dokonując podziału na następujące jednostki: aktorzy, wiedza, zasoby, 

zadania, lokalizacje, role i organizacje. Czwartym krokiem jest wyodrębnienie sieci za 

pomocą AutoMapy. Każdy tekst jest przetwarzany, a następnie powstałe sieci łączone 

są w plik i powstaje pojedyncza baza danych. W wyniku zaproponowanego rozwiązania 

zespół badawczy uzyskał: plik powstałych sieci, które obejmowały 10 lat (1995-2004), 

604 aktorów, 237 zasobów, 157 obszarów wiedzy, 215 zadań lub wydarzeń, 309 

lokalizacji i 161 organizacji. W ostateczności zajęto się rokiem 2002 [19]. Wskazano, 

że zastosowanie przedmiotowej metody i jej wyników nie należy interpretować jako 

ustaleń dotyczących Al-Kaidy, ponieważ jest to tylko próba pokazania danych 

z jednego roku. Praca przede wszystkim dotyczyła metodologii i rodzaju działań, które 

umożliwiają te techniki analityczne. Należy się liczyć w rzeczywistości z dynamiką 

sieci i zmianą w czasie przywództwa organizacji Al-Kaida. Jednym z ograniczeń 

badawczych jest czas w tworzeniu tezaurusów dlatego też, w przyszłości dla tej 

metody powinno się wdrożyć takie techniki, dzięki którym tworzenie tezaurusów 

będzie bardziej automatyczne. Przyszłe prace powinny zbadać również to, czy niektóre 

rodzaj ograniczonego systemu eksperckiego lub algorytmu uczenia się (poszukiwania 

połączeń pomiędzy tekstami) można wykorzystać do wywnioskowania dodatkowych 

linków. Dodatkowo prace powinny, w przyszłości, uwzględnić także rozszerzenie 

analizy w celu uwzględnienia informacji nierelacyjnych, takich jak atrybuty węzłów 

(aktualnie skupiono się głównie na powiązaniach relacyjnych). Szczegółowe wskaźniki 

aktywności mogliby wpłynąć na zdolność angażowania się w rekrutację, gromadzenie 

finansów czy planowanie. W konsekwencji przyszłe rozwiązania powinny uwzględnić 

takie kwestie, jak połączyć alternatywne wskaźniki aktywności z ogólnymi danymi 

sieciowymi lub relacyjnymi [19]. 

4. Analiza predykcyjna instytucji obowiązanych  

Jednym ze sposobów łączenia oceny rynku klienta, głównie instytucji finansowej, 

z możliwością pozyskiwania wiedzy na temat jego aktywności w kierunku prze-

stępczym, przy wykorzystaniu dostępnych instrumentów finansowych, jest analiza 

predykcyjna. Korzysta ona z różnych metod predykcyjnych, głównie opartych na 

statystyce i tzw. myśleniu maszynowym, pozwalającego na zbudowaniu modelu progno-

stycznego. Wykorzystanie tego typu metod wiąże się ze zbiorami informacji Big Data 

oraz utrzymaniem lojalnego klienta na konkurencyjnym rynku usług a także wysokimi 

kosztami utraty klienta. Metody predykacji umożliwiają zastępowanie osoby-decydenta, 

automatycznym procesem decyzyjnym podejmowanym w oparci o analizę wielości 

danych. Możliwa, łącząca się z tym działaniem, pozorna sprzeczność związana jest 

z potrzebą separowania się finansowej instytucji zaufania publicznego od nielojalnego 

i działającego niezgodnie z prawem klienta. Tu należy zwrócić uwagę na to, że 

przestępstwo finansowania terroryzmu z oczywistych względów jest realizowane 

w instytucjach finansowych posiadających „napęd” dla przekazywanych środków 



 

Maciej Aleksander Kędzierski 

 

104 

terrorystom. Ale jednocześnie tego typu instytucje są największymi dostarczycielami 

informacji o możliwych podejrzanych transakcjach łączonych z finansowaniem terro-

ryzmu zarówno na poziomie powstania źródłowego przestępstwa pierwotnego, jak 

i przekazywania środków na dalszym etapie łańcucha dostaw. Przeciwdziałania finanso-

waniu terroryzmu, pozwala prowadzić analizę predykcyjną (prognozową) (ang. 

Predictive Analytics) – jako proces wydobywania informacji z istniejących zbiorów 

danych (tzw. danych historycznych i na bieżąco pozyskiwanych) w celu określenia 

wzorów i przewidywania przyszłych zdarzeń i trendów. Innym rodzajem stosowanych 

analiz mogą być modele scoring’owe wykorzystują one techniki programowania 

predykcyjnego do rejestrowania wzorców oszukańczej działalności i odróżniania tych 

wzorców od legalnej działalności zakupowej. Modele scoring’owe zazwyczaj przypisują 

wartość liczbową (wynik), która zapewnia prawdopodobieństwo, że transakcja może 

być nieuczciwa. Termin „analiza predykcyjna” opisuje zastosowanie techniki staty-

stycznej lub uczenia maszynowego do tworzenia ilościowych prognoz dotyczących 

przyszłości. Praktyka posługuje się także pojęciem predictive policing co oznacza 

przewidywanie policyjne, koncentrujące się na prognozowaniu przestępczości za 

pomocą technik algorytmicznych. Przewidywanie policyjne to rozpowszechniona 

metoda, w której zazwyczaj wykorzystuje się istniejące wcześniej dane o przestępstwach 

do identyfikacji miejsc i czasu, w których występuje wysokie ryzyko przestępczości. 

Metody te odnosiły się jednak głównie do identyfikowania miejsc przestępstw przeciwko 

mieniu, incydentów strzeleckich, włamań, napaści, kradzieży pojazdów mechanicz-

nych i kradzieży mienia innego rodzaju. W przypadku predictive policing można byłoby 

rozważyć jej zastosowanie wobec nieformalnych miejsc odbioru/przekazu środków 

finansowych na cele terrorystyczne (np. punkty hawala). Podejście do rozwiązywania 

problemu finansowania terroryzmu z wykorzystaniem metod predykcyjnych może być 

różnorodne. Po pierwsze może się wiązać z ustalaniem przewidywalności wystąpienia 

zamachu terrorystycznego, a w konsekwencji wzmożenia aktywności w zakresie jego 

sfinansowania (np. poprzez zwiększone wykorzystanie usług finansowych) i zastoso-

wanych sposobów postępowania przez sprawcę (np. zauważalna intensywność 

kontaktów/kierowanych zapytań z wyróżnionymi osobami). Po drugie może się wiązać 

z wystąpieniem przestępstw innych niż terrorystyczne (źródłowych), z których zysk 

zostanie wykorzystany na potrzeby terrorystyczne, co umożliwia także identyfikację 

rodzaju źródła (kryminalne, pozakryminalne-legalne, państwowe). Po trzecie tego 

rodzaju analizy możliwe są przy ocenie przewidywalności legalnego wykorzystania, 

przez klienta, różnego rodzaju produktów, instrumentów finansowych, jakimi dysponuje 

instytucja obowiązana, na potrzeby wsparcia finansowego terrorystów. Istotą jest 

określenie stałych elementów sposobu działania sprawcy (wbudowanych w algorytm 

postępowania). W przypadku analizy predykcyjnej instytucja obowiązana może sama, 

poprzez „podwieszenie” pod określony oferowany przez nią produkt, takich faktorów, 

które będą zasobem informacji o kliencie postępującym niezgodnie z przyjętym 

schematem korzystania (parametryzacja właściwości). Te zasoby informacji będą 

mogły tworzyć zbiór informacji dedykowany modelowaniu w analizie predykcyjnej. 

Dlatego też ten rodzaj analizy wymaga inteligentnych przed-działań, których efektem 

będzie pozyskanie „hitu” wiedzy o pojedynczym podejrzanym kliencie lub też wiedzy 

o całym łańcuch nieprawidłowości wiążących się z niezgodnym z prawem zachowa-
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niem klienta. Tego typu zachowania sprawców zostały zidentyfikowane w przypadku 

wykorzystywania giełd bitcoinowych i poruszania się terrorystów w obszarze waluty 

wirtualnej. Niekiedy działanie sprawcy stanowi odwzorowanie naśladowania sprawców 

przestępstw kryminalnych/finansowych lub jest wynikiem pozyskania wiedzy z „pod-

ręczników” dedykowanych terrorystom. W odniesieniu do tej metody należy jednak 

wnieść istotne uwagi. Podstawową przesłanką statystyczną wartości metody jest to, że 

społeczeństwo jest przewidywalnym, normalnie rozłożonym, zamkniętym systemem. 

Problem statystyczny polega na tym, że podobnie jak samobójstwo, terroryzm jest 

zdarzeniem o niskiej częstotliwości [20]. Metodologiczne uogólnienie jest niemożliwe, 

ponieważ ilość danych jest zbyt mała, a wynikiem zawsze będzie niedopasowanie 

lub nadmierne dopasowanie. W szczególności nie ma wystarczających danych, aby 

zbudować model lub wytrenować model, aby dokonać sensownej prognozy. Problem 

polega na tym, że nie ma jasno określonego schematu ani statystycznej możliwości 

określenia, co można i należy postrzegać jako próby, a nieudane próby są często utrzy-

mywane w tajemnicy jako zasadnicza cecha działalności przestępczej. Każda klasyfi-

kacja algorytmiczna będzie skutkować zarówno fałszywie negatywnymi, jak i fałszywie 

dodatnimi wynikami i jak opisano wcześniej, wielkość tych grup zależy od relacji 

między całkowitą populacją a poszukiwaną populacją. Problem ten występuje również 

w algorytmach klasyfikacyjnych zapobiegania terroryzmowi: z jednej strony osoby lub 

zdarzenia sklasyfikowane jako terroryści lub ataki terrorystyczne, mimo że są niewinne 

(tzw. fałszywe alarmy); z drugiej strony winni, ale przeoczeni terroryści i plany terrory-

styczne sklasyfikowane jako nieterrorystyczne i nieplanowe (tzw. fałszywe negatywy), 

które wydają się normalne, ale w rzeczywistości są zarysami. Jest to praktyczny 

problem alokacji zasobów, ale także teoretyczny problem statystyczny [20]. W rzeczy 

samej przedmiotowe podejście może być obarczone błędami, niemniej dodatkową 

kwestią jest to, że w przypadku finansowania terroryzmu metoda predykcyjna powinna 

być stosowana z największym efektem (optymalnym) przez instytucję obowiązaną. 

Oznacza to, że ten wymierny efekt mógłby być uzyskany tam gdzie podmiot ją wyko-

nujący nie ma dostępu do danych operacyjnych i śledczych na potrzeby zbudowania 

modelu predykcyjnego a jego wiedza i ustalanie czynników decydujących opiera się 

jedynie dla prawnie dostępnych baz danych, które w rzeczywistości nie budują na daną 

chwilę całościowego modelu zagrożenia (w konsekwencji uniemożliwia to ustalenie 

rzeczywistego materiału wyjściowego dla modelu predykcyjnego). W działalności 

biznesowej modele i analizy predykcyjne są wykorzystywane do analizowania bieżących 

i historycznych danych w celu prognozowania zachowań konsumentów oraz identy-

fikacji potencjalnych zagrożeń i możliwości dla firmy. Obecnie analityka predykcyjna 

jest z powodzeniem wykorzystywana zarówno przez działy marketingu, pozwalając 

pozyskać potencjalnych klientów, jak i działy ryzyka w bankowości, które używają 

tego rozwiązania do oceny scoring’owej klienta (np. w zakresie przeprowadzenia 

scoring’u kredytowego). Należy zauważyć, że aby dana analiza predykcyjna spełniała 

funkcję nie tylko biznesową ale również bezpieczeństwa powinna składać się z dwóch 

komponentów. Pierwszy będzie odnosił się do oceny perspektywy zysku finansowego 

danego oferowanego produktu, drugi zaś uwzględniał kwestie związane z analizą 

ryzyka w obszarze przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, a tym samym bezpie-

czeństwa instytucji obowiązanej. W tym drugim zakresie analiza powinna uwzględniać 
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również takie obszary jak: rodzaj klientów korzystających z produktu, państwa lub 

obszary geograficzne pochodzenia klientów jako osób fizycznych i prawnych, rodzaju 

samego oferowanego produktu, usługi, transakcji lub kanału ich dostaw. Wprowa-

dzenie takiej metodyki postępowania do analizy predykcyjnej nie ogranicza jej wyłącz-

nie do obszaru przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Łączenie jej z inny rodzajem 

zagrożenia np. przeciwdziałaniu fraudom jest nawet wskazane ze względu na możli-

wość wystąpienia innego przestępstwa jako odrębnego lub źródłowego dla procederu 

finansowania terroryzmu. Te dynamiczne modele koncentrują się raczej na wzorach 

niż na pojedynczych punktach danych lub transakcjach. Wykrywają anomalie, ułatwiając 

identyfikację zachowań, które naprawdę odpowiadają za szkodliwe działania. Modele 

dynamiczne umożliwiają instytucjom dotrzymywanie kroku zmieniającym się wyma-

ganiom, a także rozwiązywanie kosztownego problemu redukcji fałszywych alarmów 

[21]. Efekt metody rozpoznawania wzorców, indukcyjnej, jest silnie dyskutowany 

i oceniany w literaturze jako metoda eksperymentalna, która może być stosowana jedynie 

jako uzupełnienie innych metod [22]. W wynikach jest o wiele za dużo fałszywych 

trafień i fałszywych negatywów [23], ponieważ system jest hiperkompleksowy, opiera 

się na zbyt małej ilości danych i ma zbyt wysokie koszty w postaci fałszywych pozy-

tywne/fałszywie negatywne wyniki [22]. Zastosowanie algorytmów zarysowania 

tworzy wiele fałszywych trafień [24], ponieważ metoda ta jest stosowana w przypadku 

dużych grup ludzi, w których grupa prawdziwych pozytywów jest bardzo mała. Należy 

się zgodzić ze stwierdzeniem, że grupa potencjalnych terrorystów jest duża, ale grupa 

rzeczywistych terrorystów jest mała, co utrudnia optymalne stosowanie zasady ograni-

czonych zasobów policyjnych, w tym także uzyskania jakości analizy predykcyjnej 

terroryzmu. W rzeczywistości wiąże się to z tym, kto i w jak ustrukturyzowany sposób 

miałby dostarczać informacji (symptomów), które noszące wysoki poziom wiary-

godności co mogłyby stanowić podstawę do przeprowadzenia analizy predykcyjnej. 

W szczególności należy brać tu pod uwagę, niski poziom rozpoznania środowisk terrory-

stycznych, znaczna ich mobilność, pozorowanie zachowań terrorystycznych, wkompo-

nowywanie się w zwyczajne zachowanie społeczne, niewielka liczba funkcjonariuszy 

w stosunku do typowań środowiskowych posiadająca umiejętności obserwacji i pozyski-

wania informacji, hermetyczne środowiska terrorystyczne oraz osób z bezpośredniego 

otoczenia terrorystów, częste zmiany taktyki działania. gdy analiza predykcyjna wyko-

nywana jest przez instytucje obowiązaną, sprowadza się ona na monitoringu posługi-

wania się oferowanymi produktami, których cechy statyczne i dynamiczne zostały 

wcześniej opracowane i ocenione co do jego zastosowania w praktyce. Tym samym, 

tak oceniony produkt, staje się punktem odmiany do zachowania klienta lub też innej 

osoby posługującej się w imieniu klienta tym produktem. Niemniej jednak, w tym 

przypadku prawidłowość danych będzie wymagała w miarę stabilnego i stałego 

monitorowania widocznych na kontach relacji biznesowych/gospodarczych klienta 

instytucji obowiązanej w ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. 

Ponadto zakres danych niezbędnych do pozyskiwania wiedzy o kliencie w tym 

przypadku będzie określony i zaprojektowany przez samą instytucję obowiązaną. Tym 

samym to ta instytucja bezpośrednio będzie mogła zbudować, najwłaściwszy dla jej 

bezpieczeństwa ekonomicznego model pozyskiwania i zarządzania informacją 

o kliencie. Stosowane modele predykcji finansowej opierają się na danych bilansowych, 
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zysków i strat oraz sprawozdań z przepływów pieniężnych, zakładają racjonalne zarzą-

dzanie kapitałem i aktywami, stąd też odchylenia od przyjętych w modelu norm 

zarządzania pozwalają ocenić na jakim etapie i ewentualnie z jakich powodów dotych-

czasowy sposób zarządzania przestał być aktywnym. 

5. Biometria jako wyzwanie do stosowania w obszarze przeciwdziałania 

finansowaniu terroryzmu 

Ślady bio-indywidualne są przynależne danej osobie. Ich pomiary i odwzorowania 

w aktualnym rozwoju nauki pozostają pobrane, zapisane i porównane z już uzyska-

nymi w sposób cyfrowy. Opierają się one na indywidualnych cechach biologicznych 

poszczególnego osobnika. Biometria [gr. bio (życie, żywy, procesy życiowe) i metrics 

(mierzyć)] jest nauką zajmującą się problematyką rozpoznawania tożsamości jednostki 

w oparciu o jej niepowtarzalne cechy. Jak stwierdzono w Słowniku Języka Polskiego 

PWN – biometria to: nauka zajmująca się badaniem prawidłowości kierujących 

zmiennością cech populacji organizmów żywych, posługująca się metodami statystyki 

matematycznej, technika dokonywania pomiarów istot żywych [25]. Identyfikacja 

biometryczna to technika wykorzystująca cechy biometrycznej do identyfikacji istoty 

ludzkiej. Biometria służy do silnego powiązania przechowywanej tożsamości z fizycz-

nością osoby, którą reprezentuje. Posiada ona szerokie zastosowanie, w tym również 

w obszarach związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa. Dodatkowym walorem jest 

również to, że coraz powszechniej stosuje się w różnego rodzajach instytucjach bazy 

i czytniki biometryczne, głównie w ramach systemów uściślających identyfikację oraz 

zapewniających zwiększenie stopnia bezpieczeństwa. Ślady tego rodzaju kojarzone są 

z biometrią klasyczną odnoszącą się do takich cech człowieka, jak: linie papilarne, 

tęczówka oka, tembr głosu, czy biometria twarzy. W każdym z tych obszarów, nowe 

technologie zostały przyjęto zarówno na niwie działań podmiotów prywatnych, w tym 

instytucji obowiązanych, jak i na potrzeby rozwiązań systemowych realizowanych 

przez podmioty państwowe. Do sczytywania i identyfikacji danych biometrycznych 

i osób posługujących się nimi wykorzystywane są czytniki biometryczne. Celem 

identyfikacji jest porównanie określonej cechy jednostki ze zbiorem wzorców biome-

trycznych przetwarzanych w bazie (1:N), gdzie N oznacza ilość osób zarejestrowanych 

w bazie. Punktem wyjścia procesu identyfikacji jest zatem nieznajomość tożsamości 

osoby, której cechy są porównywane. W przypadku posługiwania się danymi biome-

trycznymi twarzy, możliwym będzie ich wykorzystanie w różnych sytuacjach koja-

rzonych z finansowaniem działalności terrorystycznej i zapewnianiem zaplecza finan-

sowego terrorystom. Istotnym jest przede wszystkim to, gdzie i w których miejscach 

dokonywane są rejestracje wizualne osób uczestniczących w różnych przedsię-

wzięciach. Biometria na ogół, jest postrzegana jako metoda zabezpieczająca klientów, 

bezpieczne i powodująca skuteczne zabezpieczenie operacji bankowych. Niestety 

zarówno jak dotychczasowe tradycyjne dane, odcisk palca, podobnie jak login i PIN, 

też można wykraść. Tym samym banki skłaniają się do wideoweryfikacji i bardziej 

nowoczesnej biometrii „Finger Vein”, który umożliwia skanowanie przepływu krwi 

w układzie naczyń krwionośnych. Metoda jest coraz częściej stosowana w bankomatach 

i w stacjonarnych oddziałach bankowych. Pionierami rozwiązania na polskim rynku 

finansowym były Banki Spółdzielcze. W marcu 2010 roku Bank Polskiej Spółdziel-

czości S.A. uruchomił pierwszy bankomat biometryczny w Polsce wykorzystujący 
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metodę „Finger Vein” [26]. Zastosowanie biometrii w działania instytucji prywatnych 

pozostaje w korelacji identyfikacji bezpieczeństwa (sprawcy, miejsca i działania) 

wobec państwowych baz biometrycznych. Do takich baz należy zaliczyć między 

innymi bazę danych biometrycznych paszportów (dane dotyczą wizerunku twarzy 

i odcisków palców) oraz wiz (jako dokumentów podróży i identyfikacji tożsamości), czy 

dowodów osobistych. W kwestii możliwości bio-identyfikacji na potrzeby instytucji 

obowiązanych coraz częściej wymienia się zastosowanie tzw. „biometrii beha-

wioralnej”. Jej celem jest stworzeniu unikalnego profilu dla każdego klienta opartego 

na jego cechach biologicznych. W zakresie biometrii należałoby wyróżnić dwie jej 

kategorie. Pierwsza to biometria klasyczna – odnosząca się do cech statycznych np. 

fizycznych, na przykład do scan’ów odcisków palców, tęczówki czy rozpoznawaniem 

twarzy. Druga to – biometria behawioralna – odnosząca się do cech dynamicznych np. 

do zindywidualizowanego zachowania danej osoby. Biometria behawioralna opiera 

się, między innymi, na analizie interakcji użytkownika z komputerem lub urządzeniem 

mobilnym. Chodzi o takie zachowania jak sposób poruszania kursorem myszy, czy 

dynamikę korzystania z klawiatury. Każdy z nas posiada bowiem swój własny styl 

interakcji z komputerem albo smartfonem. Ten styl jest też na tyle unikalny, że bardzo 

trudno go podrobić [27]. Biometria behawioralna, czyli profilowanie użytkownika 

wykorzystuje ogół jego zachowań i jest w stanie rozpoznać niepowołaną osobę 

oraz zapobiec potencjalnym oszustwom (analizuje interakcje użytkownika z komputerem 

lub urządzeniem mobilnym). Tego typu technologie nie sprawdzają się w obszarze 

stosowania zabezpieczeń i bezpieczeństwa użytkownych środków i danych. Naszą 

tożsamość może być nie tylko odcisk palca czy tęczówka oka, ale także nasze zacho-

wanie. Na przykład to, jak dana osoba pisze na klawiaturze, czy pod jakim kątem 

trzymam telefon. Mierzy się geometrię ruchu myszką albo sposób, w jaki dotykamy 

ekran. Robot zrobi to szybko, automatycznie. Człowiek ma mniej pewną rękę [28]. 

Mając na uwadze to, że zarówno indywidualne zachowania społeczne, oparte na 

relacjach z innymi osobami w znacznym stopniu zostały sprowadzone do posługiwania 

się urządzeniami mobilnymi biometria behawioralna coraz częściej jest wykorzy-

stywana w celach identyfikacyjnych. Należy zauważyć, że w procederze finansowania 

terroryzmu, uczestniczą nie tylko maszyny automatycznie dokonujące przemieszczania 

się wirtualnego aktywów, ale również sprawcy indywidualni. Ten stan rzeczy istnieje 

nie tylko w formalnym obrocie bezgotówkowym, ale również w pozaformalnym obrocie 

gotówkowych oraz innego rodzaju dobrami, stanowiącymi przedmiot przestępstwa 

finansowania terroryzmu. Stąd też osoba fizyczna staje się naturalnym nośnikiem 

śladów zarówno dynamicznych, jak i statycznych w łańcuchu dostaw aktywów na rzecz 

terrorystów. Jednym ze sposobów ich pozyskiwania i indywidualizowania jest stoso-

wanie metod biometrycznych, zarówno odnośnie cech indywidulanych fizycznych, jak 

i zachowań. 

6. Ocena struktury finansowania oparta na modelu biznesowy organizacji 

terrorystycznej 

Innym sposobem rozpoznawania zjawiska finansowania terroryzmu w jego skon-

kretyzowanej formie danej organizacji terrorystycznej jest metoda dekonstrukcji 

uznająca daną organizację za model biznesowy. Przedstawienie modeli biznesowych 

przestępczości nie jest niczym nowym. W szczególności znane są koncepcje, które 
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powstały w Stanach Zjednoczonych a dotyczyły zorganizowanej przestępczości krymi-

nalnej. T. Sellin, uznał, że pojęcie „przestępczość zorganizowana” powinno być rozu-

miane wyłącznie jako swego rodzaju „przedsiębiorstwa ekonomiczne zorganizowane 

w celu prowadzenia nielegalnej działalności oraz takie, które, gdy prowadzą legalne 

przedsięwzięcia, czynią to nielegalnymi metodami” [29]. Przedstawicielem takiego 

spojrzenia na organizację terrorystyczną jest G. Ortmann, którego ocena zostanie przed-

stawiona poniżej. Jego pogląd został zaprezentowany w pracy pt.: Deconstructing the 

Business of Terrorism. A Case Study of JNIM in Mali [29]. Podobnie, jak każde 

przedsiębiorstwo, organizacja terrorystyczna wymaga pewnych podstawowych zasobów, 

które są niezbędne do tego aby mogła istnieć. Co zastanawiające, przy takim spojrzeniu 

na funkcjonowanie organizacji terrorystycznej należy mieć na uwadze to, że ze 

względu na jej możliwości funkcjonalne, w tym ofensywne (operacyjne), powinna ona 

spełniać określone wymogi absorpcji środków. Ponadto należałoby mieć na uwadze to, 

że pozytywna jej ocena jest możliwa jedynie gdy za dedykowane środki jest ona 

w stanie zrealizować stawiany cel przez sponsorów, czyli po prostu być skuteczną. 

W prezentowanym modelu oparto się na studium przypadku Jama’at Nusrat ul-Islam 

wal-Muslimeen (JNIM) [30]. Jest to ugrupowanie, które powstało dzięki aktywności 

Al-Kaidy w Afryce. W marcu 2017 r. Al-Kaida w Islamskim Maghrebie (AQIM), 

połączyła się z trzema innymi grupami związanymi z AQ działającymi w Mali, 

a mianowicie al-Mourabitoun, Ansar al-Dine oraz Macina Liberation Front tworząc – 

Jama’at Nusrat ul-Islam wal-Muslimeen” (JNIM). Metoda mająca za przedmiot model 

biznesowy JNIM, ma na celu odzwierciedlenie sposobu prowadzenia działalności 

przez organizację. Analiza modelu biznesowego jest wykorzystywana przez mene-

dżerów, w celu uzyskania „pełnego obrazu” przeglądu tego, w jaki sposób – lub ktoś 

inny – organizacja, produkuje i sprzedaje i generuje zysk dzięki posiadaniu przychodów 

przekraczających koszty. Narzędzie opisane zostało w oparciu o podręcznik Business 

Model Generation [31], autorstwa A. Osterwalder i Y. Pigneur [32]. Według autorów 

model biznesowy można najlepiej opisać za pomocą dziewięciu podstawowych 

bloków, które pokazują logikę sposobu, w jaki firma zamierza zarabiać: (1) segmenty 

klientów; (2) propozycje wartości; (3) kanały; (4), relacje z klientami; (5) strumienie 

przychodów; (6) kluczowe zasoby; (7) kluczowe działania; (8) podstawowe 

partnerstwa; oraz (9) struktura kosztów. Sam model ma przedstawić jak organizacja 

wytwarza coś wartościowego (creating value), jakich wartości dostarcza klientom 

(delivering value) oraz jakie jest w stanie przychody wygenerować (capturing value). 

Przyjmując podejście holistyczne, kanwa modelu biznesowego pozwala na wizuali-

zację relacji przyczynowo-skutkowych, a także współzależności i znaczenia każdego 

elementu konstrukcyjnego w ogólne ramy. Może służyć do projektowania nowych 

modeli biznesowych (np. przedsiębiorców) lub analizować istniejące [30]. Podstawą 

do metody analitycznej było zebranie informacji ze źródeł otwartych open source. Jak 

wskazał G. Ortmann ten rodzaj pozyskiwania informacji posiada pewne niedogodności. 

Do nich można zaliczyć: niekompletność informacji, oznacza to, że charakter samej 

organizacji jako terrorystycznej, obwarowanie tajnością informacji i braku wewnętrz-

nego dostępu powoduje to, że istnieje brak kompletności informacji oraz brak dostępu 

to tych informacji, które pozostają istotne z punktu widzenia zbudowania modelu. 

Kolejna trudnością jest brak posiadania aktualnych informacji. Ten stan rzeczy powoduje 
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podobne konsekwencje, jak w pierwszym przypadku. Jednocześnie wskazano na kilka 

metodycznych wyborów, o których należy pamiętać podczas interpretacji wyników 

badania. Należą do nich – zasięg geograficzny: niezależnie od faktu, że terroryzm rzadko 

kończy się na jakiejś granicy, przedmiotowe badanie dokonuje metodycznego wyboru 

skupienia się na podejmowanych działaniach w miejscu określonej przestrzeni geogra-

ficznej, w tym przypadku Mali lub obszarów z nią związanych. W konsekwencji 

pewne działalność JNIM odbywająca się poza Mali niekoniecznie będzie w tej analizie 

ujęte. Kolejne to – punkt widzenia grupy: w marcu 2017 Al-Kaida połączyła się z Al-

Muratiboun, Ansar al-Dine i Macina Liberation Front, tworząc JNIM. Ta teza sprawia, 

że metodyczny wybór wykorzystania JNIM jako przedmiotu tego studium przypadku 

i jego analiza wystąpi jako model biznesowy z „punktu widzenia grupy JNIM”. Innymi 

słowy, JNIM jest do celów niniejszej analizy uważane za jedną grupę terrorystyczną. 

Jak w konsekwencji, wewnętrzna dynamika, interakcje i transakcje między frakcjami 

(AQIM, Al-Muratiboun, Ansar al-Dine i Macina Liberation Front) zostają pominięte. 

W takcie badania używany jest termin „JNIM”, będzie on najczęściej odnosił się do 

działalności Al-Kaidy, ale czasami może również odnosić się do jednej z pozostałych 

trzech frakcji [30]. Ponadto należy zauważyć, że wskazany model nie uwzględnia 

zmian w czasie, a jedynie przedstawia stan obszaru „biznesowego” JNIM w danym 

czasie. Model biznesowy ujawnił, że strumienie przychodów JNIM pochodzą z trzech 

źródeł: dochody z działalności gospodarczej: okup, podatki od handlarzy, opłaty za 

przemyt i przychody ze sprzedaży; dochody pozyskane lokalnie: podatki płacone przez 

mieszkańców oraz dochody z „tradycyjnego” finansowania terroryzmu: darowizny od 

podmiotów niepaństwowych, „kibiców”, sponsoring od sponsorów państwowych 

i ewentualnie wsparcie od innych komórek Al-Kaidy, jako podmiotów stowarzy-

szonych. Jako koszty działalności JNIM stwierdzono: koszty prowadzenia działalności 

gospodarczej: głównie wynagrodzenia, wyposażenie, transport i pośrednictwo; koszty 

zarządzania; koszty operacji terrorystycznych, PR i ułatwień finansowych: głównie 

wynagrodzenia, sprzęt, transport, komunikacja i media, sieć finansowa oraz koszty 

ogólne: infrastruktura, mieszkanie, obozy szkoleniowe, media. W rzeczywistości model 

biznesowy wykazał, że JNIM wykorzystuje te same lub podobne zasoby do prowa-

dzenia wielu przynoszących dochód działań. Niektóre koszty organizacji terrory-

stycznej pozostają stałe i nie zwiększają się wraz ze wzrostem liczby ataków terrory-

stycznych (np. koszty wynagrodzenia). Ponadto wykazano, że organizacja kieruje się 

prawami ekonomii takimi jak potrzebą większej wartości dochodów nad wydatkami, 

ograniczaniem kosztów ataków terrorystycznych i samoaktywności (minimalizacją 

kosztów). W przypadku braku dochodów lub ich znacznego obniżenia organizacja 

terrorystyczna sięga do zysków z działalności kryminalnej (tzw. gangster jihadism). 

Prezentowany model przeciwdziałania, jego metodyka pozwala spojrzeć na organizację 

terrorystyczną z punktu widzenia „prowadzenia przedsiębiorstwa”. Takie podejście 

umożliwia nie tylko wygenerowanie ale również ocenę słabych i mocnych stron takiego 

działania. Konsekwentnie pozwala także na uzyskanie takiego obrazu organizacji, 

który będzie służył właściwym organom przeciwdziałania do określenia najwłaściwszej 

taktyki kryminalistycznej, ale także do podjęcia przez uprawnionych decydentów 

przedsięwzięć politycznych. Podjęte działania pozwolą na ograniczenia „zarobko-

wania” przez terrorystów i ograniczenie ich wpływów w regionie aktywności. Należy 
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pamiętać, że niektóre ze źródeł stanowią o ograniczaniu praw, w tym finansowych 

miejscowej ludności, ich zastraszania, ale także korumpowania urzędników mających 

wpływ na niektóre decyzje administracyjne wspierające i legalizujące czynności 

terrorystów. Stąd też zakres efektów pozytywnych jest znacznie szerszy niż odnoszący 

się wyłącznie do struktury i członków samej organizacji. Ponadto decydowanie się, 

w sytuacji wewnętrznego kryzysu finansowego, do działań kryminalnych wydaje się 

być obwarowane większym zagrożeniem i umożliwia w tym zakresie przeciwdziałać 

organom ścigania. G. Ortmann stwierdza, że model biznesowy może definiować jednego 

lub kilku dużych lub małych segmentów klientów. Na tej podstawie można starannie 

opracować model biznesowy definiowany potrzebami odbiorców. Podobnie obszar ten 

można defilować zbiorem produktów i usług na jakie występuje zapotrzebowanie. 

Ocenie można poddać także relacje mogące posiadać charakter osobisty, automatyczny 

lub społecznościowy. Odpowiednio, do relacji personalnych, można analizować 

i definiować relacje biznesowe koncentrujące się na kooperacji handlowej, usługowej. 

Tym samym można wyłonić sieć dostawców, czy partnerów handlowych. Możliwym 

jest także pozyskanie wiedzy na temat struktury kosztów i ich relacji do osiąganych 

dochodów [30]. Podany przypadek, jest jedynie przykładowy. Dekonstrukcję biznesową 

można dokonać dla każdej organizacji zarówno w zakresie przestępczości zorganizo-

wanej, jak i terroryzmu.  

7. Identyfikacja finansowania śladów finansowania terroryzmu w bazach 

danych 

Aktualne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu kon-

centrują się głównie na bankach, jako instytucjach obowiązanych. Gros przekazywanych 

informacji on-line, ale także jako przetworzonych w postaci raportów SAR (ok 80-90%) 

kierowanych jest przez te instytucje do jednostki analityki finansowej. Jednocześnie 

banki stają się same w sobie podmiotem generującym znaczne liczby danych w krótkich 

okresach czasu. W większości dane te jako Big Data, analizowane są pod kątem wyge-

nerowania okoliczności mogących mieć związek z finansowaniem działań terro-

rystycznych. W konsekwencji śledzonych jest co dziennie miliony danych na potrzeby 

wyszukiwania anomalii (monitoring) potwierdzających modele zachowań sprawców 

finansowania terroryzmu, a w konsekwencji naznaczone transakcje odkładać w dzien-

nikach kontroli do ich dalszej analizy. Dla realizacji tych obowiązków niezbędnym jest 

uzyskanie metody i instrumentów umożliwiających automatyczne pozyskiwanie tego 

rodzaju informacji. Szereg metod związanych jest z tworzeniem klastrów w celu 

zidentyfikowania niespójności (anomalii), analizą sztucznych neuronów ANN (ang. 

Artificial Neural Networks), czy budowania drzew decyzyjnych. Znane są również 

rozwiązania z zakresu analizy kryminalistycznej do monitorowania transakcji w bazie 

danych [33]. Harmeet Kaur Khanuja i Dattatraya S. Adane zaproponowali rozwiązanie, 

na podstawie którego transakcje są monitorowane za pomocą metodologii, która na 

bieżąco śledzi dzienniki audytów baz danych banku, oznacza podejrzaną aktywność 

i tworzy pliki DFXML do analizy. Nowatorskie podejście to służy do analizy i zabezpie-

czania podejrzanych transakcji przy użyciu teorii Dempstera–Shafera (wprowadza 

funkcję, która łączy wiadomości zawarte w dwóch podstawowych przyporządko-

waniach prawdopodobieństwa. Proces ten można interpretować jako aktualizację 

wiedzy. W rezultacie otrzymuje się nowe podzbiory możliwych hipotez z nowymi 



 

Maciej Aleksander Kędzierski 

 

112 

wartościami funkcji gęstości prawdopodobieństwa [34]), co pomaga zautomatyzować 

proces generowania plików XML CTR i STR-ów przekazywanych do jednostki analityki 

finansowej [w tym przypadku do Financial Intelligence Unit – India (FIU-IND)]. 

Praktyczne zastosowania teorii Dempstera–Shafera obejmuje takie obszary, jak: inte-

gracja informacji pochodzących z różnych źródeł przy identyfikacji obiektu, modelo-

wanie wyszukiwania informacji w bazie danych, rozpoznawanie planu działania. 

Khanuja i Adane w swojej metodzie, połączyli analizę kryminalistyczną baz danych 

z teorią Dempster–Shefer tak, aby automatycznie generować raporty o podejrzanych 

klientach. Po przekazaniu danych, w ramach aktywności jednostki analityki finansowej 

podejrzalność transakcji badana jest na podstawie dwóch parametrów tj. kwota transakcji 

(wartość od niższej do wyższej) i częstotliwość transakcji (wypłata lub depozyt). Te 

dwa parametry stanowią podstawę do oceny podejrzliwość transakcji. Ponadto, podej-

rzalność klienta jest definiowana w kategoriach ryzyka (zgodnie z przyjętą typologią: 

kategoria ryzyka niskiego, średniego i wysokiego), które klasyfikuje klientów w banku 

w zależności od profilu klienta. Ocena może opierać się na informacjach dotyczących: 

tożsamość klienta, jego statusu społecznego/finansowego, charakteru prowadzonej 

działalności, informacji o firmie klienta, jej lokalizacji itp. Dane te stanowią dodatkowe 

wsparcie dowodowe w procesie oceny transakcji klienta. Z punktu widzenia polskiego 

systemu przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu, należałoby rozwiązać kilka kwestii 

łączących się z integracją analizy kryminalnej, a raczej informacji kryminalnej z Big 

Data danymi jednostki analityki finansowej pozyskiwanymi od instytucji obowiązanych. 

Proponowane rozwiązanie wyzwala potrzebę kilku decyzji systemowych. Po pierwsze 

zmiany zapisów w ustawie o p.p.p.f.t., które umożliwiłyby na przekazywanie danych 

źródłowych z instytucji obowiązanych [tu raczej należy mieć na uwadze jedynie banki, 

które już przygotowały rozwiązania techniczno-organizacyjne do przekazywania 

informacji w ramach STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) do 

Krajowej Administracji Skarbowej] o wszystkich transakcjach a nie tylko ponad-

progowych (zmiana treści aktualnego art. 72 ustawy o p.p.p.f.t.). Jednocześnie należy 

zauważyć, że polska jednostka analityki finansowej jest podmiotem uprawnionym, 

w zakresie swoich zadań ustawowych, do otrzymywania informacji kryminalnych 

z Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej (KCIK) zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 10 

ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnej Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2126. (jako organ informacji finansowej może je otrzymywać zarówno Minister 

Finansów, jak i Generalny Inspektor Informacji Finansowej). Mając na uwadze 

powyższe rozwiązania niezbędnym byłoby: poszerzenie zakresu Big Data na wszystkie 

informacje o transakcjach, a tym samym ich przekazywanie do jednostki analityki 

finansowej. Zbudowanie systemu analitycznego generującego wiedzę w oparciu 

o zintegrowaną analizę danych z Big Data, danych z własnego systemu teleinforma-

tycznego Generalnego Inspektora oraz danych pozyskanych w KCIK. W takim przy-

padku możliwym jest pozyskiwanie wiedzy z poziomu czynności operacyjno-rozpo-

znawczych o sprawcach (także o klientach) instytucji obowiązanych podejrzewanych 

o udział w procederze finansowania działań terrorystycznych. Propozycja zniweluje 

między innymi problem braku możliwości prowadzenia analizy na niewielkich tran-

sakcjach, jakimi aktualnie charakteryzuje się pozyskiwanie środków na rzecz terrorystów 

z platform finansowania społecznościowego tj. crowdfunding’owych. Nie należy 
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wykluczyć, aby na potrzeby zwiększenia efektywności tego konstruktu analitycznego 

można było zastosować między innymi rozwiązania logiczno-matematyczne oparte na 

teorii Dempstera–Shafera. 

8. Wnioski/Podsumowanie  

Zjawisko przestępcze, które określa się jako – finansowanie terroryzmu – wymaga 

na potrzeby jego oceny i analizy podejścia holistycznego. Tego typu podejście 

powinno być także uwzględnione w metodach badawczych odnoszących się do jego 

istoty. Ponadto wymaga ono zarówno obszaru badań związanego z jej kryminalnym 

obliczem, a w konsekwencji poszukiwania obszarów zagrożenia i sprawców prze-

stępstwa. Ale także analizy z punktu widzenia społecznego oraz politycznego. W tym 

zakresie, metodyka działań powinna uwzględniać koewolucję zmian w zakresie finan-

sowania terroryzmu zarówno w wymiarze społecznym, jak i geograficznym. Pierwsze 

wynika ze znaczącej i stałej aktywności terrorystów w społeczeństwie oraz w interne-

towych mediach społecznościowych. Jednocześnie zakres przeciwdziałania, oparty 

głównie na partnerstwie publiczno-prywatnym, wyzwala potrzebę trwałej aktywności 

instytucji obowiązanych na potrzeby budowania metod przeciwdziałania związanych 

z oferowanymi przez nie produktami i ich podatnością na wykorzystanie przez sprawców 

przestępstwa finansowania terroryzmu. Drugim istotnym obszarem przeciwdziałania 

jest potrzeba stałej inwigilacji i monitorowania organizacji terrorystycznych przybie-

rających strukturę sieciową. W tym zakresie muszą być zaangażowane nie tylko 

naukowe ośrodki badawcze (głównie w zakresie bezpieczeństwa, prawa i nauk społecz-

nych), ale także fizycy, informatycy i programiści, a także konstruktorzy kierunko-

wych instrumentów modelowania tego typu struktur społecznych. Pozyskany w ich 

wyniku obraz stanowi ważny, podstawowy element do dalszego planowania taktyki 

kryminalistycznej i taktyki walki z organizacyjnymi formami dokonywania przestępstw, 

także w sferze oddziaływania militarnego i politycznego. 
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Wybrane metody badawcze finansowaniu terroryzmu w kontekście ryzyka 

jego wystąpienia 

Streszczenie 

Różnorodność zjawisk przestępczych do jakich niewątpliwie należy zaliczyć finansowanie terroryzmu 

wymaga stosowania wielości metod w różnych obszarach aktywności sprawców. Obszary te mieszczą się 

zarówno w generalnych ocenach zagrożenia, krajowych ocen ryzyka, jak i na poziomie poszczególnych 

instytucji narażonych na proceder finansowania terroryzmu. Ponadto metody przynależne są również 

poszczególnym sprawom realizowanym na poziomie instytucji obowiązanej, jednostki analityki finansowej 

oraz na poziomie jednostki współpracującej. Metody tego typu należy łączyć z generalnymi modelami, tak 

jak w przypadku oceny ryzyka AML/CFT w instytucji obowiązanej oraz uzależnione mogą być od źródeł 

pozyskiwania danych, instrumentów analitycznych, posiadania autorskich metod analitycznych. W ostatnich 

latach rozbudowano różnego rodzaju narzędzia analityczne funkcjonujące w oparciu o „analizę sieci”. 

Przedmiotowa metodyka związana jest z rozwojem teorii grafów i możliwością mapowania zachowań 

występujących w organizacyjnych formach popełniania przestępstw oraz ze zmienną w czasie strukturą 

organizacji terrorystycznych i budowania ich zaplecza logistyczno-finansowego w oparciu o strukturę sieci.  

Słowa kluczowe: metodyka, sieć terrorystyczna, finansowanie terroryzmu, analiza sieci, ryzyko  
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Selected research methods of financing terrorism in the context of the risk of its 

occurrence 

Abstract 

The variety of criminal phenomena, which undoubtedly include financing of terrorism, requires the 

application of a multitude of methods in different areas of activity of perpetrators. These areas are included 

in general threat assessments, national risk assessments, as well as at the level of individual institutions 

exposed to terrorist financing. In addition, the methods also belong to individual cases carried out at the 

level of the obliged institution, the financial intelligence unit and at the level of the cooperating unit. Such 

methods should be combined with general models, as in the case of AML/CFT risk assessment in the 

obliged institution, and may depend on the sources of data acquisition, analytical instruments, and the 

possession of proprietary analytical methods. In recent years, various types of analytical tools based on 

"network analysis" have been developed. The methodology in question is related to the development of 

graph theory and the possibility of mapping the behaviors occurring in organizational forms of committing 

crimes, as well as to the time-varying structure of terrorist organizations and building their logistical and 

financial base based on the network structure. 

Keywords: methodology, terrorist network, terrorist financing, network analysis, risk 
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Uczenie maszynowe w służbie walki z przestępstwami 

na tle seksualnym 

1. Wprowadzenie  

W społecznej świadomości występuje już przyzwolenie na współistnienie maszyn 

i ludzi. Algorytmy komputerowe wspierają nas w życiu codziennym – zarządzają 

komunikacją miejską, monitorują nasze zdrowie (np. aplikacje w smartwatch’ach), 

a nawet pomagają dokonywać wyborów – podsuwając nam opcje najbardziej zbliżone 

do wcześniejszych preferencji. Aby to robić, maszyny uczą się w sposób podobny do 

ludzi – poprzez zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności tak, by wykonywać coraz 

bardziej złożone zadania. 

Perspektywa „myślącej” maszyny budzi wiele nadziei, pojawia się coraz więcej 

propozycji nowych zadań, w których komputery mogą poprawić ludzkie wyniki. Obsza-

rem poruszanym w tym artykule będzie walka z przestępczością na tle seksualnym, 

wraz z próbą odpowiedzi na pytanie jak algorytmy komputerowe mogą wesprzeć czło-

wieka w przeciwdziałaniu przestępstwom, wykrywaniu sprawców oraz pomocy ofiarom.  

2. Przestępstwa na tle seksualnym  

Przestępstwa na tle seksualnym, w rozumieniu psychologiczno-społecznym są zacho-

waniami seksualnymi człowieka o różnej formie, które swoim charakterem przynoszą 

szkodę oraz cierpienie innym osobom, a także budzą ludzki sprzeciw i odrazę [1]. 

W nomenklaturze prawnej są to przestępstwa przeciwko wolności seksualnej 

i obyczajności wymienione w rozdziale XXV ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.). Na potrzeby niniejszego rozdziału 

zostaną jednak wymienione tylko niektóre artykuły z wyżej wymienionego rozdziału: 

Art. 197 – zgwałcenie – doprowadzenie przemocą, groźbą bezprawną lub 

podstępem innej osoby (dorosłej lub małoletniej) do obcowania płciowego.  

Art. 198 – wykorzystanie seksualne (doprowadzenie do obcowania płciowego lub 

innej czynności seksualnej) osoby (dorosłej lub małoletniej) bezradnej lub niemogącej 

pokierować swoim postepowaniem.  

Art. 200 – obcowanie płciowe z osobą małoletnią poniżej lat 15, dopuszczenie 

się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie osoby do 

poddania się takim czynnościom.  

Art. 202 – prezentowanie, rozpowszechnianie, produkowanie, utrwalanie lub 

sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem 

małoletniego albo treści pornograficznych związanych z prezentowaniem przemocy 

lub posługiwaniem się zwierzęciem. 

                                                                
1 aplewka@swps.edu.pl, Katedra Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii, Wydział 

Psychologii, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, http://www.swps.pl/; Klinika Psychiatrii Sądowej, 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, https://www.ipin.edu.pl/?page_id=2415. 
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Art. 203 – doprowadzanie innej osoby przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub 

wykorzystując stosunek zależności do uprawiania prostytucji. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że podanie definicji dla ogólnego terminu, jakim jest 

przestępstwo seksualne nie jest proste. Każde bowiem przestępstwo może nosić w sobie 

element motywacyjny związany z seksualnością. Wyróżnia się zatem przestępstwa 

seksualne i przestępstwa na podłożu seksualnym. Do pierwszych zalicza się tylko te, 

które już w opisie ustawowym są charakteryzowane okolicznościami natury seksualnej 

(np. wspomniane wyżej zgwałcenie), do drugich natomiast wszystkie pozostałe, w któ-

rych przejawia się działanie czynników seksualnych w zachowaniu sprawcy przestępstwa 

(np. morderstwo na podłożu seksualnym, nieujęte w rozdziale XXV) [2]. Istotny kie-

runek rozważań nad przyszłością definicji przestępstw seksualnych wyznaczają także 

wątpliwości Jarosława Warylewskiego, który wskazuje, że odwoływanie się wyłącznie 

do regulacji prawnej wiąże się z ryzykiem, że niektórymi ludzkimi zachowaniami 

w sferze seksualności prawo karne przestało się już w zasadzie interesować (np. zdrada 

małżeńska), a inne nie zostały jeszcze stypizowane (np. cyberseks, pornografia z wyko-

rzystaniem animowanych wizerunków osób małoletnich). Systematyka aktualnego 

Kodeksu Karnego może sugerować dalszy podział przestępstw seksualnych, np. na te, 

które są zwrócone przeciwko wolności seksualnej i na te, które godzą w obyczajność, 

a tymczasem złożoność niektórych czynów wykracza poza ten prosty podział. Skutkuje 

to tym, że na gruncie konkretnego systemu prawnego nie można uznać za przestępstwo 

seksualne takiego zachowania, które w danym systemie nie jest określone [3].  

Te wątpliwości wydają się kluczowe wobec faktu, że wiele przestępstw seksualnych 

i na podłożu seksualnym jest popełniane online. Skalę tego zjawiska obrazują dane. 

W USA rocznie 60 000 dzieci doświadcza różnych form wykorzystania seksualnego, 

natomiast co 73 sekundy dorosły obywatel lub obywatelka tego kraju doświadczają 

nadużycia seksualnego [4]. W Polsce badania nad bezpieczeństwem dzieci w intrenecie 

pokazują, że niemal jedna trzecia (32%) polskich dzieci w wieku 7-18 lat miała kontakt 

z erotyką i pornografią w Internecie. Starsza młodzież miała styczność z takimi mate-

riałami częściej, ale nawet w przypadku dzieci w wieku 7-12 lat było to 27% [5]. 

Wobec tego, działania związane z prewencją i pomocą ofiarom powinny być prowa-

dzone również w sieci [6].  

3. Uczenie maszynowe a sztuczna inteligencja  

Algorytmy maszynowe (komputerowe) to przepis postępowania prowadzący do 

rozwiązania przez komputer ustalonego problemu, określający ciąg czynności elemen-

tarnych, które ma on w tym celu wykonać. Chociaż słowo to datuje się na IX w (po-

chodzi od nazwiska indyjskiego uczonego Al-Chuwarizmi) wraz z rozwojem informa-

tyki stało się jednym z jej podstawowych pojęć i przedmiotów zainteresowań [7].  

Algorytmy stanowią podstawę uczenia się maszyn, które ogólnie można zdefiniować, 

jako zapamiętywaniu pewnych wzorców i zachowań, których maszyna już kiedyś 

„doświadczyła”. Dzięki temu maszyna może podejmować nowe zadania na nieznanym 

dotąd materiale – wykorzystując zapamiętane „doświadczenie” i generować nowe 

rozwiązania.  
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3.1. Uczenie maszynowe  

Wyróżnia się trzy typy uczenia się – nadzorowane, nienadzorowane i ze wspoma-

ganiem. Pierwszy typ odbywa się z ingerencją człowieka, który daje maszynie zbiór 

danych podzielny na kategorie, którym można nadać etykiety. Np. prezentuje maszynie 

zestaw zdjęć pornograficznych osób małoletnich i nadaje im etykietę materiałów 

szkodliwych, które trzeba usunąć. Maszyna „uczy się” identyfikując cechy charakte-

rystyczne zdjęć (np. dziecięcą budowę ciała). Kiedy zostaje jej zaprezentowany nowy 

zbiór zdjęć (osób dorosłych i dzieci) potrafi usunąć te, które pasują do wyuczonych 

przez nią kryteriów.  

Uczenie nienadzorowane wykorzystywane jest w sytuacjach, w których człowiek 

nie jest w stanie przewidzieć rezultatu operacji. Tutaj maszyna samodzielnie dokonuje 

selekcji informacji, z większego zbioru tworząc mniejsze i nadając im kategorie. W ten 

proces nie ingeruje również człowiek. Takie uczenie może być wykorzystane do zbie-

rania informacji o stronach internetowych z materiałami pornograficznymi z udziałem 

dzieci wybranych z dużych zbiorów danych pobranych z Internetu. Maszyna sama 

znajduje podobieństwa między materiałami prezentowanymi na stronach i selekcjonuje 

te strony do osobnej kategorii. W takim uczeniu istnieje jednak większe ryzyko błędu 

niż w uczeniu nadzorowanym.  

Uczenie ze wzmacnianiem to najbardziej zaawansowana forma uczenia się maszyn. 

Maszyna dostaje gotowy zestaw reguł i stwierdzeń, według których ma działać. Roz-

wiązuje problem i obserwuje skutki swojego działania. Jeśli rozwiąże problem prawi-

dłowo, dostaje „nagrodę”, np. punkt. Jeśli źle – „karę”, czyli 0 punktów. Ten proces 

zbliżony jest do ludzkich mechanizmów uczenia się. Celem maszyny jest oczywiście 

zdobycie jak największej liczby punktów i tym samym redukcja liczby błędów.  

3.2. Sztuczna inteligencja  

Sztuczna inteligencja (SI) jest pojęciem mylnie stosowanym jako zamienne do 

maszynowego uczenia się. Podobnie jak w przypadku uczenia się maszyn również ma 

ona zdolność do rozpoznawania obrazów, filmów i dźwięków, ale także do tworzenia 

niezależnych dzieł. Przykładem takiego dzieła byłby zatem portret pamięciowy sprawcy 

stworzony przez maszynę na podstawie analizy zeznania świadka. By go stworzyć 

maszyna musiałaby wpierw łączyć informacje tekstowe z wizualnymi i nauczyć się 

takiego działania, jednak sam portret byłby już dziełem niezależnym. Główną wątpliwo-

ścią w wykorzystaniu sztucznej inteligencji na szeroką skalę jest jednak brak zdemo-

kratyzowania jej algorytmów, który mógłby prowadzić do poszerzenia się nierówności 

społecznych, jak również brak zunifikowanych protokołów nauki i ewaluacji SI.  

4. Uczenie maszynowe w walce z przestępczością seksualną  

W obszarze walki z przestępczością można wyróżnić kilka kategorii działań. Należą 

do nich: przeciwdziałanie, szybkie reagowanie, pomoc ofiarom oraz identyfikacja 

i monitorowanie sprawców (zapobieganie recydywie) [8]. Poniżej przedstawione 

zostaną przykładowe rozwiązania wpisujące się te obszary. 
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4.1. Safecity [9] 

Ten projekt został stworzony po zbiorowym zgwałceniu w Indiach, w jednej 

z dzielnic południowego Dehli w 2012 roku. Opiera się na rozwiązaniach uczenia 

maszynowego. Z danych pochodzących ze źródeł otwartych (pozwalających na anoni-

mowe zgłoszenie przestępstwa na tle seksualnym) wybiera i kategoryzuje je wedle 

rodzaju i czasu zgłoszeń, a później nanosi na mapę miasta i stale uaktualnia. Tym 

samym można uzyskać informację nie tylko o tym która dzielnica jest bezpieczna 

a która nie, ale także jakie pory dnia są bardziej ryzykowne i w jakiej odległości od nas 

zostało zgłoszone przestępstwo. 

4.2. PhotoDNA [10] 

W 2009 roku Microsoft we współpracy z Dartmouth College opracował PhotoDNA, 

technologię, która pomaga w znajdowaniu i usuwaniu obrazów prezentujących wyko-

rzystanie dzieci. Obecnie PhotoDNA jest używane przez organizacje na całym świecie 

i pomaga w wykrywaniu, zakłócaniu i zgłaszaniu milionów obrazów przedstawiających 

wykorzystywanie dzieci.  

PhotoDNA tworzy unikalny podpis cyfrowy (znany jako „hash”) obrazu, który jest 

następnie porównywany z podpisami (hashami) innych zdjęć w celu znalezienia kopii 

tego samego obrazu. W połączeniu z bazą danych zawierającą kopie wcześniej zidenty-

fikowanych nielegalnych obrazów, PhotoDNA pomaga wykrywać, zakłócać i zgłaszać 

dystrybucję materiałów wykorzystujących dzieci. PhotoDNA nie jest jednak oprogra-

mowaniem do rozpoznawania twarzy i nie można go używać do identyfikacji osoby lub 

obiektu na obrazie. Hash generowany przez PhotoDNA uniemożliwia także odtwo-

rzenie obrazu.  

4.3. SisBOT [11] 

Jednym z najtrudniejszych zadań związanych z napaścią na tle seksualnym jest 

terminowa rejestracja i zgłaszanie przypadków napaści na tle seksualnym. Jednak ze 

względu na presję społeczną przypadki te albo nie są zgłaszane, albo szczegóły napaści 

na tle seksualnym nie są prawidłowo rejestrowane. Dlatego, aby przeciwdziałać temu 

problemowi, podpułkownik Peabrom Mekhiyanont stworzył chatbota, który zapewnia 

holistyczne podejście do pomocy ofiarom od początku do końca procesu. Znana jako 

bot Sis, technologia ta zapewnia całodobowe usługi informacyjne, takie jak możliwość 

zgłoszenia przestępstwa policji, jak zachować dowody i jakie wsparcie lub odszkodo-

wanie, które zgodnie z prawem, przysługuje osobom, które doświadczyły napaści na 

tle seksualnym.  

4.4. Next AI Model [12] 

W następstwie ruchu #metoo model Next AI pomaga w zapobieganiu molestowaniu 

seksualnemu w strukturze organizacyjnej. Wykorzystując algorytmy uczenia maszyno-

wego do identyfikacji potencjalnego zastraszania i molestowania seksualnego w firmo-

wych dokumentach, wiadomościach e-mail i czatach, bot pomaga analizować i odczy-

tywać anomalie w języku, częstotliwości lub czasie komunikacji, kreśląc w ten sposób 

wzorce na przestrzeni tygodni. Po przeanalizowaniu wzoru jest on wysyłany do prawnika 

i menedżera HR w celu dalszego zbadania. Został już wdrożony w 50 firmach na całym 

świecie, w tym w kancelariach prawnych w całym Londynie. 
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4.5. Callisto [13] 

W miarę jak przypadki przestępstw na tle seksualnym w kampusach w USA stały 

się widocznym problemem, Callisto zapewnia platformę do wykrywania napaści na tle 

seksualnym i zgwałceń. W 2019 roku 13% wszystkich studentów doświadczyło zgwał-

cenia lub napaści seksualnej z użyciem siły fizycznej, przemocy lub ubezwłasnowol-

nienia (wśród wszystkich studentów studiów magisterskich i licencjackich) [14]. 

Wykorzystując uczenie maszynowe, system wykrywa wielokrotnych sprawców 

napaści na tle seksualnym w procesie znanym jako dopasowywanie. Gdy dane prze-

stępców seksualnych zostaną wprowadzone do systemu, informacje są przechowywane, 

dopóki inna ofiara nie zgłosi i nie zarejestruje podobnych szczegółów dotyczących 

sprawcy i incydentu. Przy pomocy tej technologii seryjnego sprawcę można zidentyfi-

kować niezależnie od przynależności do uczelni. Ofiary otrzymują również pomoc 

prawną w Callisto. Technologia ta jest szeroko akceptowana w amerykańskich uczel-

niach i przenika również do struktury organizacyjnej Doliny Krzemowej. 

4.6. DeepVision AI and Shepherd AI [15] 

Deep Vision AI opracowało i wdrożyło najnowocześniejsze narzędzia do rozpozna-

wania wizualnego, takie jak cechy osobiste i rozpoznawanie twarzy, które pomagają 

w identyfikacji ofiar handlu ludźmi. Firma nawiązała współpracę z Global Emancipation 

Network (organizają NGO działająca w obszarze pomocy ofiarom przemocy i handlu 

ludźmi) [16] w celu wykorzystania algorytmów uczenia się maszynowego do zidenty-

fikowania prawie 1000 ofiar handlu ludźmi i zgłoszenia ich handlarzy organom ścigania. 

4.7. Botler AI [17] 

Kiedy w 2017 roku świat obiegły relacje kobiet, które doświadczyły wykorzystania 

seksualnego, a media zaczęły używać #metoo jako symbolu zmian społecznych, Firma 

Botler.ai z siedzibą w Montrealu ogłosiła, że uruchamia nową usługę, która pomoże 

ofiarom molestowania seksualnego określić, czy to, co się z nimi stało, pasuje do 

amerykańskiego lub kanadyjskiego kodeksu karnego. 

Bot stworzony przez firmę wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego, aby 

określić, czy incydent można sklasyfikować jako molestowanie seksualne lub inną 

formę przestępstwa seksualnego. Próbka języka naturalnego została utworzona przy 

użyciu dokumentów sądowych z 300 000 spraw sądowych w Kanadzie i Stanach 

Zjednoczonych. W dużej mierze opierała się na zeznaniach świadków pochodzących 

z akt sprawy, ponieważ zeznania są najbardziej zbliżone do tonu rozmowy. 

Podczas gdy wiele form sztucznej inteligencji, wykorzystując algorytmy maszyno-

wego uczenia się, koncentruje się na przewidywaniach lub interpretacji zamiarów, 

nowa konwersacyjna sztuczna inteligencja Botlera koncentruje się na umożliwieniu 

użytkownikom zrozumienia, czy to, czego doświadczyli, było naruszeniem amery-

kańskiego kodeksu karnego lub prawa kanadyjskiego. Celem nie jest informowanie 

o możliwości wygrania sprawy w sądzie, ale raczej wzmocnienie pozycji kobiet 

w pewności siebie opartej na doktrynie prawnej. Jeśli użytkownik bota chce zgłosić 

incydent do odpowiedniego organu, czy to policji czy pracownika HR w pracy, bot 

może wygenerować raport incydentu. 
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Analizując powyższe rozwiązania można dostrzec, że są one odpowiedzią na sygnały 

płynące ze środowiska, nie są zaś wyłącznie wynikami prób eksperymentalnych 

w izolowanych warunkach. Te przykłady pokazują, że rozwiązania z wykorzystaniem 

maszynowego uczenia się mogą skutecznie pełnić funkcję użytkową i być dostępne 

oraz przyjazne użytkownikom.  

5. Skuteczność uczenia się maszynowego – przegląd badań 

Badania nad skutecznością uczenia się maszynowego opierają się nad sprawdzaniem 

adekwatności działań maszyny w konkretnych zadaniach. W obszarze badań nad jego 

skutecznością w walce z przestępczością seksualna istnieje luka w postaci braku meta-

analiz. Wobec tego, poniżej, skuteczność uczenia się maszyn zostanie zaprezentowana 

na przykładzie konkretnych badań.  

Grooming to akt przygotowania dziecka do wykorzystywania seksualnego, a celem 

groomera jest budowanie relacji z dzieckiem. Podczas uwodzenia często zdarza się, że 

dorosły udaje dziecko, które ma wspólne hobby lub zainteresowania, aby zbudować 

z dzieckiem – ofiarą relację opartą na zaufaniu. W badaniach Maxime Mayer 

z Uniwersytetu Uppsala z 2015 r. [18] ocenie został poddany algorytm uczenia się 

maszynowego, który najpierw identyfikuje osobę jako osobę dorosłą lub dziecko na 

podstawie stylu pisania. Drugim krokiem w tym procesie jest ustalenie, czy dziecko 

jest prawdziwe, czy nie. Wyniki pokazały, że można z dużą dokładnością (88%) 

oddzielić dzieci i dorosłych, jeśli piszą tekst formalny (w naszym przypadku repre-

zentowany przez recenzje książek), podczas gdy trudniej jest odróżnić dorosłych od 

dzieci w tekstach na blogach i dziennikach czatów (68%). Niemal we wszystkich 

przypadkach możliwe jest oddzielenie dziecka od policjanta, który udaje dziecko 

(99%). To bardzo mocny wynik i nawet jeśli zbiór danych użyty do budowy modelu 

i nauki maszyny, jest ograniczony, daje to możliwości rzetelnej analizy.  

W 2018 roku badacze z Brazylii [19] przeprowadzili próbę stworzenia i przetesto-

wania algorytmu, który pomagałby biegłym sądowym w ocenie materiałów porno-

graficznych, a dokładnie w ocenie, które z nich są materiałami zawierającymi nagość, 

a które np. zdjęciami w bikini. W formie nauczania nadzorowanego kazali komputerowi 

identyfikować zakryte i odkryte części ciała oraz obliczać stosunek jednych do drugich 

na zdjęciu. Dla zdjęć pornograficznych był on zdecydowanie niższy niż dla zdjęć 

w bikini. Następnie zaprezentowali dużą bazę losowo wybranych zdjęć i uzyskali 

skuteczność rzędu 96,96% w wykrywaniu nagości, wskazując na to, że algorytmy 

maszynowe mają możliwość zastąpienia biegłych sądowych na tym polu.  

O krok dalej poszli naukowcy z Politechniki w Wiedniu [20] tworząc SkinSheriff – 

algorytm uczenia się maszynowego rozpoznający specyficzny układ kolorów na 

zdjęciu, jaki daje obraz nagiej skóry. Dzięki temu możliwe stało się wyróżnienie zdjęć 

pornograficznych spośród różnych zdjęć, nie tylko ludzi, ale także obiektów z dokład-

nością 83%. To istotne ze względu na to, że w nośnikach rekwirowanych sprawcom, 

zdjęcia pornograficzne „ukryte są” pośród zdjęć potencjalnie neutralnych.  

NuDetective [21], program maszynowego uczenia się stworzony przez specjalistów 

z Brazylii, nie tylko przeszukuje nośniki pod kątem nagości, wyróżniając ją na tle 

innych zdjęć, ale także odróżnia zdjęcia z udziałem dzieci od zdjęć z udziałem osób 

dorosłych. To co wyróżnia go na tle wcześniej wymienionych programów to możliwość 

prowadzenia wielu procesów poszukiwań jednocześnie, w tym skoncentrowanego na 
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nazwach zdjęć. Program bazuje na tym, że wśród osób posiadających pornografię 

z udziałem dzieci istnieje swoisty „kod” używany do nazywania poszczególnych plików, 

tak by od razu można było rozpoznać co zawiera dane zdjęcie bez otwierania go. 

Program w ramach tych jednoczesnych analiz wykazał się 95% skutecznością.  

Opiniowanie w sprawie przestępstw przeciwko dzieciom popełnianych w sieci, 

w szczególności nakłaniania do seksu lub innych czynności seksualnych, jest skompli-

kowane, ponieważ nie wszyscy sprawcy dążą do kontaktu z dzieckiem. Niektórzy 

kierują się fantazjami, ponieważ są bardziej zainteresowani cyberseksem i odgrywa-

niem ról. Ponadto, mnogość spraw dotyczących seksualnego nagabywania nieletnich 

w Internecie utrudnia organom ścigania ustalenie czy sprawca kieruje się kontaktem, czy 

fantazją. Badania pokazują jednak, że istnieją różnice językowe między konwersacjami 

nieletnich i sprawców motywowanych kontaktem, a motywowanych fantazjami. 

W związku z tym specjaliści z Uniwersytetu Purdue w USA [21] opracowali Chat 

Analysis Triage Tool (CATT), sprawdzone z punktu widzenia kryminalistyki narzędzie 

śledcze, które w oparciu o metody przetwarzania języka naturalnego analizuje i porów-

nuje rozmowy między nieletnimi oraz sprawcami. W ciągu kilku sekund algorytmy 

uczenia się maszynowego identyfikują poziom ryzyka popełnienia przestępstwa na 

podstawie prawdopodobieństwa kontaktu ze sprawcą. Pomaga to organom ścigania 

w segregowaniu i ustalaniu priorytetów w sprawach dotyczących seksualnego nagaby-

wania nieletnich. 

Kolejnym zadaniem, jakie często stawiane jest przed biegłymi pozostaje ocena 

ryzyka recydywy. Najczęściej odbywa się to z wykorzystaniem metod klinicznych 

(doświadczenia biegłego oraz informacji z wywiadów) i aktuarialnych (z wykorzysta-

niem ustrukturyzowanych narzędzi). Przeglądy literatury podają, że dla tych narzędzi 

istnieje swoiste pojęcie „szklanego sufitu”, które wskazuje na ich maksymalnie 70% 

skuteczność w przewidywaniu ryzyka ponownego popełnienia czynu z udziałem prze-

mocy. Także w tym przypadku pomocne może być wykorzystanie sieci neuronalnych 

(czyli wariantu maszynowego uczenia się). W badaniach na potrzeby brytyjskiego 

Ministerstwa Sprawiedliwości [22] wykazano, że o ile sieci neuronalne słabo przewi-

dują (w porównaniu z tradycyjnymi narzędziami) ryzyko użycia przemocy w małych 

próbach badanych, to bardzo dobrze (najlepiej spośród porównywanych modeli 

regresji oraz narzędzi tradycyjnych) radzą sobie z tym zadaniem dla dużych prób, bez 

względu na płeć badanych, występowanie zaburzeń osobowości czy charakter popeł-

nionego czynu. Oznacza to, że choć w indywidualnych przypadkach doświadczenie 

biegłych nadal może być kluczowe, tak gdy maszyna dostanie dostatecznie dużą porcję 

danych, okazuje się ona skuteczniejsza. 
Wysiłki organów ścigania podejmowane są także w obszarze zapobiegania i ograni-

czenia występowania napaści na tle seksualnym i zabójstw na tle seksualnym dzieci 

i dorosłych. Ryzyko śmierci w trakcie napaści na tle seksualnym jest związane z wie-

loma czynnikami, tymi po stronie sprawcy, ofiary jak i środowiska. W badaniach 

z czerwca 2020 [23] po raz pierwszy postanowiono wykorzystać algorytmy uczenia się 

maszynowego do zbiorczej analizy tych grup czynników. Korzystając z bazy danych 

624 przypadków napaści na tle seksualnym, zawierającej zmienne dotyczące sprawcy, 

ofiary i sytuacji, wykorzystano nadzorowaną technikę uczenia maszynowego w celu 

zidentyfikowania cech i sytuacji, które w największym stopniu przewidują śmierć 
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ofiary podczas napaści seksualnej. Wyróżniono czynniki prognostyczne śmiertelności 

podczas napaści seksualnej, w tym walkę między ofiarą a sprawcą w ciągu 48 godzin 

przed napadem i posiadanie broni przez sprawcę. Większa zażyłość między ofiarą 

a sprawcą zmniejszała prawdopodobieństwo śmiertelności spowodowanej atakiem. 

Jedna z cech przestępstwa (zmuszanie ofiary do wykonania aktu seksualnego) również 

przewidywała zmniejszenie śmiertelności. Wyniki te stanowią istotny wkład w wiedzę 

specjalistów opiniujących o możliwości powrotu sprawcy do społeczeństwa i o możli-

wości ponownego popełnienia przez niego przestępstwa.  

6. Podsumowanie  

Podsumowując, najbardziej bezpośrednią implikacją tego artykułu jest wskazanie 

na użyteczność i praktyczność maszynowego uczenia się w obszarze przeciwdziałania 

i wykrywania przestępstw przeciwko wolności seksualnej, jak również pomocy ich 

ofiarom. Wykazano, że algorytmy komputerowe mogą z wysoką skutecznością zastąpić 

biegłych sądowych tam, gdzie ocena materiałów zarekwirowanych sprawcy byłaby 

zbyt czasochłonna oraz w przewidywaniu ryzyka recydywy i użycia przemocy. Ponadto 

mogą one świadczyć pomoc ofiarom, które niechętnie samodzielnie zgłaszają się do 

organów ścigania.  

Nie zmienia to jednak faktu, że aby algorytm maszynowy był skuteczny, wymaga 

on nadal wsparcia ze strony człowieka. Tym samym, chociaż instytucja biegłego 

sądowego najprawdopodobniej nie zostanie wyparta przez maszyny, to zdecydowanie 

będzie ona musiała sprostać zmianom jakie dokonują się w opiniowaniu w związku 

z rozwojem technologii. Już teraz testuje się możliwość dopuszczania przez sądy 

dowodów z opinii maszyn. Ta praktyka jednak nadal wymaga doprecyzowania praw-

nego. Algorytmy maszynowe mają też zdolność działania ograniczą do konkretnego 

obszaru, podczas gdy po stronie biegły sądowych leży przewaga w postaci umiejęt-

ności oceny wielu aspektów sprawy, w tym trudnych do zrozumienia dla maszyny 

elementów emocjonalnych, jednocześnie.  

 Większość badań wykorzystanych w niniejszym przeglądzie literatury pochodzi 

z okresu ostatnich 5-7 lat, co wskazuje na dynamiczny rozwój tej dziedziny wiedzy, 

jak również podkreśla zasadność łączenia różnych specjalizacji, takich jak seksuologia, 

psychologia, psychiatria, medycyna i informatyka, by odpowiadać na wyzwania 

stawiane przed specjalistami przez współczesność.  
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Uczenie maszynowe w służbie walki z przestępstwami na tle seksualnym 

Streszczenie 

Niniejszy artykuł stanowi przegląd literatury z obszaru badań nad użytecznością systemów uczących się 

w zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw na tle seksualnym, jak również w pomocy osobom dotkniętym 

przestępstwem.  

Samouczenie się maszyn jest terminem odnoszącym się do samoulepszających się algorytmów, zapamię-

tujących wzorce i zachowania, których maszyna „doświadczyła” w przeszłości. Dzięki temu możliwa jest 

nie tylko analiza danych już dostępnych (jak np. znajdujące się w internecie materiały pornograficzne 

z udziałem dzieci), ale także analiza danych napływających (nowo pojawiające się materiały) i szukanie 

rozwiązań, które sprawdziły się w innych, wcześniej znanych maszynie sytuacjach (przeszukiwanie internetu 

pod kątem takich materiałów). Należy nadmienić, ze chwili obecnej ocena materiałów stanowiących dowody 

w sprawach związanych z przestępstwami przeciwko wolności seksualnej należy w dużej mierze do biegłych 
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seksuologów, natomiast dla organów ścigania wyzwanie stanowi monitorowanie sieci pod kątem nowo 

pojawiających się materiałów czy aktywności osób uprzednio skazanych za przestępstwa na tle seksualnym.  

W ramach przeglądu zostaną przedstawione podstawowe teorie uczenia maszynowego, badania porównu-

jące jego skuteczność na tle możliwości człowieka, jak również pokazane już istniejące wytwory technolo-

giczne (np. Sis bot, Callisto). Tym samym celem będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy maszyny 

mogą, w tak wysoce specjalistyczny obszarze jakim są przestępstwa na tle seksualnym, zastąpić ekspertów 

z zakresu seksuologii i jaka może być przyszłość opiniowania sądowo – seksuologicznego z ich udziałem. 

Słowa kluczowe: maszynowe uczenie się, przestępstwa, seksualność 

Machine learning against sexual crimes 

Abstract 

This article reviews the literature in research into the usefulness of machine learning in the prevention and 

detection of sexual crimes, as well as in helping those affected by such crimes. 

Machine learning is a term that refers to self-improving algorithms that remember patterns and behaviors 

that a machine has "experienced" in the past. Thanks to this, it is possible not only to analyze the data 

already available (such as pornographic materials with children on the Internet), but also to analyze the 

incoming data (newly appearing materials) and look for solutions that have worked in other, previously 

known situations (searching the internet for such material). It should be noted that at present the assessment 

of evidence materials in cases related to crimes against sexual freedom is largely the responsibility of 

expert sexologists, while law enforcement agencies face the challenge of monitoring the network for newly 

emerging materials or the activity of people previously convicted of sexual offenses. 

As part of the review, the basic theories of machine learning will be presented, research comparing its 

effectiveness against human capabilities, as well as already existing technological products (eg Sis bot, 

Callisto). Thus, the aim will be to find an answer to the question whether machines can, in such a highly 

specialized area as sexual crimes, replace experts in the field of sexology and what may be the future of 

forensic and sexological opinions with their participation. 

Keywords: machine learning, crime, sexuality 
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Dynamika przestępstwa zgwałcenia z użyciem broni 

w Polsce w latach 2002-2019 

1. Wprowadzenie  

Podstawowym aktem związanym z ochroną wolności człowieka w Polsce jest 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [1]. Art. 31 stanowi, 

że wolność człowieka podlega ochronie prawnej (ustęp 1) oraz każdy jest obowiązany 

szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, 

czego prawo mu nie nakazuje (ustęp 2).  

Wolność jest pojęciem bardzo szerokim, lecz niewątpliwie na gruncie przytoczonej 

regulacji prawnej wolność seksualna jest objęta konstytucyjną ochroną. Przestępstwem 

naruszającym ten rodzaj wolności jest m.in. zgwałcenie, które polski ustawodawca 

spenalizował w Ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny [2]. Celem publikacji 

nie jest jednakże dogmatyczna analiza wszystkich ustawowych znamion tegoż prze-

stępstwa. Na ten temat powstało już bardzo wiele publikacji przedstawicieli doktryny. 

Niniejsze opracowanie poświęcono analizie dynamiki przestępstwa zgwałcenia 

z użyciem broni w Polsce w latach 2002-2019. W tym celu dokonano analizy danych 

statystycznych zamieszczonych na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.  

W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na przedstawienie danych odnośnie liczby 

postępowań wszczętych oraz przestępstw stwierdzonych z art. 197 §1-4 kk odnoto-

wanych w Polsce w analizowanym przedziale czasowym. Następnie wskazano, ile 

i jakich rodzajów broni użyto przy popełnieniu przestępstwa zgwałcenia. W tym miejscu 

zwrócono również uwagę na ustawowe definicje poszczególnych rodzajów broni oraz 

zasygnalizowano problemy interpretacyjne z tym związane. 

Na koniec zaś, dokonano zsumowania ilości przestępstw stwierdzonych z art. 197 

kk przy użyciu broni w poszczególnych latach statystycznych. Wartości te porównano 

z liczbą przestępstw stwierdzonych ogółem z tegoż artykułu celem ukazania, jaką 

część ogólnej liczby przestępstw z art. 197 kk stanowią zgwałcenia przy użyciu broni.  

2. Liczba postępowań wszczętych oraz stwierdzonych przestępstw 

zgwałcenia w Polsce w latach 2002-2019 w świetle danych statystycznych 

Komendy Głównej Policji 

Na początku niniejszego opracowania należy wskazać, w jaki sposób polski ustawo-

dawca spenalizował przestępstwo zgwałcenia w kodeksie karnym z 1997 r. Prze-

stępstwo to uregulowane w art. 197 kk zamieszczono w Rozdziale XXV zatytuło-

wanym Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności [2]. Wskazany 

przepis otrzymał następujące brzmienie: 

§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do 

obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.  

                                                                
1 justyna1994onet.pl@onet.pl, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa, Uniwersytet 

w Białymstoku, www.uwb.edu.pl. 
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§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do 

poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia: 

1) wspólnie z inną osobą, 

2) wobec małoletniego poniżej lat 15, 

3) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub 

siostry, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym 

okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5. 

Warto zauważyć, że § 1 oraz § 3 cytowanej powyżej regulacji dotyczą stricte prze-

stępstwa zgwałcenia. Art. 197 § 2 kk zaś, dotyczy wymuszenia czynności seksualnej. 

Z kolei §4 analizowanego artykułu penalizuje zarówno przestępstwo zgwałcenia, jak 

i wymuszenia czynności seksualnej w przypadku, gdy sprawca dopuścił się czynów ze 

szczególnym okrucieństwem. Oznacza to, ze polski ustawodawca spenalizował w art. 

197 kk kilka czynności sprawczych.  

W tabeli 1 przedstawione zostały dane statystyczne ilustrujące dynamikę prze-

stępstwa zgwałcenia w Polsce w latach 2002-2019. Dane te obejmują dwie kategorie 

wartości liczbowych tj. liczbę postępowań wszczętych oraz liczbę przestępstw 

stwierdzonych. Ich źródłem jest statystyka zamieszczona na stronie internetowej 

Komendy Głównej Policji (dalej: KGP) [3]. Statystyki KGP dotyczące przestępstw 

przy użyciu broni obejmują okres od 2002 r. do 2019 r., dlatego też taki sam zakres 

czasowy przyjęto przy przedstawianiu danych ilustrujących liczbę postępowań wszczę-

tych oraz przestępstw stwierdzonych z art. 197 kk. 

Przed dokonaniem analizy danych z Tabeli 1 należy wskazać jeszcze sposób definio-

wania pojęć „liczba postępowań wszczętych” oraz „liczba przestępstw stwierdzonych”. 

Definicje tych pojęć zamieszczone zostały na stronie internetowej KGP.  

Wszczęte postępowanie przygotowawcze należy rozumieć, jako postępowanie 

wszczęte przez jednostkę organizacyjną Policji w związku ze zdarzeniem, co do którego 

zachodzi podejrzenie, że jest przestępstwem, albo wszczęte przez prokuraturę i przeka-

zane Policji do dalszego bezpośredniego prowadzenia. Do postępowań wszczętych 

doliczane są również dochodzenia wszczęte faktycznie, a następnie zakończone wyda-

niem postanowienia o umorzeniu i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw. Od 2013 r. 

Policja nie prezentuje informacji o postępowaniach wszczętych przez prokuratora 

i prowadzonych przez niego we własnym zakresie lub przekazanych do prowadzenia 

służbom innym niż Policja [4]. 

Przestępstwo stwierdzone zaś należy rozumieć, jako przestępstwo będące zbrodnią 

lub występkiem ściganym z oskarżenia publicznego, w tym także przestępstwo skar-

bowe, objęte postępowaniem przygotowawczym zakończonym w wyniku, którego 

potwierdzono zaistnienie czynu zabronionego [4]. 
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Tabela 1. Liczba postępowań wszczętych oraz liczba przestępstw stwierdzonych z art. 197 kk w Polsce 

w latach 2002-2019 

Zgwałcenie (art. 197 § 1-4 kk) 

Rok Liczba postępowań wszczętych Liczba przestępstw stwierdzonych 

2002 1 972 2 345 

2003 2 084 2 322 

2004 2 126 2 176 

2005 2 137 1 987 

2006 2 212 2 001 

2007 2 027 1 827 

2008 2 041 1 611 

2009 1 816 1 530 

2010 1 759 1 567 

2011 1 784 1 497 

2012 1 786 1 432 

2013 1 885 1 362 

2014 2 444 1 249 

2015 2 418 1 144 

2016 2 426 1 383 

2017 2 486 1 262 

2018 2 502 1 326 

2019 2 527 1 354 

Źródło: Komenda Główna Policji https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-

6/63496,Zgwalcenie-art-197.html (dostęp: 15.10.2020 r.) 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w statystykach KGP, jako zgwałcenie 

klasyfikowane jest również wymuszenie innych czynności seksualnych. Dane bowiem 

przedstawiają liczbę postępowań wszczętych oraz przestępstw stwierdzonych z art. 197 

§ 1-4 kk. Dlatego też podczas analizy danych zamieszczonych w Tabeli 1 nie ma 

możliwości wyróżnienia, ile dokładnie przypadków dotyczyło stricte zgwałcenia 

(i jakiego rodzaju), a ile wymuszenia innych czynności seksualnych. Ze względu na 

uregulowanie tych czynów w jednym przepisie prawnym dane te nie zostały rozdzie-

lone na paragrafy. 

Najwięcej postępowań wszczętych z art. 197 kk odnotowano w 2019 r. – tj. 2527 

postępowań. Z kolei najmniej postępowań odnotowano w 2010 r. – tj. 1759 

postępowań.  

W 2002 r. odnotowano 1972 postępowań wszczętych. Rok później było ich już ponad 

2000. W latach 2003-2006 dane statystyczne wykazywały tendencję wzrostową. Spadek 

nastąpił w 2007 r., jednakże w 2008 r. odnotowywano ponowny wzrost liczby prze-

stępstw stwierdzonych. Z kolei w latach 2009-2010 liczba postępowań wszczętych znów 

zaczęła maleć. Kolejny wzrost zarejestrowano w latach 2011-2014. Od 2014 r. liczba 

postępowań wszczętych utrzymywała się w przedziale 2418-2486 odnotowanych 

przypadków.  

Warto w tym miejscu zauważyć, że wzrost liczby postępowań wszczętych w okresie 

2013-2014 był znaczny. Z poziomu 1885 postępowań w 2013 r. wzrósł on do 2444 

postępowań w 2014 r. Nie tylko został przekroczony próg 2000 postępowań, lecz 

różnica pomiędzy liczbą postępowań z 2013 r. i 2014 r. wyniosła aż 559 postępowań 
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wszczętych. Sytuacja ta była skutkiem nowelizacji Kodeksu karnego oraz Kodeksu 

postępowania karnego dokonanej Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy 

Kodeks karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego [5]. Ustawa ta uchyliła art. 

205 kk, który stanowił, że ściganie przestępstw określonych w art. 197 kk, 199 § 1 kk 

oraz w art. 198 kk (jeżeli określony w tym przepisie stan ofiary nie jest wynikiem 

trwałych zaburzeń psychicznych) następuje na wniosek pokrzywdzonego. Innymi 

słowy – nowelizacja ta zmieniła tryb ścigania przestępstw przeciwko wolności 

seksualnej (w tym właśnie art. 197 kk) z uzależnionego od wniosku pokrzywdzonego 

(prywatnoskargowy) na publicznoskargowy. Przełożyło się to na znaczny wzrost 

liczby postępowań wszczętych z art. 197 kk. 

Należy również zaznaczyć, że od 2016 r. do 2019 r. utrzymuje się wzrostowa 

tendencja ilości postępowań wszczętych z art. 197 kk. W 2018 r. liczba ta przekroczyła 

2500 postępowań. W 2019 r. zaś, wzrosła o 25 postępowań. Utrzymująca się tendencja 

wzrostowa w przypadku postępowań wszczętych wskazuje na fakt, że coraz więcej 

takich postępowań jest wszczynanych i prowadzonych w Polsce.  

Następnie należy dokonać analizy danych statystycznych zawartych w trzeciej 

kolumnie tabeli 1. Dotyczą one liczby przestępstw stwierdzonych z art. 197 kk w Polsce 

w latach 2002-2019. Wartości te nie wykazywały jednolitej tendencji wzrostowej czy 

też spadkowej. Najwięcej przestępstw stwierdzonych odnotowano w 2002 r. Było ich 

2345. Najmniej przestępstw było z kolei w 2015 r. – tj. 1144 przestępstwa. 

W latach 2002-2005 odnotowywano spadek liczby przestępstw stwierdzonych. 

W 2005 r. liczba ta spadła nawet poniżej 2000 przestępstw stwierdzonych. Jednakże 

już w 2006 r. liczba ta wzrosła o 14 przestępstw w porównaniu z 2005 r. ponownie 

przekraczając poziom 2000 przestępstw stwierdzonych. Był to jednakże jednorazowy 

taki „skok” wartości. W pozostałych latach statystycznych (2007-2019) bowiem liczba 

przestępstw stwierdzonych nie przekroczyła już 2000. W latach 2006-2009 odnotowano 

spadek liczby przestępstw. W 2010 r. liczba ta wynosiła 1567 przestępstw stwier-

dzonych tj. o 37 więcej niż w 2009 r. 

Od 2010 r. liczba przestępstw stwierdzonych nie przekroczyła 1500 przestępstw. 

W latach 2010-2015 zauważyć można z kolei spadek liczby przestępstw z art. 197 kk. 

W 2015 r. liczba ta wynosiła 1144. W 2016 r. zaś, wzrosła do 1383 postępowań, by 

w kolejnym roku (tj. 2017 r.) ponownie zmaleć do poziomu 1262 przestępstw. Niestety, 

od 2017 r. liczba przestępstw stwierdzonych z art. 197 kk wykazywała tendencję 

wzrostową. W okresie od 2017 r. do 2019 r. liczba ta wzrosła o niemal 100 przestępstw. 

Porównanie liczby postępowań wszczętych oraz liczby przestępstw stwierdzonych 

z art. 197 kk pozwala zauważyć, że w latach 2002-2004 liczba przestępstw stwierdzo-

nych była wyższa niż liczba postępowań wszczętych. Z kolei w latach 2005-2019 

miała miejsce sytuacja odwrotna tj. liczba przestępstw stwierdzonych była niższa niż 

liczba postępowań wszczętych. 

Warto również zauważyć, że w 2005 r. oraz 2010 r. miały miejsce nowelizacje art. 

197 kk. Pierwszą ze wskazanych nowelizacji było uchwalenie Ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego 

i ustawy – Kodeks karny wykonawczy [6]. Weszła ona w życie 26 września 2005 r. 

Wtedy art. 197 kk otrzymał brzmienie:  
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§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do 

obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do 

poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą, podlega karze 

pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym 

okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5. 

W pierwotnym brzmieniu art. 197 Kodeksu karnego z 1997 r. [2] regulacja ta 

składała się z trzech paragrafów. Należy więc zauważyć, że wspomnianej nowelizacji 

z 2005 r. treść art. 197 kk uległa rozszerzeniu. Tym samym odpowiedzialność z tej 

kwalifikacji prawnej mogło ponieść szersze grono sprawców. Rzeczywiście analiza 

liczby postępowań wszczętych z art. 197 kk w latach 2002-2006 uległa wzrostowi 

z 2137 postępowań wszczętych na 2212 postępowań. Również w tym samym przedziale 

czasowym wzrosła liczba przestępstw stwierdzonych z 1987 przestępstw w 2005 r. do 

2001 przestępstw w 2006 r.  

Nowelizacja dokonana Ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wyko-

nawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw [7], która 

weszła w życie 8 czerwca 2010 r. zmieniła brzmienie art. 197 §3 kk. Otrzymał on 

brzmienie: Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia 1) wspólnie z inną osobą, 

2) wobec małoletniego poniżej lat 15, 3) wobec wstępnego, zstępnego, przyspo-

sobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, podlega karze pozbawienia wolności 

na czas nie krótszy od lat 3. Ustawodawca zdecydował się na rozszerzenie treści tegoż 

paragrafu. Tym samym możliwość popełnić to przestępstwo mogło jeszcze szersze 

grono sprawców. 

W przypadku liczby postępowań wszczętych wskazana zmiana art. 197 kk mógł 

być przyczyną wzrostu liczby postępowań w latach 2010-2014. Należy jednakże 

zauważyć, że dane statystyczne odnośnie liczby przestępstw stwierdzonych za lata 

2010-2014 wykazywała tendencję spadkową. 

3. Stwierdzone przestępstwa zgwałcenia przy użyciu broni w Polsce w latach 

2002-2019 w świetle danych statystycznych Komendy Głównej Policji 

W tej części niniejszego opracowania analizie poddane zostały dane statystyczne 

KGP za lata 2002-2019 dotyczące stwierdzonego przestępstwa zgwałcenia przy użyciu 

broni. Statystyki te pochodzą ze strony internetowej KGP [8]. Zestawienie tychże 

danych przedstawione zostało w tabeli 2. 
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Tabela 2. Przestępstwa stwierdzone zgwałcenia przy użyciu broni w Polsce w latach 2002-2019 

Rok 

Rodzaj broni 

P
aln

a 

G
azo

w
a 
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n
eu

m
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czn
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n
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tacz g
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P
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ierzę 

2002 4 2 0 2 1 0 65 - 

2003 2 2 0 6 2 0 58 1 

2004 6 1 0 0 2 0 59 1 

2005 9 2 1 0 0 0 43 1 

2006 2 1 0 1 2 0 34 1 

2007 5 0 1 0 1 0 39 2 

2008 3 0 0 2 0 0 21 0 

2009 5 1 0 1 0 0 22 1 

2010 0 0 1 1 1 0 18 2 

2011 2 7 0 0 3 0 27 0 

2012 6 1 2 0 0 - 16 2 

2013 0 0 0 1 1 1 40 0 

2014 1 0 0 0 1 0 26 0 

2015 1 0 0 0 2 0 20 0 

2016 3 0 0 2 2 1 20 0 

2017 0 0 0 2 0 0 20 0 

2018 0 0 0 2 0 1 19 0 

2019 0 0 0 0 0 0 13 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/ 
bron/bron-przestepstwa/186393,Przestepstwa-przy-uzyciu-broni.html (dostęp: 15.10.2020 r.) 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że autorzy statystyk dotyczących prze-
stępstw popełnianych przy użyciu broni wskazują, że dane te dotyczą przestępstwa 
zgwałcenia. Jak zauważono w poprzedniej części niniejszej publikacji w art. 197 kk 
spenalizowano nie tylko przestępstwo zgwałcenia, ale również wymuszenie innych 
czynności seksualnych. Pojawia się zatem pytane, czy analizowane w Tabeli 2 dane 
dotyczą też wspomnianych wymuszeń, czy tylko czynów wypełniających znamiona 
zgwałcenia. Niestety kwestii tej nie wyjaśniono na stronie internetowej, gdzie dane 
opublikowano. Wydaje się jednak, że skoro użyto samej nazwy „zgwałcenie” zamiast 
„przestępstwo z art. 197 kk” może świadczyć o tym, że dane te nie dotyczą wszystkich 
paragrafów z art. 197 kk, lecz właśnie stricte przestępstwa zgwałcenia.  

Z danych zawartych w Tabeli 2 wynika, że przestępstwo zgwałcenia może zostać 
popełnione przy użyciu wielu rodzajów broni. Autorzy statystyk wskazują, że sprawcy 
posługiwali się bronią: palną, gazową, pneumatyczną, tzw. „inną”, miotaczem gazu 
obezwładniającego, materiałami wybuchowymi, niebezpiecznymi narzędziami oraz co 
niezwykle interesujące – psem lub innym zwierzęciem. Najwięcej zgwałceń w latach 
2002-2019 miało miejsce przy użyciu niebezpiecznych narzędzi, najmniej zaś – przy 
użyciu materiałów wybuchowych. 

W dalszej części niniejszego opracowania podjęta została próba wskazania definicji 
poszczególnych rodzajów broni. Zwrócono uwagę na istniejące definicje legalne 
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niektórych rodzajów broni oraz możliwe problemy przy analizie danych statystycznych 
związane z nowelizacjami aktów prawnych, w których te definicje się znajdują. 

Rozpocząć zatem należy od kategorii broni palnej. Definicję broni palnej zawiera 
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji [9]. Należy jednak zauważyć, że 
w latach 2002-2019 zmieniona została dwukrotnie. Pierwszej zmiany dokonano ustawą 
nowelizującą z dnia 14 lutego 2003 r. [10]. Zmiana ta polegała na dodaniu definicji 
broni palnej alarmowej i sygnałowej. Dostrzeżono bowiem, że taka broń nie posiada 
wszystkich cech konstytutywnych wskazanych w definicji legalnej broni palnej [11].  

Druga zmiana, o wiele istotniejsza z perspektywy niniejszego opracowania, spowo-
dowana była nowelizacją ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. [12]. Od wejścia w życie tej 
nowelizacji, broń palna zdefiniowana została, jako 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, 
dodano również art. 7 ust. 1a, w którym wyjaśniono, że przedmiotem dającym się 
przystosować do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji 
w wyniku działania materiału miotającego jest taki przedmiot, który ze względu na 
swoją budowę lub materiał, z którego jest wykonany, może być łatwo przerobiony 
w celu miotania [13]. Obecnie obowiązująca definicja broni palnej budzi wiele sporów 
i dyskusji pośród przedstawicieli kryminalistyki [14]. Nie ulega również wątpliwości, 
że każda zmiana definicji powoduje zmianę sposobu interpretacji danego pojęcia poprzez 
rozszerzenie lub zawężenie rozumienia danego pojęcia. To z kolei wpływa na zmiany 
w odnotowywanych danych statystycznych. 

Najwięcej zgwałceń przy użyciu broni palnej popełniono w 2005 r. – tj. 9 zgwałceń. 
W 2004 r. oraz 2012 r. odnotowano po 6 takich zgwałceń. W 2007 r. i 2009 r. – po 5 
zgwałceń przy użyciu broni palnej. W 2010 r., 2013 r., 2017 r., 2018 r. oraz 2019 r. nie 
odnotowano zaś żadnego przypadku popełnienia zgwałcenia przy użyciu broni palnej.  

Należy również zwrócić uwagę na to, ile tego typu zgwałceń popełniono na przeło-
mie lat, w których dochodziło do zmian definicji broni palnej. W latach 2003-2004 liczba 
ta wzrosła z 2 przestępstw (2003 r.) do 6 (2004 r.). Również w 2005 r. odnotowano 
wzrost zgwałceń przy użyciu broni. We wskazanym roku odnotowano ich 9. Druga 
zmiana definicji broni palnej była dokonana w 2011 r. Na przełomie lat 2011-2012 
liczba zgwałceń przy użyciu broni palnej również wykazywała tendencję wzrostową. 
Z 2 tego typu zgwałceń (2011 r.) wzrosła ona do 6 (2012 r.). Jednakże od 2017 r. do 
2019 r. nie odnotowano żadnego zgwałcenia przy użyciu broni palnej.  

Wydaje się zatem, że rzeczywiście zmiany definicji broni palnej wpływały także na 
zmianę ilości odnotowywanych zgwałceń popełnianych przy użyciu tej broni. Szcze-
gólnie widoczne stało się to po ostatniej z omówionych wyżej nowelizacji Ustawy 
o broni i amunicji. Również w latach, „na przełomie” których miały miejsce omawiane 
nowelizacje odnotowywano znaczące zmiany w danych statystycznych. 

W Ustawie o broni i amunicji nie zawarto definicji broni gazowej. Jednakże R. 
Nienałtowski broń gazową definiuje, jako rodzaj nieśmiercionośnej broni miotającej, 
rażącej przeciwnika strumieniem rozpylonych substancji toksycznych. Pistolety jak 
i rewolwery wystrzeliwujące różnego rodzaju substancje obezwładniające działają w 
wyniku miotania środka chemicznego spowodowanego działaniem sprężonych gazów 
wytworzonych w wyniku spalania materiału miotającego [15]. 

Najwięcej zgwałceń przy użyciu broni gazowej odnotowano w 2011 r., tj. 7 przy-
padków. Po 2 przypadki zgwałceń przy użyciu broni gazowej miało miejsce w 2002 r., 
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2003 r. oraz 2005 r. Po 1 przypadku zaś, w 2004 r., 2006 r., 2009 r. oraz 2012 r. 
Żadnego zgwałcenia przy użyciu broni gazowej nie odnotowano z kolei w latach 2007-
2008, 2010 r. oraz w latach 2013-2019. Pozytywną informacją jest zatem, że od 2013 
nie odnotowano żadnego tego typu zgwałcenia. Oznacza to, że sprawcy tego typu 
zgwałcenia praktycznie nie sięgali po broń gazową przy popełnianiu przestępstwa 
zgwałcenia. Być może uznawali oni, że ów rodzaj broni nie będzie dość skuteczny np. 
rozpylony przez broń gaz nie spowoduje obezwładnienia ofiary na tyle, by nie była ona 
w stanie uciec i zaalarmować odpowiednich służb o usiłowaniu popełnienia wobec niej 
przestępstwa. Z drugiej strony może sprawcy obawiali się również o swoje zdrowie np. 
że wystrzelony gaz mógłby uczynić uszczerbek na ich własnym zdrowiu.  

Broń pneumatyczna z kolei posiada definicję legalną, która znajduje się w art. 8 
Ustawy o broni i amunicji [9]. W rozumieniu ustawy jest nią niebezpieczne dla życia 
lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do 
wystrzelenia pocisku z lufy lub elementu ją zastępującego i przez to zdolne do rażenia 
celu na odległość, a energia kinetyczna pocisku opuszczającego lufę lub element ją 
zastępujący przekracza 17 J. Jest to definicja wprowadzona Ustawą z dnia 14 lutego 
2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony 
Rządu [10]. Była to jedyna ingerencja ustawodawcy w tę definicję. 

W pierwotnym brzmieniu ustawy o broni i amunicji (do zmiany z 2003 r.) definicja 
ta brzmiała: W rozumieniu ustawy bronią pneumatyczną jest niebezpieczne dla życia 
lub zdrowia urządzenie, które w wyniku działania sprężonego gazu jest zdolne do 
wystrzelenia pocisku z lufy gwintowanej albo z elementu ją zastępującego, a przez to 
do rażenia celów na odległość. 

Nie była to również broń, której używano przy zgwałceniu. Jej użycie odnotowano 
bowiem raz w 2005 r., 2007 r., 2010 r. oraz dwukrotnie w 2012 r. Wydaje się jednak, 
że zmiana definicji broni pneumatycznej nie wpłynęła na zmianę ilości przestępstw 
klasyfikowanych jako zgwałcenie przy użyciu tejże broni. W 2004 r. bowiem jak już 
wcześniej wskazano nie odnotowano żadnego tego typu zgwałcenia. W latach kolejnych 
zaś, tj. 2005-2019 odnotowano łącznie 5 przypadków zgwałcenia z użyciem broni 
pneumatycznej. Biorąc pod uwagę, że w latach 2002-2004 nie odnotowano żadnego 
zgwałcenia z tą bronią, a po wskazanej nowelizacji tj. w latach 2004-2019 odnotowano 
łącznie 5 takich zdarzeń można spekulować, że zmiana definicji mogła wpłynąć na 
zmianę ilości popełnionych przestępstw. Jednakże z uwagi, że zgwałceń z użyciem broni 
pneumatycznej po nowelizacji z 2003 r. odnotowano jedynie 5 – niewątpliwie świadczy 
o tym, że sprawcy zgwałcenia niezwykle rzadko korzystali z tego rodzaju broni. 

Kolejna kategoria broni, która wymieniona została w analizowanych statystykach 
(kolumna 5 z Tabeli 2) określona została, jako „inna”. Niestety na stronie internetowej, 
na której umieszczono analizowane dane statystyczne – brak jest wyjaśnienia, co należy 
rozumieć pod tym pojęciem. W art. 4 ustawy o broni i amunicji w ust. 1 [9] zdefinio-
wane zostało pojęcie broni. Wskazana regulacja brzmi następująco: Ilekroć w ustawie 
jest mowa o broni, należy przez to rozumieć: 

1) broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową 
i sygnałową; 

2) broń pneumatyczną; 
3) miotacze gazu obezwładniającego; 
4) narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu: 
a) broń białą w postaci: 
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– ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, 
– kastetów i nunczaków, 
– pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub 

zawierających wkładki z takiego materiału, 
– pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, 

imitujących kij bejsbolowy, 
b) broń cięciwową w postaci kusz, 
c) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii 

elektrycznej. 
Analizowane dane statystyczne wymieniają broń palną, gazową, pneumatyczną, 

miotacz gazu obezwładniającego, materiały wybuchowe, niebezpieczne narzędzia oraz 
zwierzęta. Na podstawie wskazanej regulacji można by domniemywać, że kategorię 
„inne” interpretować można, jako te elementy definicji broni, które nie zostały 
oddzielnie wymienione w Tabeli 2. Mowa tu o broni palnej bojowej, myśliwskiej, 
sportowej, alarmowej i sygnałowej. Z drugiej jednak strony w źródle analizowanych 
danych statystycznych nie wskazano, że to ustawa o broni i amunicji jest podstawą 
prawną, którą przyjęto podczas wyróżniania kategorii broni do celów tejże statystyki. 
Ponadto w art. 4 ust. 1 ustawy o broni i amunicji wskazuje się, że rodzajem broni, jest 
m.in. broń palna, w tym broń bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa 
i sygnałowa. Jak wskazuje się w literaturze przedmiotu jest to definicja niepełna, 
ponieważ nie wymienia wszystkich elementów zbioru urządzeń określanych, jako broń 
palna. Te, które zostały wymienione uważane są za przykładowe, o czym zdaniem 
Sądu Najwyższego rozstrzyga zwrot „w tym” [16]. 

Jeżeli zatem broń gazowa jest rodzajem broni palnej oznacza to, że w analizo-
wanych statystykach została ona z jakiegoś powodu, (którego również nie wskazano) 
wyszczególniona i dane dotyczące jej użycia podano oddzielnie. Dane z kolumny 2 
Tabeli 2 (dot. broni palnej) należy zatem postrzegać, jako dotyczące broni bojowej, 
myśliwskiej, sportowej, alarmowej i sygnałowej z wyłączeniem broni gazowej. 

Jak wynika z analizy danych statystycznych z Tabeli 2 najwięcej zgwałceń przy 
użyciu broni z kategorii „inna” dokonano w 2002 r. Było ich 6. Żadnego zgwałcenia 
przy użyciu tego typu broni nie popełniono w latach 2004-2005, 2007 r., w latach 
2011-2012, w latach 2014-2015 oraz w 2019 r. W pozostałych latach również nie 
odnotowano wielu przypadków tego typu zdarzeń. Było ich po 1 lub 2 na rok. 

Miotacz gazu obezwładniającego również wymieniony został, jako broń w ustawie 
o broni i amunicji. Niestety brak jest jego definicji legalnej. Najprostsze definicje 
wskazują, że jest to urządzenie przeznaczone do miotania chemicznych i innych środków 
obezwładniających [17]. Efektem zastosowania jest niezdolność napastnika do dalszego 
ataku przez kilka do kilkunastu minut. Nie powoduje trwałych obrażeń ciała. Ręczne 
miotacze gazu używane są również do samoobrony przez osoby cywilne. Ustawa 
o broni i amunicji w art. 11 pkt 8 zwalnia posiadacza ręcznego miotacza gazu od obo-
wiązku uzyskania pozwolenia na broń [9]. 

Najwięcej zgwałceń przy użyciu miotaczy gazu obezwładniającego dokonano 
w 2011 r., tj. 3. Żadnego zgwałcenia przy użyciu tego typu broni nie odnotowano 
w 2005 r., w latach 2008-2009, w 2012 r. oraz w latach 2017-2019. W pozostałych 
latach statystycznych z okresu 2002-2019 również nie odnotowano wielu przypadków 
tego typu zdarzeń. Było ich bowiem po 1 lub 2 na rok. Oznacza to, że podobnie jak 
w przypadku broni gazowej czy pneumatycznej sprawcy zgwałceń nie decydowali się 
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na używanie tego typu broni w trakcie popełniania przestępstwa. Wydaje się więc, że 
w odczuciu sprawców wskazany typ broni nie jest „odpowiedni” do obezwładnienia 
ofiary przestępstwa zgwałcenia.  

Następnie należy zwrócić uwagę na kwestię popełniania zgwałceń z użyciem mate-
riałów wybuchowych. W polskim porządku prawnym istnieje kilka definicji legalnych 
materiałów wybuchowych. Są one zawarte w Ustawie z 13 czerwca 2019 r. o wyko-
nywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybu-
chowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym 
lub policyjnym [18] (art. 3 pkt 9) oraz w Ustawie z 21 czerwca 2002 r. o materiałach 
wybuchowych do użytku cywilnego [19] (art. 3 pkt 11, art. 3 pkt 20 oraz art. 4 ust. 1). 

W Ustawie z 21 czerwca 2002 r. w art. 3 pkt 11 znajduje się zapis, że ilekroć ustawa 
wspomina o materiałach wybuchowych – należy przez to rozumieć substancje chemiczne 
stałe lub ciekłe albo mieszaniny substancji, zdolne do reakcji chemicznej z wytwa-
rzaniem gazu o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować 
zniszczenia w otaczającym środowisku, a także wyroby wypełnione materiałem wybu-
chowym, zaliczane do klasy 1, o których mowa w załączniku A. W tym samym artykule 
w pkt 20 znajduje się definicja plastycznych materiałów wybuchowych, którymi są 
materiały wybuchowe w giętkiej lub elastycznej prasowanej postaci.  

Art. 4 wyżej wspomnianej ustawy zawiera klasyfikację materiałów wybuchowych 
przeznaczonych do użytku cywilnego. Jest to podział stworzony przez ustawodawcę na 
potrzeby tejże ustawy. Odnaleźć tam można również odwołania do załączników tejże 
ustawy. Wspomniany podział nie zostanie jednak w tym miejscu przytoczony. Wyma-
gałoby to dokładnego omówienia całej ustawy, a nie to jest przedmiotem niniejszej 
publikacji. Niemniej jednak istotne jest, by w tym miejscu zasygnalizować, ze materiały 
wybuchowe posiadają kilka definicji legalnych zawartych w różnych ustawach. 

W Ustawie z 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w za-
kresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyro-
bami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w art. 3 pkt 9 również 
znajduje się definicja materiałów wybuchowych. Jest to definicja składająca się 
z wyliczenia, co rozumiane jest pod pojęciem materiałów wybuchowych. Są nimi m.in. 
substancje chemiczne stałe lub ciekłe albo mieszaniny tych substancji, które pod wpły-
wem bodźców zewnętrznych są zdolne do gwałtownej reakcji chemicznej, której 
towarzyszy wydzielanie produktów gazowych o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką 
szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku, a także wyroby 
wypełnione materiałem wybuchowym, z wyłączeniem amunicji, materiały pirotech-
niczne czy plastyczne materiały wybuchowe. 

W latach 2002-2019 odnotowano jedynie 3 przypadki zgwałcenia przy użyciu 
materiałów wybuchowych. Miały one miejsce w 2013 r., 2016 r. i 2018 r. Co ciekawe, 
brak jest danych statystycznych za 2012 r. W roku tym w kategorii zgwałcenie w danych 
statystycznych znajduje się jedynie puste pole bez żadnych danych. Nie wiadomo 
więc, czy w tym roku nie odnotowano żadnego takiego przypadku, czy też w tym roku 
nie prowadzono statystyki co do tego typu czynu, czy po prostu doszło do przeoczenia 
i nie wpisano danych za ów rok. Na stronie internetowej, na której zamieszczono 
analizowane dane statystyczne również brak jest jakiejkolwiek informacji na ten temat. 
Nie zmienia to jednak faktu, że sprawcy zgwałceń praktycznie nie korzystali z mate-
riałów wybuchowych popełniając to przestępstwo. Wydaje się to nie być niczym 
zaskakującym. W teorii rzeczywiście można wyobrazić sobie sytuację, kiedy to 
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sprawca np. grozi ofierze użyciem materiałów wybuchowych, po to, aby przełamać jej 
opór i dokonać zgwałcenia. W praktyce jednak zaistnienie takiej sytuacji wydaje się 
być mało prawdopodobne, co potwierdzają analizowane dane statystyczne. 

Przedostatnią kategorią broni, przy użyciu której odnotowywano zgwałcenia 
w latach 2002-2019 są tzw. „niebezpieczne narzędzia”. W art. 4 ustawy o broni 
i amunicji w ust. 1 pkt 4 wskazano, że bronią mogą być narzędzia i urządzenia, których 
używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu. Ustawodawca dokładnie wskazał tutaj 
katalog takich przedmiotów. Należą do nich: broń biała w postaci ostrzy ukrytych w 
przedmiotach niemających wyglądu broni, kastetów i nunczaków, pałek posiadających 
zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego 
materiału, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, 
imitujących kij bejsbolowy, jak również broń cięciwowa w postaci kusz oraz 
przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektryczne [9]. 
Jest to bardzo szeroki katalog.  

Należy zauważyć, że w zależności od konkretnej sprawy również na etapie postępo-
wania sądowego organ rozstrzygający musi rozważyć, czy narzędzie, którego użyto 
przy popełnieniu przestępstwa zgwałcenia było niebezpieczne. Dlatego też wydaje się, 
że za niebezpieczny przedmiot w określonych okolicznościach może być uznany 
przedmiot, który nie pasuje do klasyfikacji przedstawionej na gruncie ustawy o broni i 
amunicji. 

Jak wynika z danych zawartych w Tabeli 2 najwięcej przypadków zgwałceń przy 
użyciu broni dokonywanych było przy użyciu niebezpiecznych narzędzi. W latach 
2002-2019 takich zgwałceń odnotowano łącznie 560. Jest to duża liczba w porównaniu 
z innymi kategoriami broni uwzględnionymi w analizowanych statystykach. Liczba ta 
bowiem jest ponad 10 razy większa niż suma wszystkich zgwałceń przy użyciu broni 
palnej w latach 2002-2019. 

Na tak wysokie dane z pewnością ma wpływ fakt, że pojęcie niebezpiecznego 
narzędzia posiada dużo więcej desygnatów niż np. pojęcie broni palnej czy materiałów 
wybuchowych. Również dostępność przedmiotów, które mogą zostać określone, jako 
niebezpieczne jest większa. Rozdział 2 Ustawy o broni i amunicji określa zasady 
i warunki wydawania, cofania pozwoleń na broń, rejestracji broni oraz dysponowania 
bronią i amunicją. Konieczność uzyskania pozwolenia na broń również może wpływać 
na ilość zgwałceń popełnianych z jej użyciem. Oczywiście broń może być pozyskana 
z nielegalnego źródła, lecz jej ujawnienie przy popełnieniu innego przestępstwa wiąże 
się także z tym, że sprawca poniesie odpowiedzialność z art. 263 kk [2]. Sprawcy 
przestępstw dążą jednak do zminimalizowania ryzyka ujęcia ich przez organy ścigania. 
W razie ewentualnego zatrzymania z pewnością nie chcą ponosić odpowiedzialności 
karnej za kilka przestępstw. Dlatego też nie wydaje się w ich interesie korzystne 
popełnienie zgwałcenia przy użyciu broni pochodzącej z nielegalnego źródła albo 
broni, na którą nie posiadają pozwolenia.  

Najwięcej zgwałceń przy użyciu niebezpiecznego narzędzia popełniono w 2002 r. – 
tj. 65 przypadków. Najmniej zaś, odnotowano ich w 2019 r. – tj. 13 przypadków. Co 
do zasady należy zauważyć, że na w okresie od 2002 r. do 2019 r. doszło do spadku 
liczby zgwałceń popełnianych przy użyciu niebezpiecznych narzędzi. Gwałtowny wzrost 
miał miejsce w 2013 r., kiedy to odnotowano 40 takich zgwałceń. Rok wcześniej, tj. 
w 2012 r. zgwałceń takich odnotowano 16. W 2014 r. z kolei odnotowano ich już 26. 
W latach 2015-2017 liczba ta utrzymywała się na stałym poziomie 20 zgwałceń przy 
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użyciu niebezpiecznego narzędzia rocznie. Od 2017 r. liczba zgwałceń przy użyciu 
niebezpiecznych narzędzi wykazywała już tendencję spadkową.  

Nie mniej jednak należy zauważyć, że to właśnie owe „niebezpieczne narzędzia” 
były najczęściej wykorzystywanym rodzajem broni przy popełnianiu przestępstwa 
zgwałcenia w Polsce latach 2002-2019. Wydaje się, że pod pojęciem niebezpiecznego 
przedmiotu może kryć się wiele desygnatów. Każda sytuacja popełnienia zgwałcenia 
z użyciem niebezpiecznego narzędzia rozpatrywana jest indywidualnie przez organy 
ścigania. To organ orzekający ma zdecydować, czy in concreto użyty przedmiot był 
niebezpieczny, czy też nie. Podsumowując, pojęcie niebezpiecznego narzędzia posiada 
więcej desygnatów niż konkretnie określony rodzaj broni np. broń palna.  

Warto także zauważyć, że dostęp do niebezpiecznych narzędzi jest zdecydowanie 
łatwiejszy niż np. do broni palnej. Niebezpieczne narzędzie chociażby w postaci noża 
znajduje się przecież w każdym domu. Nóż stanowi podstawowy element wyposażenia 
kuchni.  

Również za niebezpieczne narzędzie można by uznać rozbitą szklaną butelkę. Jej 
ostre krawędzie mogłyby bowiem wyrządzić krzywdę innej osobie. Pozyskanie butelki 
nie generuje pokaźnych nakładów finansowych. Rozbicie jej zaś, nie wymaga ogromnej 
siły fizycznej. Każdy zatem mógłby z takiej butelki uczynić niebezpieczne narzędzie. 

Z kolei w przypadku broni palnej konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwo-
lenia. Koszt zakupu broni palnej zaś, jest niewątpliwie wyższy niż koszt zakupu noża 
kuchennego, czy butelki szklanej. Broń pozyskana z nielegalnego źródła z kolei, pociąga 
ryzyko odpowiedzialności karnej z tego tytułu. Nie dziwi zatem, że dane statystyczne 
odnośnie niebezpiecznych narzędzi są wyższe niż dane dotyczące innych rodzajów broni.  

Interesujący jest fakt, że jako ostatnia kategoria broni, której używano przy prze-
stępstwie zgwałcenia były zwierzęta, w tym psy. W latach 2002-2019 odnotowano 
łącznie 11 takich przypadków. Najwięcej tj. po 2 takie zgwałcenia rocznie – w 2007 r., 
2010 r. i 2012 r. Brak jest danych statystycznych za 2002 r. Nie wskazano również, 
z jakiego powodu nie zamieszczono takich danych. W latach 2003-2006 i 2009 r. 
odnotowano po jednym zgwałceniu przy użyciu zwierzęcia. Od 2013 r. nie odnotowano 
żadnego tego typu zgwałcenia. Oznacza to, że zwierzęta, w tym psy były wykorzy-
stywane jedynie w pojedynczych przypadkach zgwałceń.  

Wydaje się, że jeżeli tę kategorię broni nazwano „Pies/inne zwierzę” – to właśnie 
psy były najczęściej wykorzystywane. Jednakże z pewnością nie we wszystkich odno-
towanych przypadkach były to psy, skoro tak, a nie inaczej zatytułowano tę kategorię 
danych. Niestety, autorzy analizowanej statystyki nie podali innych przykładów zwierząt.  

Co do roli zwierzęcia, w popełnieniu tego typu przestępstwa, wydaje się, że sprawcy 
posługiwali się nimi celem przestraszenia swojej ofiary, wymuszenia jej uległości lub 
obezwładnienia jej. Dlatego też słusznym wydaje się być przypuszczenie, że psy, 
którymi sprawcy się posługiwali – musiały sprawiać wrażenie groźnych na tyle, by 
wywołać w ofierze uzasadnioną obawę o swoje życie bądź zdrowie.  

Z drugiej zaś strony, reakcje i zachowania zwierząt nie zawsze są przewidywalne, 
nawet dla ich właścicieli. Nie dziwi zatem, że ilość przypadków zgwałceń, w których 
jako broń użyto zwierzęcia była niewielka. Nie ulega przecież wątpliwości, że sprawcom 
łatwiej jest posłużyć się niebezpiecznym narzędziem niż zapanować nad zwierzęciem.  

Na podstawie analizy danych zawartych w Tabeli 2 przede wszystkim należy 
zauważyć, że najczęściej popełniano zgwałcenia przy użyciu niebezpiecznego narzędzia 
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oraz zgwałcenia przy użyciu broni. Zgwałcenia przy użyciu innych wskazywanych 
typów broni nie były często popełniane.  

Istotnym problemem podczas analizy danych z tabeli 2 były niewątpliwie pewne 
niespójności terminologiczne. W pierwszej kolejności mowa o tym, że w statystykach 
z art. 197 kk nie wyróżniono danych dotyczących poszczególnych paragrafów tej 
regulacji. Jak już bowiem wskazano dotyczy ona nie tylko samego zgwałcenia, ale też 
czynów polegających na wymuszeniu czynności seksualnych. Z kolei w statystyce 
dotyczącej przestępstw popełnionych przy użyciu broni, jako kategorię danych 
wskazano nie art. 197 kk a właśnie „zgwałcenie”.  

Również brak wskazania podstawy prawnej, w oparciu o którą stworzono klasy-
fikację rodzajów broni, których użyto przy zgwałceniach, rodzi nieścisłości terminolo-
giczne. Wydaje się logicznym by przy analizie danych z tabeli 2 bazować na defini-
cjach ustawowych poszczególnych rodzajów broni. Niestety jak już wskazano nie 
każda kategoria broni posiada swoją definicję legalną. Z kolei te, które takową definicję 
posiadają również wymagają dokładniejszej analizy chociażby z uwagi na fakt, że przy 
tak szerokim okresie czasowym (lata 2002-2019) – ustawodawca miał możliwość 
wielokrotnej nowelizacji odpowiednich przepisów. Taka sytuacja miała miejsce 
w przypadku broni palnej. Tutaj ustawodawca dwukrotnie zmieniał definicję legalną 
tejże broni. Nie wszystkie też rodzaje broni ujęto w ustawie o broni i amunicji. Materiały 
wybuchowe przecież posiadają odrębną ustawową regulację. Tak jak wskazywano 
powyżej jest kilka aktów prawnych. W zależności od celu danej regulacji wskazują 
one, jaka substancja czy przedmiot będzie desygnatem pojęcia „materiał wybuchowy”. 

Z uwagi na powyższe wnioski zasadny wydaje się postulat, aby autorzy danych 
statystycznych wskazywali podstawy prawne, zawierające definicję danego rodzaju 
broni. W sytuacji braku takiego aktu prawnego stosownym wydaje postulat, aby 
autorzy statystyk stosowne objaśnienia czy wskazali opracowania naukowe, w których 
takowe definicje można znaleźć.  

Nie ulega wątpliwości, że każda osoba mająca podstawową wiedzę o otaczającym 
ją świecie umie odróżnić materiał wybuchowy (np. granat) od broni palnej (np. 
pistolet). Wiedza taka zapewne jest wystarczająca do codziennej egzystencji. Jednakże 
rzetelne dokonywanie analizy danych statystycznych na cele naukowe wymaga 
prawidłowego rozumienia pojęć, które opisywane są poprzez te dane. Nie każda osoba 
podejmująca się badań naukowych posiada szeroką wiedzę ze wszystkich dziedzin, zna 
definicje wszystkich pojęć. Często badań naukowych podejmują się studenci na 
potrzeby prac dyplomowych czy inne osoby chcące zgłębiać wiedzę w obrębie danej 
dziedziny. Jest zatem ważne, by wskazywane były podstawy prawne lub definicje pojęć, 
które zawarte są w przedstawianych danych statystycznych. Pozwoli to z pewnością 
uniknąć błędnej interpretacji czy posługiwania się opracowaniami mogącymi zawierać 
błędy merytoryczne.  

Na koniec tej części opracowania warto wskazać, jakim procentem ogólnej liczby 
zgwałceń były te dokonane przy użyciu broni w latach 2002-2019 w Polsce. 
Zestawienie to ilustruje tabela 3.  
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Tabela 3. Udział zgwałceń przy użyciu broni w ogólnej liczbie stwierdzonych zgwałceń w latach 2002-2019 
w Polsce 

Rok 

Liczba stwierdzonych przestępstw 
zgwałcenia: 

% zgwałceń przy użyciu broni 
z ogólnej liczby 

stwierdzonych zgwałceń  
(z art. 197 kk) 

przy użyciu 
broni 

ogółem 
(tj. z art. 197 kk) 

2002 74 2 345 3,16 

2003 71 2 322 3,06 

2004 69 2 176 3,17 

2005 56 1 987 2,82 

2006 41 2 001 2,05 

2007 48 1 827 2,63 

2008 26 1 611 1,61 

2009 30 1 530 1,96 

2010 23 1 567 1,47 

2011 39 1 497 2,61 

2012 27 1 432 1,89 

2013 43 1 362 3,16 

2014 28 1 249 2,24 

2015 23 1 144 2,01 

2016 28 1 383 2,02 

2017 22 1 262 1,74 

2018 22 1 326 1,66 

2019 13 1 354 0,96 

Razem 683 29 375 2,33 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z: https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/ 
przestepstwa-przeciwko-6/63496,Zgwalcenie-art-197.html oraz https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-
statystyki/bron/bron-przestepstwa/186393,Przestepstwa-przy-uzyciu-broni.html (dostęp 15.10.2020 r.) 

Dane zawarte w tabeli 3 w kolumnie 2 zawierają dane ilustrujące sumę wszystkich 
odnotowanych przez policję przypadków zgwałceń z użyciem broni w poszczególnych 
latach statystycznych. Dane te zestawiono z ogólną liczbą przestępstw stwierdzonych 
z art. 197 kk (tab. 3, kolumna 3). W kolumnie 4 Tabeli 3 z kolei wskazano, jaką część 
z ogólnej liczby stwierdzonych zgwałceń (z art. 197 kk) stanowiły zgwałcenia przy 
użyciu broni. Niestety nie jest to do końca miarodajne porównanie ze względu na 
wskazywany wcześniej kilkakrotnie fakt, że w art. 197 kk penalizowane jest obok 
zgwałcenia wymuszenie innych czynności seksualnych. W danych dotyczących 
przestępstw przy użyciu broni z kolei wskazywano, że dotyczą one zgwałcenia, a nie 
stricte całego art. 197 kk. Dla celów badawczych jednakże wydaje się, że warto 
chociaż zasygnalizować, jakie wnioski płyną z takiego porównania. 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że zgwałcenia popełniane przy użyciu 
broni nie przekroczyły one bowiem nawet 3,2% ogólnej liczby przestępstw stwierdzo-
nych z art. 197 kk. Od 2016 r. odnotowywana jest tendencja spadkowa w tej kwestii. 
Należy jednak podkreślić, że nadal są to czyny zasługujące na wyższy wymiar kary ze 
względu na drastyczny sposób ich popełniania przez sprawcę. Użycie broni przez 
sprawcę ma niewątpliwie przełamać opór ofiary i umożliwić sprawcy odbycie z nią 
stosunku seksualnego.  

https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-6/63496,Zgwalcenie-art-197.html
https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-6/63496,Zgwalcenie-art-197.html
https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-przestepstwa/186393,Przestepstwa-przy-uzyciu-broni.html
https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/bron/bron-przestepstwa/186393,Przestepstwa-przy-uzyciu-broni.html
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4. Podsumowanie  

Przestępstwo zgwałcenia godzi w wolność seksualną. Jeżeli zostaje popełnione przy 
użyciu broni zasługuje ono na wymierzenie bardziej dolegliwej kary i dezaprobatę ze 
strony społeczeństwa. Polski ustawodawca dosyć szeroko spenalizował to przestępstwo 
w art. 197 kk. Ważna jest również analiza dynamiki przestępstwa zgwałcenia. Niniejsza 
publikacja stanowi jedynie przyczynek do analizy dynamiki zgwałcenia przy użyciu 
broni. Wielość rodzajów broni, którą może posłużyć się sprawca, sprawia, że analiza 
danych statystycznych może być prowadzona w wielu kierunkach. 

Podstawowym brakiem przy analizie danych statystycznych dostępnych na stronie 
internetowej Komendy Głównej Policji jest niewątpliwie brak podziału na dane odnośnie 
konkretnych paragrafów przestępstwa z art. 197 kk. Również istotnym brakiem jest 
niewskazanie aktów prawnych zawierających definicje rodzajów broni, które wymie-
niono w podanych statystykach. Brak ten jest szczególnie odczuwalny w sytuacji, gdy 
wyróżnić można kilka definicji danego rodzaju broni np. na gruncie kilku aktów 
prawnych lub są one bardzo szerokie, czy wywołują polemiki i zastrzeżenia interpreta-
cyjne pomiędzy przedstawicielami doktryny. Rzetelna analiza danych statystycznych 
na cele naukowe jest niemożliwa, jeżeli rozumienia pojęcia, które opisywane są 
poprzez te dane nie są rozumiane prawidłowo. 

Zasadny wydaje się postulat wskazywania podstawy prawnej, która definiuje dany 
rodzaj broni. Jeżeli zaś brak jest takiego aktu prawnego, właściwym wydaje się zawarcie 
przy danych statystycznych stosownych objaśnień czy odesłanie do opracowania nauko-
wego, w którym takowe definicje się znajdują. 

Zgwałcenia popełniane przy użyciu broni nie przekroczyły one bowiem nawet 3,2% 
ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych z art. 197 kk. Obiektywnie nie jest to duży 
odsetek. Od 2016 r. odnotowywana jest tendencja spadkowa, co stanowi pozytywną 
informację. Należy jednak podkreślić, że pomimo obserwowania takiego stanu rzeczy, 
dotyczącego przestępstwa zgwałcenia przy użyciu broni, w ogólnej liczbie przestępstw 
stwierdzonych z art. 197 kk w Polsce, są to czyny zasługujące na dezaprobatę i penali-
zację na gruncie rodzimego prawa karnego.  
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Dynamika przestępstwa zgwałcenia z użyciem broni w Polsce w latach 2002-2019 

Streszczenie  
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie dynamiki przestępstwa zgwałcenia z użyciem broni w Polsce 
w latach 2002-2019. Opracowanie oparto na analizie danych statystycznych zamieszczonych na stronie 
internetowej Komendy Główne Policji. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na przedstawienie danych 
odnośnie liczby postępowań wszczętych oraz przestępstw stwierdzonych z art. 197 §1-4 kk odnotowanych 
w Polsce w analizowanym przedziale czasowym. Następnie wskazano ile i jakich rodzajów broni użyto przy 
popełnieniu przestępstwa zgwałcenia. W tym miejscu zwrócono również uwagę na ustawowe definicje 
poszczególnych rodzajów broni. Na koniec dokonano zsumowania ilości przestępstw stwierdzonych z art. 
197 kk przy użyciu broni w poszczególnych latach statystycznych.  
Słowa kluczowe: zgwałcenie, broń, statystyki 

Dynamics of the crime of rape with the use of weapons in Poland in 2002-2019 

Abstract  
The aim of this publication is to present the dynamics of the crime of rape with the use of weapons in 
Poland in the years 2002-2019. The study is criminological in nature, based on the analysis of statistical 
data published on the website of the Police Headquarters. In the first place, attention was paid to the 
presentation of data on the number of proceedings instituted and offenses identified under Art. 197 §1-4 of 
the Penal Code recorded in Poland in the analyzed period. Then, it was indicated how many and what types 
of weapons were used to commit the crime of rape. At this point, attention was also paid to the statutory 
definitions of individual types of weapons. Finally, the number of crimes identified under Art. 197 of the 
Penal Code with the use of weapons in individual statistical years. These values were compared with the 
total number of crimes identified in this article in order to show what part of the total number of crimes 
under Art. 197 of the Penal Code are rape with the use of weapons. 
Keywords: rape, weapons, statistics 
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Wybrane metody identyfikacji powłok lakierowych 

w kryminalistyce 

1. Wprowadzenie 

Celem pracy jest omówienie analitycznych technik badania powłok lakierowych na 

potrzeby kryminalistyczne. Opracowanie zawiera przegląd powszechnie stosowanych 

metod umożliwiających odróżnienie zebranego materiału dowodowego od dostępnego 

materiału porównawczego. Dzięki rozwojowi techniki i aparatury badawczej możemy 

z dużą dokładnością ocenić skąd pochodzą fragmenty lakieru zabezpieczone na miejscu 

zdarzenia (np. wypadku drogowym). Praca ma również na celu zapoznać czytelnika 

z wybranymi elementami pracy technika i analityka kryminalistycznego zwracając 

uwagę na pojęcie śladu w kryminalistce czy rodzaj materiałów wykorzystywanych 

podczas postępowania dochodzeniowego. Omawiane metody pozwalają dokonać identy-

fikacji grupowej danego materiału oraz indywidualizacji czyli przypisania danych 

fragmentów materiałów do konkretnego przedmiotu. W efekcie przeprowadzonych 

badań uzyskuje się odpowiedź na pytanie skąd pochodzi dana próbka, czy ma związek 

ze sprawą, czy będzie użyteczna podczas postępowania karnego.  

W kryminalistyce termin „identyfikacja” rozumiany jest w zależności od wystę-

pujących okoliczności. Wąskie znaczenie tego terminu stosowane jest do oznaczenia 

badań zmierzających do zidentyfikowania śladu oraz do oznaczenia rezultatu tych 

badań. Biorąc to pod uwagę w pierwszym przypadku identyfikacja rozumiana jest jako 

proces badawczy, w drugim natomiast jako stwierdzenie – wynik badań. Zatem identy-

fikacją kryminalistyczną nazywamy proces badawczy, którego celem jest rozpoznanie, 

porównanie, a także wynik tego procesu, czyli utożsamienie, ustalenie tożsamości [1].  

Istnieje wiele klasyfikacji śladów kryminalistycznych, których najprostszy podział 

opiera się na przypisaniu śladu do konkretnego działu techniki kryminalistycznej. I tak 

wyróżnić można m.in. ślady: 

 daktyloskopijne; 

 biologiczne; 

 fizykochemiczne; 

 mechanoskopijne; 

 użycia broni palnej; 

 traseologiczne; 

 cieplne; 

 fonoskopijne; 

 elektroniczne; 

 osmologiczne; 

 pamięciowe [2, 3]. 
                                                                
1 joannawasag@kul.pl, Katedra Inżynierii Materiałowej, Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Nauk 

Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 

www.kul.pl 
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Ślady powłok lakierowych najczęściej są ujawniane na miejscu wypadku drogowego. 

Mogą mieć postać odprysków lakierowych znajdowanych zarówno na jezdni, jak i na 

odzieży pokrzywdzonego czy sprawcy oraz otarć znajdowanych na samochodzie 

i innych elementach biorących udział w zdarzeniu.  

Gdy nie jest dostępny materiał porównawczy, biegły korzysta z dostępnych mu 

metod aby dokonać jak najpełniejszej identyfikacji nieznanego materiału [4]. Niejedno-

krotnie w ten sposób udaję się ustalić markę, model a czasem również rok produkcji 

samochodu z którego pochodzi badana próbka lakieru. W konsekwencji może to 

ułatwić zatrzymanie sprawcy przestępstwa [4]. 

W przypadku gdy materiał porównawczy jest dostępny biegły przeprowadza analizę 

porównawczą aby ocenić czy ślad ujawniony na miejscu zdarzenia i lakier porów-

nawczy pochodzą z tego samego źródła. W badaniach identyfikacyjnych ustala się 

zgodność cech śladów z cechami danego wzorca. Cechą identyfikacyjną mogą być nie 

tylko elementy pod jakimś względem charakteryzujące badany element ale również 

odróżniające go od innych materiałów. Ze względu na wynik identyfikacji kryminali-

stycznej wyróżnia się identyfikację grupową i indywidualną [3]. Identyfikacja grupowa 

polega na przypisaniu śladu osoby lub przedmiotu do określonej kategorii lub grupy. 

Przykładem identyfikacji grupowej jest np. przydzielenie mikrookruchów powłoki 

lakierowej do grupy lakierów samochodowych. Identyfikacja indywidualna może być 

dokonana, gdy przedmiot lub osoba posiada cechę tak charakterystyczną, że może ona 

zostać przypisana tylko do niego. Umożliwia to wyróżnienie elementu z danej grupy 

i jego indywidualizację np. przypisanie fragmentu powłoki lakierowej z samochodu do 

danej marki i modelu pojazdu a w niektórych przypadkach może to pozwolić na wska-

zanie konkretnego egzemplarza pojazdu [3]. 

Materiały badawcze wykorzystywane w celach identyfikacyjnych dzielimy ze 

względu na rolę jaką pełnią w badaniach: 

 materiał dowodowy; 

 materiał porównawczy; 

 materiał wzorcowy; 

 materiał kontrolny. 

Materiał dowodowy to materiał identyfikowany, tzw. kwestionowany, którego 

źródło pochodzenia nie jest znane. Jest najważniejszy w badaniach identyfikacyjnych. 

Tworzony jest przez ślady kryminalistyczne oraz inne obiekty zabezpieczone pod 

względem procesowym i technicznym podczas oględzin rzeczy, osoby, miejsca lub 

zwłok. Materiał porównawczy to materiał identyfikujący, o którym posiadana jest 

pewna wiedza odnośnie jego pochodzenia. Charakteryzuje się wtórnością w stosunku 

do materiału dowodowego. Jeżeli spotykamy się z brakiem materiału dowodowego 

w określonej sprawie to nie możemy mówić o istnieniu materiału porównawczego 

gdyż jedynie na podstawie cech materiału dowodowego możliwe jest typowanie, uzyski-

wanie, pobieranie i zabezpieczanie materiału porównawczego. W stosunku do niego 

porównywane są cechy materiału dowodowego. Najczęściej pobierany jest od osoby 

podejrzanej. Analiza porównawcza jest najważniejszym procesem badawczym przepro-

wadzanym w kryminalistyce. Gdy jednak materiał porównawczy okaże się nietożsamy 

z materiałem dowodowym lub gdy organy ścigania nie dysponują materiałem porów-

nawczym, wówczas przeprowadzana jest klasyfikacja [3].  
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Innym przykładem materiału porównawczego jest materiał pobierany do badań 

eliminacyjnych. Pozwala to na wykluczenie śladów nieistotnych dowodowo. Materiał 

wzorcowy jest to materiał o stałych cechach ustalonych w drodze wcześniej wykona-

nych badań. Taki materiał przyjmuje się jako jednostkę porównawczą podczas badań 

identyfikacyjnych. Może być on stosowany jako odnośnik w wielu różnych sprawach, 

a informacje o cechach materiałów wzorcowych zawarte są w bazach danych wzorców 

[5]. Ostatnim typem materiału służącego identyfikacji materiału dowodowego jest 

materiał kontrolny. Jest nim całe podłoże lub fragment podłoża materiału dowodowego 

lub porównawczego [3]. Materiał kontrolny pobierany jest, gdy podłoże na którym 

zabezpieczany jest ślad może być aktywne chemicznie lub fizycznie przez co może 

wpływać na cechy śladu [3, 5]. Rysunek 1 przedstawia schemat blokowy typowego 

postępowania podczas analizy próbek lakierów samochodowych na potrzeby krymi-

nalistyki. Cel kryminalistycznej analizy lakieru samochodowego będzie zależał od 

rozpatrywanego przypadku i od określonych możliwości laboratorium. Obecność lub 

brak materiału porównawczego jest także ważnym czynnikiem wpływającym na postę-

powanie przy wykonywaniu analiz [6]. 

W trakcie badań porównawczych wykorzystuje się szereg metod analitycznych 

w celu potwierdzenia lub nie zgodności z materiałem zabezpieczonym na miejscu 

zdarzenia. Do takich metod należą metody mikroskopowe [6, 7], spektroskopowe [8-

10] czy chromatograficzne [11-13]. Wśród metod spektroskopowych obecnie największe 

znaczenia ma spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) dostar-

czająca informacji o składzie jakościowym badanych próbek lakierów np. typie spoiwa, 

rodzaju zastosowanych wypełniaczy czy nieorganicznych pigmentów [14]. Coraz częś-

ciej stosuje się również spektroskopię Ramana (RS) pozwalającą na analizę bardzo 

małych fragmentów lakierów bez ich szczególnego wstępnego przygotowania. Technika 

ta pozwala na identyfikację organicznych i nieorganicznych pigmentów obecnych 

a analizowanych próbkach [14, 15]. 

Przed przystąpieniem do stosowania danej metody analitycznej konieczna jest 

walidacja procesu obejmująca m.in. ocenę parametrów procesu, które mogą mieć 

wpływ na wynik. W przypadku zaobserwowania takiego wpływu prowadzi się proces 

optymalizacji polegający na dobraniu ustawień aparaturowych, które ograniczą procent 

odpowiedzi fałszywie negatywnych i pozytywnych dostarczanych przez źle walido-

wany sprzęt [14].  

2. Lakiery samochodowe – charakterystyka materiału 

Lakiery samochodowe zbudowane są z kilku warstw. Spełniają one określone 

funkcje: antykorozyjną, podkładową, dekoracyjną i ochronną. Najbardziej zewnętrze 

warstwy powinny spełniać funkcję dekoracyjną lub ochronną. Warstwy są mieszaniną 

wieloskładnikową różnych substancji zawierających m.in. substancje błonotwórcze 

(żywice) tworzące tzw. spoiwo lakiernicze (stanowiące do 80% masy powłoki), wypeł-

niacze tzw. obciążniki oraz pigmenty [16]. Poszczególne warstwy różnią się między 

sobą grubością i składem chemicznym zależnym od pełnionej przez warstwę funkcji [17]. 
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Rysunek 1. Schemat blokowy typowego postępowania w analizie kryminalistycznej powłok lakierowych 

(opracowanie własne na podstawie [6]) 

Pierwszą, najbardziej wewnętrzną warstwą powłoki lakierowej jest warstwa anty-

korozyjna. Ta warstwa przylega bezpośrednio do karoserii samochodu dlatego ma za 

zadanie zapewnić właściwą przyczepność kolejnych warstw oraz zapewnić odpowiednią 

ochronę przed korozją [6]. Zbudowana jest z żywic epoksydowych tworzących spoiwo, 

wypełniaczy oraz pigmentów antykorozyjnych. Jako pigmenty antykorozyjne naj-

częściej stosuje się fosforan(V) cynku lub mieszaninę fosforanu(V) cynku i orto-

foranu(V) żelaza(III). Kolejną warstwą jest warstwa podkładowa. Funkcja tej warstwy 

to zapewnienia odpowiedniego krycia, nadanie pożądanych właściwości mechanicz-

nych powłoce oraz ochrona przed niekorzystnym działaniem warunków atmo-

sferycznych. Jako spoiwo wykorzystywane są tutaj również żywice epoksydowe 

z dodatkiem pigmentów i obciążników [6]. Warstwa dekoracyjna (bazowa) odpowiada 

za nadanie powłoce walorów estetycznych. Jej podstawowym składnikiem są drobno-

ziarniste, zawieszone i rozproszone w żywicy związki barwne (pigmenty) nadające 

powłoce kolor. Charakterystyczny metaliczny połysk w lakierach typu metalik zapewnia 

dodatek do warstwy bazowej płatków aluminium bądź miki [6]. Ostatnia warstwa 

samochodowej powłoki lakierowej jest warstwą ochronną tzw. clearcoat [17]. W jej 

składzie znajdują się głównie żywice alkidowe, akrylowe, melaminowe czy np. ureta-
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nowa modyfikowana styrenem, natomiast nie znajdziemy w niej pigmentów [17]. 

rysunki 2 i 3 przestawiają zdjęcia przekroju poprzecznego powłoki lakierowej typu 

metalik oraz zdjęcia powierzchni tej powłoki. 

 

Rysunek 2. Przekrój poprzeczny lakieru typu metalik. Literowo oznaczono poszczególne warstwy lakieru: 

a) ochronną (clearcoat), b) dekoracyjną (basecoat), c) podkładową (primer), d) antykorozyjną (firstprimer) 

(opracowanie własne) 

 

Rysunek 3. Zdjęcia powierzchni powłoki lakierowej typu metalik wykonane w (a) 4x i (b) 20x zbliżeniu 

(opracowanie własne) 

Wśród lakierów samochodowych wyróżnić można 3 rodzaje: 

 lakiery uretanowe; 

 lakiery metaliczne; 

 lakiery akrylowe. 

Lakier uretanowy nadaj się do stosowania natryskowego na prawie każdy rodzaj 

farby, gdyż nie reagują z podłożem. Ich zaletami jest trwałość, odporność na matowienie 

i odpryski. Nie należą jednak do najtańszych lakierów i są toksyczne, podczas stoso-

wania należy zabezpieczyć się odpowiednim ubraniem ochronnym [18].  

Lakier metaliczny jest często stosowany ze względu na efekt jaki daje po zasto-

sowaniu. Karoseria samochodu zyskuje metaliczny połysk. Farby metaliczne są bardzo 

odblaskowe przez co mogą ukrywać otarcia i zadrapania na powierzchni powłoki 
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lakierowej. Nie jest to jednak najtańszy wybór a problem stwarza również ograniczona 

liczba kolorów oraz trudności w dopasowaniu lakieru do barwy karoserii [18]. 

Lakier akrylowy jest łatwy do nałożenia i zapewnia estetyczne wykończenie warstwy 

karoserii samochodu. Wadą jest fakt, że farba łatwo się zużywa i znika gdy jest wysta-

wiona na działanie światła UV i chemikaliów [18]. 

3. Kryminalistyczne badania powłok lakierowych 

Powłoki lakierowe zabezpieczane na miejscu zdarzenia występują zazwyczaj 

w niewielkich ilościach, często zanieczyszczone podłożem lub innym materiałem. 

Nierzadko pozostawione na miejscu wypadku otarcia lakierów nie posiadają pełnej 

struktury warstwowej charakterystycznej dla takich powłok. Stanowi to nieodzowny 

problem dla badacza, stąd też wybór metody wykorzystanej w badaniach porów-

nawczych prowadzonych na potrzeby dochodzenia organów ścigania do identyfikacji 

podyktowany jest cechami materiału dowodowego [19]. Metody w kryminalistycznych 

badaniach fizykochemicznych powinny: 

 być nieniszczące, tak aby badaną próbkę można było powtórnie analizować; 

 być czułe, tak aby ilość próbki do badań była niewielka; 

 być szybkie i niewymagające czasochłonnego wstępnego przygotowania próbek 

do analizy; 

 cechować się dużą siła dyskryminacj; 

 pozwalać na uzyskanie danych o charakterze jakościowym, ilościowym lub pół-

ilościowym badanego materiału [4]. 

Niestety nie ma jednej idealnej metody do badań próbek powłok lakierowych. 

Zazwyczaj łączy się kilka metod a uzyskane dane dają informację o określonych 

cechach próbki. Najczęściej badania rozpoczyna się od badań mikroskopowych, które 

pozwalają na ocenę morfologii powierzchni próbki, ocenę koloru i budowę warstw 

powłoki. Kolejne badania metodami spektroskopowymi i chromatograficznymi pozwa-

lają na analizę składu jakościowego danego materiału [3]. Obecnie równie często 

wykorzystuje się techniki łączone np. chromatografia gazowa sprzężona ze spektro-

metrią mas (GC-MS) [3]. Tabela [1] przedstawia sposoby badań drobin lakieru 

samochodowego w zależności od celu badania.  

Tabela 1. Sposoby badań drobin lakieru [3] 

Rodzaj badań Cel badania Stosowane metody 

badania 

wstępne 

ustalenie barwy 

zewnętrznej 

– mikroskopia optyczna 

– mikrospektrometria UV-VIS 

badania 

mikroskopowe 

ustalenie budowy 

powłok 

– mikroskopia optyczna 

– skaningowa mikroskopia 

elektronowa (SEM) 

badania składu 

chemicznego 

identyfikacja spoiwa, 

pigmentów, 

wypełniaczy 

– spektroskopia w podczerwieni (IR) 

i Ramana 

– mikroanaliza rentgenowska 

(fluorescencja rentgenowska) 

– pirolityczna chromatografia gazowa 

sprzężona ze spektrometrią mas 

(py-GC-MS) 
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– skaningowa mikroskopia 

elektronowa (SEM-EDX) 

badania 

dodatkowe 

identyfikacja formy 

krystalicznej 

pigmentów, 

rozróżnianie żywic 

– jak wyżej 

– dyfraktometria proszkowa XRD 

identyfikacja 

marki 

i rocznika 

pojazdu 

wyszukiwanie zgodności zbadanych cech w bazie danych 

lakierów i samochodów 

Źródło: [3] 

Rysunek 4 przedstawia schemat blokowy sposobu wyboru odpowiedniej metody 

badawczej zależnej od próbki (jakości, ilości, koloru, morfologii) i dostępnego 

w laboratorium sprzętu. 

 

Rysunek 4. Schemat blokowy wyboru odpowiedniej metodyki badawczej  

(opracowanie własne na podstawie [6]) 

3.1. Badania mikroskopowe 

Pierwszym etapem badań nad próbkami lakierów są nieniszczące badania mikro-

skopowe. Wykorzystywane są różne techniki: mikroskopia stereoskopowa, fluores-

cencyjna lub polaryzacyjna. Dzięki tym badaniom uzyskujemy informację o liczbie, 

rodzaju, kolorze, ułożeniu poszczególnych warstw powłoki a także o jej jednorodności. 
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Każda z warstw może być analizowana oddzielnie. Zaobserwować można ewentualne 

różnice w kształcie i rozmieszczeniu drobin w warstwach (płatki aluminium czy 

pigmenty) [4, 7]. 

Autorzy pracy [6] opisują różne metody fizykochemiczne badań próbek lakierów. 

Według nich mikroskopia stereoskopowa jest znakomitym narzędziem do badania 

morfologii materiałów. Mikroskop stereoskopowy (optyczny) pozwala na przestrzenne 

widzenie obrazu powiększonego. Widziany w nim obraz jest trójwymiarowy, a stoso-

wane przybliżenia wahają się od 3x do 200x i są ograniczone małą odległością roboczą 

obiektywów od próbki. Badania rozpoczyna się od ogólnego obejrzenia materiału 

i jego opisu (stosowane powiększenie od 5x do 60x). Analizuje się kształt, kolor, 

właściwości powierzchniowe i obecność warstw. Następnie stosując mikroskop 

o większym przybliżeniu od 100x do 400x, z zastosowaniem jasnego pola, ciemnego 

pola, polaryzacji oraz fluorescencji przeprowadzane są dalsze badania struktury 

powierzchni. 

Autor pracy [7] opisuje wykorzystanie w badaniach morfologii próbek skaningo-

wego mikroskopu elektronowego (SEM) jako metody niewymagającej wstępnego 

przygotowania próbek. Technika ta umożliwia badanie topografii próbki w skali od 

nanometrycznej do mikrometrycznej. Wiązką pierwotną jest tutaj wiązka elektronów. 

Maksymalne przybliżenie w przypadku mikroskopu SEM może wynieść nawet 

3 000 000x pod warunkiem zachowania próżni wynoszącej co najmniej 10
-4 

paskala [Pa].  

Jeżeli metody mikroskopowe nie dają jednoznacznej odpowiedzi umożliwiającej 

identyfikację danej próbki materiału, w dalszej kolejności biegły wykorzystuje metody 

analizy instrumentalnej. 

3.2. Metody instrumentalne 

Najczęściej stosowaną metoda instrumentalną w badaniach powłok lakierowych 

jest spektrometria w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) [6]. Dzięki tej 

metodzie możliwe jest rozpoznanie rodzaju użytego spoiwa oraz uzyskanie informacji 

na temat rodzaju wypełniaczy i pigmentów nieorganicznych [6, 8]. Coraz częściej 

wykorzystywana jest także spektroskopia Ramana pozwalająca na zidentyfikowanie 

organicznych i nieorganicznych pigmentów w badanych próbkach [9, 10]. Najlepszym 

sposobem na porównanie barwy dwóch i więcej próbek jest technika mikrospektro-

fotometrii w zakresie widzialnym i ultrafioletowym (MSP UV-VIS) [6]. Kolejną metodą 

pozwalającą na dalsze różnicowanie próbek charakteryzujących się tym samym typem 

spoiwa jest pirolityczna chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (Py 

GC-MS) [11-13]. W analizie porównawczej zastosowanie znajduje również połączenie 

techniki skaningowej mikroskopii elektronowej z detekcją promieniowania rentgeno-

wskiego (SEM-EDX) oraz metoda fluorescencji rentgenowskiej (XRF) [4, 6]. Można 

dzięki nim dokonać analizy pierwiastkowej badanych materiałów. Są to techniki 

szybkie i raczej czułe (~0,1 wt%), dostarczające informacji uzupełniającej w stosunku 

do spektrometrii FT-IR, Ramana oraz chromatografii Py GC-MS, w większości 

opisujące organiczne składniki powłok lakierowych [4, 6]. Te metody nie będą szerzej 

omawiane w tym opracowaniu.  
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3.2.1. Spektroskopia FT-IR 

Spektroskopia to metoda służąca ocenie struktury związków chemicznych na pod-

stawie ich widm. Spektroskopia IR umożliwia identyfikację substancji w danym mate-

riale i jej zanieczyszczeń na podstawie wykresów zależności transmisji od długości fali 

w zakresie podczerwieni [8]. W szczególności spektrometry FT-IR pozwalają na 

analizę złożonych mieszanin bez konieczności ich wstępnego rozdzielania. Urządzenia 

te rejestrują pochłanianie energii elektromotorycznej przez wiązania w cząsteczkach. 

W ostatnich latach metodę FT-IR coraz częściej stosuje się do oceny i analizy 

materiałów będących przedmiotem postępowania sądowego [8]. 

W celu wykonania pomiarów próbki lakieru są spłaszczane (do kilku mikrometrów) 

i mierzone z zastosowaniem trybu przenikania przez próbkę (transmisji). Każda warstwa 

lakieru musi być analizowana niezależnie. Technika IR pozwala na scharakteryzo-

wanie głównych organicznych i nieorganicznych składników próbki, szczególnie rodzaju 

spoiwa, wypełniaczy oraz zastosowanych organicznych i nieorganicznych pigmentów. 

Spektroskopia FT-IR jest powszechnie stosowana w laboratoriach kryminalistycznych 

z kilku powodów: jest metodą szybką, dającą powtarzalne wyniki, półniszczącą  

i w połączeniu z mikroskopią IR daje możliwość badania mikropróbek (możliwość 

analizy próbek o powierzchni 10x10 µm bez konieczności ich wstępnego przygotowy-

wania) [6]. Kolejną zaletą tej metody jest dostępność baz danych i łatwość ich 

tworzenia. Takie bazy danych umożliwiają dokonanie identyfikacji lakieru oraz mogą 

dostarczać informację służbom policyjnym na temat marki i modelu samochodu z 

którego dane próbki pochodzą. Laboratoryjne bazy danych spektralnych mogą również 

podać częstotliwość względną dla danego rodzaju farby na podstawie jej widma IR, co 

jest istotne na etapie interpretacji danych [6]. Rysunek [5] przedstawia przykładowe 

widma w podczerwieni z transformacją Fouriera wykonane w trybie przenikania przez 

próbkę (transmisja). 

 

Rysunek 5. Widma w podczerwieni z transformacją Fouriera dwóch czerwonych farb. Widoczne są główne 

pasma wchłaniania spoiw i wypełniaczy oraz obecność pigmentu organicznego (PR 254). Pomiary wykonano 

na granulkach KBr w trybie przenikania. Farba A (czerwona), akrylowa-węglan wapnia, pigment czerwony 

254. Farba B (niebieska), alkidowa (na bazie kwasu ortoftalowego) – węglan wapnia [6] 
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3.2.2. Spektroskopia Ramana 

Spektroskopia Ramana mierzy nieelastyczne rozpraszanie cząsteczki napromie-

niowanej światłem monochromatycznym, zwykle z lasera. Dostarczane są informacje 

o drganiach próbki [9]. Do analizy śladowej najbardziej odpowiedni jest dyspersyjny 

instrument Ramana wyposażony w mikroskop. Duży wpływ na jakość widma Ramana 

ma wybór źródła światła, zazwyczaj jest nim laser. Ślady powłoki lakierowej mogą 

być analizowane bez konieczności wstępnego przygotowywania próbki [9]. Wielo-

warstwowe fragmenty lakieru są zwykle cięte na mniejsze fragmenty i umieszczane na 

aluminiowej foli tak aby każda z warstw mogła być analizowana oddzielnie. W połą-

czeniu z mikroskopem, spektrometria Ramana pozwala osiągnąć rozdzielczość prze-

strzenną kilku mikrometrów [9, 10].  

Spektroskopia Ramana dostarcza głównie informacji o organicznych i nieorgani-

cznych pigmentach oraz niektórych wypełniaczach obecnych w próbce farby pod 

warunkiem, że dostępne są odpowiednie bazy danych [10].  

Spektroskopia Ramana jest obecnie rutynowo stosowana w laboratoriach kryminali-

stycznych, ale dość często jest uzupełnieniem analitycznej procedury badania próbek 

lakierów samochodowych, szczególnie gdy dostępny jest odpowiedni sprzęt. Główna 

zaletą spektroskopii Ramana jest brak wstępnego przygotowywania próbek do analizy 

i bardzo wysoki rozkład przestrzenny pomiarów. Główną wadą tej techniki jest możli-

wość fluorescencji próbki, która może całkowicie lub częściowo zamaskować widmo 

Ramana. Aby uniknąć fluorescencji można zmienić długość fali wzbudzającej (np. 

z zakresu widzialnego do bliskiej podczerwieni). W pracy [9] badano różnice w składzie 

chemicznym i strukturze różnych powłok lakierowych pochodzących z samochodów 

metodą spektroskopii FT-IR i Ramana. Rysunek [6] przedstawia widmo Ramana 

czerwonych warstw bazowych powłok lakierniczych dwóch próbek z samochodów 

tego samego koloru i odcienia uzyskanych w wyniku prowadzonych pomiarów. Rodzaj 

spoiwa polimerowego i struktura warstw również były bardzo zbliżone. Badanie metodą 

spektroskopii Ramana pozwoliło na ich rozróżnienie, ponieważ zawierają różne 

pigmenty organiczne [9]. 

3.2.3. Chromatografia  

Wśród metod chromatograficznych największe zastosowanie w analizie lakierów 

samochodowych na potrzeby badań kryminalistycznych znajduje pirolityczna chroma-

tografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (Py GC-MS) [11]. Piroliza to proces 

polegający na zrywaniu wiązań chemicznych w cząsteczkach pod wpływem energii 

cieplnej. Makrocząsteczki takie jak składniki spoiwa w lakierach, zostają rozłożone na 

mniejsze, lotne fragmenty [11]. W kontrolowanych warunkach (temperatura, szybkość 

ogrzewania, czas) zostają wytworzone takie same ilości mniejszych cząsteczek. Na-

stępnie są one rozdzielane za pomocą techniki chromatografii gazowej i identyfiko-

wane przy użyciu techniki spektrometrii mas [11, 12].  

Do badań potrzebne są niewielkie ilości materiału, minimalnie 10 µg. Próbki przed 

analizą muszą zostać odpowiednio przygotowane, warstwy powłoki lakierowej powinny 

zostać rozdzielone.  

Ta metoda jest wykorzystywana głównie do identyfikacji cząsteczek monomerów 

stosowanych w systemach wiążących powłok lakierowych, ale również może zostać 
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użyta do identyfikacji dodatków lub barwników jeśli dostępne są widma materiałów 

odniesienia [11].  

Największą zaletą techniki Py GC-MS jest jej duża zdolność do dyskryminacji 

(eliminacji materiałów niezgodnych) poprzez detekcję i porównanie głównych skład-

ników próbek. Wadą jest czasochłonność oraz niszczenie materiału podczas analiz [13].  

 

Rysunek 6. Widma Ramana dwóch czerwonych powłok o tym samym odcieniu i ich zidentyfikowanych 

czerwonych pigmentach (nr CAS 254 i 170) [9] 
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4. Podsumowanie 

W pracy w całości zrealizowano założony cel. Omówione zostały techniki anali-

tyczne służące kryminalistycznym badaniom samochodowych powłok lakierowych. 

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii przy identyfikacji odprysków powłok 

lakierowych w badaniach kryminalistycznych, możliwa jest bardzo dokładna analiza 

próbek. Korzystając z bazy danych EUCAP (Europejski Zbiór Samochodowych Powłok 

Lakierniczych) możliwe jest określenie z pojazdu jakiej marki i modelu pochodzi 

zabezpieczona próbka lakieru samochodowego [20]. Badania rozpoczynają się 

najczęściej od badań mikroskopowych w celu obejrzenia struktury materiału, jego barwy 

itp., a następnie przeprowadzane są badania analizy składu. Najczęściej wykorzy-

stywane są metody spektroskopowe umożliwiające poznanie składu jakościowego 

i ilościowego badanej próbki. Chromatografia jest również często stosowaną techniką 

pozwalającą rozdzielić składniki materiału (tab. 2). Obejrzenie materiału w dużym 

powiększeniu jest konieczne aby udokumentować morfologię badanej powierzchni 

i ustalić jej cechy. Zastosowanie mikroskopii optycznej czy elektronowej oraz sprzężo-

nych z nimi metod spektroskopowych jest podstawowym i jednocześnie najlepszym 

narzędziem do obserwacji różnych materiałów. Takie systemy pozwalają w szybki 

sposób wykonać badania, dlatego ich wykorzystanie w ekspertyzach sądowych powinno 

być powszechne. W krótkim czasie można uzyskać informację o badanych materiałach, 

a następnie dalej ją przetwarzać i wizualizować. Dokonać można oceny różnych szcze-

gółów budowy materiału, zbadać jego właściwości optyczne i ustalić jego skład 

chemiczny. Na podstawie uzyskanych danych można wstępnie zakwalifikować materiał 

dowodowy do określonej grupy materiałów, dokonując identyfikacji grupowej i często 

również identyfikacji indywidualnej, co w dużym stopniu przyczynia się do rozwią-

zania badanego zdarzenia. Dotyczy to zarówno mikroskopii jak również pozostałych 

omówionych w opracowaniu metod: spektroskopowych i chromatograficznych. 

W tabeli [2] przedstawione zostały najważniejsze metody fizykochemiczne stosowane 

w badaniach powłok lakierowych w celach kryminalistycznych z pogrupowaniem na 

mikroskopowe, spektroskopowe oraz chromatograficzne. 

Tabela 2. Najważniejsze metody fizykochemiczne [3] 

 Mikroskopowe  Spektroskopowe Chromatograficzne 

Cel obserwacja, badanie 

morfologii powierzchni 

materiału 

określenie składu 

chemicznego 

i pierwiastkowego 

materiału 

rozdzielenie 

składników, z których 

składa się badany 

materiał 

Zasada 

działania 

znaczne powiększenie 

obserwowanych 

powierzchni poprzez 

zastosowanie optyki 

lub wykorzystanie 

zjawisk oddziaływania 

elektromagnetycznego 

badania zjawisk emisji 

i absorpcji promieniowania 

elektromagnetycznego 

oddziaływującego 

z materiałem 

rozdzielenie 

składników 

jednorodnych 

mieszanin w wyniku 

różnego ich podziału 

między fazę ruchomą 

i nieruchomą układu 

chromatograficznego 
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Metody – mikroskopia 

optyczna (transmisyjna, 

odbiciowa, w świetle 

spolaryzowanym) 

– skaningowa 

mikroskopia 

elektronowa (SEM) 

– spektroskopia 

w podczerwieni (IR), 

spektroskopia rozpraszania 

Ramana 

 – spektroskopia 

w nadfiolecie i świetle 

widzialnym (UV-VIS) 

– fluorescencja 

rentgenowska (XRF) 

– skaningowa mikroskopia 

rentgenowska 

z analizatorem EDX 

– spektrometria mas 

– chromatografia 

gazowa (GC) 

– wysokosprawna 

chromatografia 

cieczowa (HPLC) 

– chromatografia 

cienkowarstwowa 

(TLC) 

Źródło: [3] 
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Identyfikacja powłok lakierowych w kryminalistyce 

Streszczenie 

Ślady powłok lakierowych są często zabezpieczanym materiałem dowodowym na miejscu wypadku samo-

chodowego lub włamania. Celem badań fizykochemicznych jest analiza zgodności materiału dowodowego 

z materiałem porównawczym, jeśli jest on dostępny, a następnie identyfikacja materiału. Korzystając 

z dostępnych danych, można z dużą dokładnością ustalić model i markę a nawet, w niektórych przypadkach, 

rok produkcji poszukiwanego pojazdu. Do najczęściej stosowanych metod badawczych powłok lakiero-

wych należą, w pierwszej kolejności, metody mikroskopowe pozwalające zbadać zewnętrzną strukturę 

i barwę powłok, a następnie są to metody spektrometryczne oraz chromatograficzne, dzięki którym możliwe 

jest zidentyfikowanie poszczególnych składników powłok i ich rozdzielenie, co pozwala scharakteryzować 

badany materiał.  

Słowa kluczowe: badania kryminalistyczne, lakiery samochodowe, ślady kryminalistyczne  

Identification of car paints in forensics 

Abstract 

Traces of car paint are often secured evidence in a car accident or burglary. The purpose of physico-

chemical research is to analyze the compliance of the evidence with the reference material, if available, and 

then to identify the material.Using the available data, it is possible to accurately determine the model and 

make and even, in some cases, the year of production of the desired vehicle. The most frequently methods 

for car paints analysis, first of all, microscopic methods that allow to examine morphology and the colour 

of coatings, and then they are spectrometric and chromatographic methods, thanks to the fact that it is 

possible to identify individual components and their separation, which allows to characterize the tested 

material. 

Keywords: forensic analysis, car paints, criminalistic traces 

 

 



 

157 

Kamila Barbara Kalinowska
1
, Dorota Zawieska

2
 

Algorytm Structure from Motion w przedstawieniu 

miejsca zdarzenia w przestrzeni 3D 

1. Wprowadzenie do pojęcia sztucznej inteligencji 

Pojęcie sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, w skrócie AI) pierwotnie 

stworzone zostało przez Johna McCarthy’ego w 1955 roku i tym samym określeniem 

zatytułowano również pierwszą konferencję poświęconą AI, która obyła się 

w Dartmouth College w 1956 roku [1]. Jednakże to w październiku 1950 roku, brytyjski 

matematyk Alan Turing swoją publikację „Computing machinery and intelligence” 

rozpoczął od zadania prowokującego pytania: Czy maszyny mogą myśleć? (ang. Can 

machines think?) i dzięki jego rozważaniom zaczęto badania nad AI [2]. Bazując na 

przeprowadzanych przez Alana Turinga tzw. testach Turinga można wywieźć prostą 

formę definicji sztucznej inteligencji określającą, że sztuczna inteligencja jest pewną 

zdolnością maszyny, która wzoruje się na naśladowaniu ludzkiej inteligencji. Z tego 

również wywodzimy pojęcie uczenia maszynowego, które jest techniką programowania 

posiadającą zdolność uczenia się realizowaną w ramach sztucznej inteligencji [3]. 

 Kolejnym krokiem rozwoju sztucznej inteligencji było wynalezienie przez Franka 

Rosenblatta w 1958 roku algorytmu wykorzystującego koncepcję sztucznych sieci 

neuronowych (ang. artificial neural network, w skrócie ANN) [1]. Są to systemy 

obliczeniowe wzorujące się na działaniu biologicznych sieci neuronowych zarówno 

ludzkich, jak i zwierzęcych. Nie są to systemy zaprogramowane do wykonywania 

określonych zadań, ale wykonują je na zasadzie nauki z podanych wzorców [4]. 

Jednak samo uczenie maszynowe zaczęto wykorzystywać w rzeczywistych aplikacjach 

dopiero wraz z opracowaniem w 1967 roku przez Thomasa Covera i Petera Harta algo-

rytmu najbliższego sąsiada (ang. nearest neighbour algorithm, w skrócie NN). Pomimo 

szybkiego rozwoju algorytmów w pierwszej fazie istnienia sztucznej inteligencji, 

pozostawała ona wciąż ograniczona ze względu na brak możliwości wyrażenia i przed-

stawienia wielu koncepcji [1]. 

 Druga faza rozwoju przypadła na lata 80. i 90., kiedy to systemy ekspertowe [1] 

(tzw. programy komputerowe wykorzystujące posiadaną bazę wiedzy do rozwiązy-

wania problemów [5]) rozwijały się niezwykle szybko i zyskały znaczący wpływ w 

modelowaniu matematycznym. Coraz częściej zaczęto również wdrażać koncepcję 

sztucznych sieci neuronowych. W 1966 roku IBM opracowało program szachowy 

Deep Blue, który w 1996 roku pokonał mistrza świata gry w szachy. To był pierwszy 

raz, kiedy program komputerowy wykazał zdolności podobne, a nawet lepsze od 

zdolności ludzkich [1].  

                                                                
1 kamila.barbara.kalinowska@gmail.com / kamila.kalinowska.dokt@pw.edu.pl, Szkoła Doktorska PW nr 5, 

Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, Wydział Geodezji i Kartografii, 

Politechnika Warszawska. 
2 dorota.zawieska@pw.edu.pl, Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej, 

Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska. 
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Trzecia faza rozwoju sztucznej inteligencji rozpoczęła się na początku XXI wieku 

i trwa do dzisiaj [1]. W 2006 roku Geoffrey Hinton, Simon Osindero i Yee-Whye Teh 

przedstawili koncepcję sieci głębokich (ang. deep networks) zakładającą uczenie sieci 

warstwowo, a następnie jej kontrolowane douczanie [6]. Publikacja ta do dziś stanowi 

jedną z najbardziej wpływowych prac nad badaniami sztucznej inteligencji. Sukces 

algorytmów uczenia maszynowego potrafiących rozpoznawać mowę czy obraz przy-

ciąga znaczne zainteresowanie ze strony wszystkich społeczności naukowych, przed-

siębiorstw, jak również rządu [1]. Wachlarz możliwości jej wykorzystania jest niemal 

nieograniczony. W większych ośrodkach zagranicznych uczenie maszynowe stanowi 

jedną z bazowych form stosowanych w kryminalistyce. 

1.1. Algorytm SfM uczenia maszynowego 

Trójwymiarowe wizualizacje polegają na rekonstrukcji geometrii obiektu lub całej 

sceny. Na przestrzeni lat powstało wiele technik i algorytmów umożliwiających 

wizualizacje 3D pod kątem zaspokojenia potrzeb w różnych obszarach zastosowań. 

Wyróżnić możemy metody aktywne, które wymagają zastosowania specjalistycznego 

sprzętu (np. skanery laserowe, światła strukturalne) oraz metody pasywne znacznie 

przystępniejsze ekonomicznie. Metody pasywne umożliwiają pozyskanie danych 

o wysokiej rozdzielczości przy wyraźnie ograniczonej potrzebie nadzoru użytkownika, 

a co ważniejsze nie wymagają znajomości przez niego wiedzy specjalistycznej. Jest to 

metoda, która w ostatnich latach zyskała duże grono zwolenników i nie należy się temu 

dziwić. Jej potencjał jest ogromny [7]. 

Algorytm Structure-from-Motion powiązany jest z algorytmami widzeniem kompu-

terowego (ang. Computer Vision, w skrócie CV) i widzenia maszynowego (ang. machine 

vision). Metodę tę zaliczamy do pasywnych metod, które oparte są na technikach 

obrazowania optycznego. Trójwymiarowa rekonstrukcja odbywa się w oparciu o sieć 

zdjęć wykonanych z różnych punktów obserwacyjnych. Opracowanie składa się z kilku 

etapów przetwarzania obrazów, z których każdy rozwiązuje poszczególny problem. Na 

rys. 1.1 przedstawiono etapy prowadzące do wygenerowania finalnego produktu [7].  

Po wgraniu danych wejściowych w postaci obrazów cyfrowych następuje etap 

dopasowania określonych punktów. Dopasowanie punktów wiążących (dopasowanie 

cech charakterystycznych, określanych również jako punkty homologiczne – odpo-

wiadające sobie na sąsiednich obrazach) składa się z trzech następujących po sobie 

etapów [7]: 

 wykrycie cech charakterystycznych – oparte jest na utworzeniu zbioru cech 

lokalnych mających opisać poszczególne punkty obrazu. Mogą obejmować 

punkty, krawędzie, linie itp.; 

 odnalezienie punktów homologicznych – jest etapem, podczas którego następuje 

ustalenie, które obrazy przedstawiają wspólne części sceny (tzn. pokrywają się). 

Jeżeli dwa odnalezione punkty na różnych obrazach posiadają tę samą cechę 

lokalną wówczas można uznać je za identyczne w scenie w kontekście ich 

wyglądu. W sytuacji, gdy dwa obrazy mają wspólny zestaw punktów wówczas 

można uznać, że przedstawiają wspólną część sceny; 

 weryfikacja geometryczna – to etap sprawdzający czy wcześniej dopasowane 

obrazy rzeczywiście posiadają wspólne punkty. 
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Następnie występuje faza rekonstrukcji, która składa się z czterech etapów prowa-

dzących do wytworzenia dwóch chmur punktów (przykład gęstej i rozrzedzonej – rys. 

1.1) [7]: 

 inicjalizacja – skupia się na obszarach obrazu o gęstym rozmieszczeniu odnale-

zionych punktów homologicznych. Związane jest to z ryzykiem błędu mogącego 

wystąpić w przypadku rozpoczęcia rekonstrukcji obrazu od obszaru zawiera-

jącego zbyt małą liczbę punktów homologicznych;  

 rejestracja obrazu – to proces, w którym każdy nowy obraz dodawany jest do już 

istniejącej rekonstrukcji w ten sposób zwiększając ilość informacji i dokładność 

w niej zawartą; 

 triangulacja – następuje definiowanie współrzędnych 3D nowych punktów 

i wygenerowanie gęstej chmury punktów; 

 wyrównanie metodą wiązki – jest etapem korygującym. Z uwagi na możliwości 

powstania błędów w procesie rekonstrukcji na etapie oszacowania elementów 

orientacji zewnętrznej i triangulacji przeprowadza się wyrównanie. 

 

Rysunek 1.1. Etapy procesu przetwarzania zdjęć składające się na metodę Structure-from-Motion (SfM), 

opracowanie własne na podstawie [8] 

Trójwymiarowy model tworzony metodą SfM zawiera 360° widok obiektu/sceny 

i nazywany jest fotorealistycznym modelem 3D obiektu. Obecnie jest to najbardziej 

powszechna metoda modelowania 3D obiektów. Dzięki upowszechnieniu algorytmu 

SfM i opracowaniu odpowiedniego oprogramowania istnieje możliwość automatycznego 

przetwarzania obrazów wykorzystywanych w procesie opracowywania modeli 3D 

pozyskanych zarówno cyfrowymi aparatami amatorskimi, jak i umieszczonymi 

w telefonach komórkowych. Tworzone w ten sposób fotorealistyczne trójwymiarowe 

modele 3D mogą służyć jako dokładne i wiarygodne odwzorowania rzeczywistych 

obiektów. Odpowiednie zaprojektowanie sieci zdjęć oraz przetworzenie ich pozwala 

na uzyskanie wysokiej jakości danych o badanej przestrzeni. Dodatkowo niskie koszty 

aparatury i stosunkowo prosty sposób przetwarzania danych powoduje, że metoda ta 

staje się konkurencyjna w stosunku do znacznie droższej technologii naziemnego 

skanowania laserowego.  

1.2. Skaning laserowy w kryminalistyce 

Skaning laserowy zaliczany jest do aktywnych metod, których produktem jest 

powstanie fotogrametrycznego modelu 3D. W powszechnym użyciu znajduje się 

w amerykańskich służbach policyjnych. Wykorzystują go głównie do badania miejsc 
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zdarzeń wypadków samochodowych, jednak swoje zastosowanie odnalazł również 

w badaniu miejsc zdarzeń, gdzie użyta została broń palna [9].  

Szkoła Policji w Pile we współpracy z Laboratorium Skanowania i Modelowania 

3D przy Instytucie Historii Architektury Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej 

oraz firmą Leica Geosystems podjęła się próby rozpoznania potencjału wykorzystania 

skanowania naziemnego podczas czynności oględzinowych na dwóch zasymulowanych 

miejscach zdarzenia: wypadek komunikacyjny oraz miejsce zabójstwa w pomieszczeniu 

mieszkalnym. Dla celów porównawczych miejsca zdarzenia zasymulowanego zabójstwa 

poddano również oględzinom metodą tradycyjną przeprowadzoną przez zespół opera-

cyjno-procesowy. Zauważano, że w przypadku wykonania oględzin przez człowieka 

powstały błędy przy wymiarowaniu miejsca zdarzenia oraz przy wymiarowaniu 

pozostawionych śladów. Błędy te zostały spotęgowane w niepoprawnie wykonanych 

szkicach odręcznych. Po zestawieniu dokumentacji powstałej ze skanowania a wyko-

nanej przez zespół oględzinowy stwierdzono, że w przypadku wykorzystania skano-

wania dokładność pomiaru i odwzorowania jest niezwykle precyzyjna. Granica błędów 

wyniosła od 2 mm do 12 mm dla dokumentacji poglądowej dla obrazów RGB, natomiast 

dla chmury punktów pochodzącej ze skaningu margines wynosił 2-3 mm [10, 11]. 

W ostatnich latach większe jednostki Policyjne wyposażone zostały w skanery [11]. 

Jednakże wciąż zauważa się niedostatecznie aktywne wykorzystanie tej metody 

w praktyce kryminalnej, które jest znacząco niewspółmierne w stosunku do potencjału 

w niej zawartego. Próbę rozpowszechnienia metody skanowania podjęło Laboratorium 

Ekspertyz 3D Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

[12]. Należy zauważyć, że czynnikiem wpływającym na niechęć techników przy 

stosowaniu tej metody jest wysoki koszt sprzętu i obawa przed jego uszkodzeniem, 

a także wymagająca szkoleń obróbka danych. 

Omawiany w artykule algorytm SfM umożliwia wykorzystanie niskobudżetowych 

technik obrazowania do opracowania i wizualizacji 3D wybranego miejsca zdarzenia. 

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o jego efektywne 

wdrożenie i wykorzystanie w zastosowaniu taktyki kryminalistycznej. Ponadto autorzy 

starali się zbadać potencjał algorytmu poprzez przedstawienie jego zalet i wad 

w odniesieniu do wybranych sytuacji kryminalistycznych.  

2. Algorytm SfM kryminalistyce 

Francuski kryminolog Edmond Locard sformułował zasadę Locarda znaną również 

jako Zasadę Wymiany Locarda. Stanowi ona najpopularniejszą zasadę w historii krymi-

nalistki. Stwierdza, że każdy kontakt pozostawia po sobie ślad (ang. every contact 

leaves trace). Oznacza to, że w momencie, kiedy przestępca czy używane przez niego 

narzędzie zbrodni wejdzie w kontakt fizyczny z ofiarą czy jakimikolwiek obiektem/ 

powierzchnią w otoczeniu ofiary, to zawsze pozostawiony zostaje jakiś ślad, który 

następnie poddać można analizie [13]. Rozważając tę zasadę na gruncie Sztucznej 

Inteligencji można zauważyć pewną analogię. Tak samo jak sprawca zostawia pewien 

wzór, który jest wystarczający do zidentyfikowania podejrzanego tak samo wystar-

czający jest wzór dla stworzenia algorytmu obliczeniowego [4].  

Obecnie wprowadzone są bardzo ścisłe zasady jakimi musi kierować się zespół 

oględzinowy przeprowadzający czynności dążące do wykrycia sprawcy zdarzenia. 

Jednakże większość prac wykonywana jest przez ludzi, a to oznacza, że czynności te 
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nie są pozbawione ryzyka błędu, a także zależne są od czasu potrzebnego na ich 

wykonanie. Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji przyczynić się może do 

usprawnienia tych procesów i zminimalizowania ryzyka błędów [7].  

Warto zauważyć, że niekiedy dokumentacja fotograficzna stanowi jedyną możliwą 

formę zabezpieczenia śladu kryminalistycznego i archiwizuje miejsce zdarzenia 

w wymiarze 2D opisując powierzchnię bądź obiekt, którego nie można zabezpieczyć. 

Algorytm SfM bazujący na obliczeniach na podstawie sieci zdjęć (o określonym 

pokryciu i geometrii) można wykorzystać stosując nawet archiwalne zdjęcia pochodzące 

ze spraw zakończonych (lub zawieszonych) opracowując trójwymiarową przestrzeń 

miejsca zdarzenia [7]. 

2.1. Analiza algorytmu SfM w przestrzeni otwartej na przykładzie 

eksperymentu z grobami przeprowadzonego przez Ośrodek Badań 

Antropologii Sądowej w Teksasie 

Archeologia przeprowadza badania nad działalnością człowieka w różnych 

okresach dziejów, a następnie na podstawie zebranych danych dokonuje rekonstrukcji. 

Dużą część badań obejmują prace na cmentarzyskach jakie dają wgląd na temat 

obrzędowości pogrzebowej, a także dostarczają materiału umożliwiającego badanie 

historii kultury materialnej. W bardzo podobnym zakresie (a jedynie skupionych na 

czasach współczesnych) badaniom poddawane są odnajdywane groby ofiar. Dlatego 

nawiązywana współpraca pomiędzy archeologami i technikami kryminalistyki 

w zakresie eksploracji grobów uznawana jest za słuszne podejście, jeżeli tylko uzna się, 

że groby stanowią antropogeniczne obiekty kulturowe [14].  

Celem tworzonego zespołu badawczego jest opracowanie takiej strategii, która 

umożliwia pobranie z miejsca jak największej liczby śladów materialnych, jedno-

cześnie zapewniając jak najmniejszą ingerencję w scenę. W tym zakresie, eksperyment 

z wykorzystaniem algorytmu SfM w 2017 roku przeprowadził Ośrodek Badań 

Antropologii Sądowej (ang. Forensic Anthropology Research Facility, w skrócie 

FARF) z Uniwersytetu w Teksasie. Ciała poddane badaniom zostały dobrowolnie 

przekazane ośrodkowi dla celów naukowych. Podczas badania grobów ze szczątkami 

ludzkimi wykorzystano również alternatywne metody celem porównania otrzymanych 

wyników. Obszar poddany badaniom podzielony został na cztery strefy. Strefa pierwsza 

pokryta była trawą o wysokości od 50 cm do 90 cm i na niej znajdowały się trzy 

płytkie groby (rys. 2.1). Druga wydzielona strefa obejmowała dwa groby, z których 

ciała zostały po czasie usunięte (rys. 2.2). Trzecia z czterech wydzielonych stref 

zawierała nieosłonięte, rozproszone szczątki szkieletowe (rys. 2.3). Szczątki te były 

naruszone przez zwierzynę. Ostatni z obszarów pokrywał około dwudziestu szczątków 

ludzki w różnych stanach rozkładu. Zwłoki umieszczone zostały w klatkach, część 

z nich nie została przedstawiona na zdjęciach (rys. 2.4, rys. 2.5) [15]. 
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Rysunek 2.1. Widok z góry na opracowany model z wykorzystaniem algorytmu SfM. W dolnej środkowej 

części obrazu (również w powiększeniu i obróceniu dla lepszej widoczności) ukazano obszar, na którym 

znajdowały się trzy groby. Z uwagi na wysoką trawę w tym miejscu wyraźnie można dostrzec, że algorytm 

SfM nie zobrazował w sposób dostrzegalny grobów [15] 

 

Rysunek 2.2. Model opracowany z wykorzystaniem algorytmu SfM dla dwóch pozostałości po grobach, 

z których szczątki szkieletowe zostały usunięte po około roku. Na tym obszarze wyraźnie widoczne są 

anomalie środowiskowe związane z rozkładem ciał, takie jak np. brak roślinności, nierówności w glebie [15] 

 

Rysunek 2.3. Pozostałości ludzkich szczątek oraz znajdujące się w pobliżu elementy garderoby (buty, odzież). 

Lewe zdjęcie przedstawione zostało w zakresie spektralnym RGB. Prawa ilustracja ukazuje model 

opracowany metodą SfM w położeniu bocznym [15] 



 

Algorytm „Structure from Motion” w przedstawieniu miejsca zdarzenia w przestrzeni 3D 

 

163 

 

Rysunek 2.4. Zdjęcia zwłok pokrywających obszar czwarty.  

Ciała znajdują się w różnym stadium rozkładu [15] 

 
Rysunek 2.5. Model opracowany metodą SfM ukazujący fragment obszaru z rys. 2.4. Szczegóły zdjęć 

w postaci klatek nie zostały odwzorowane. Należy jednak zauważyć, że dane SfM nie zostały poddane 

filtracji i stąd wynika brak dostatecznego wykrycia szczegółów. Jednakże wciąż można dostrzec istotne 

informacje o pozostałościach i ich kształcie [15] 

Metoda wykorzystana przez Ośrodek Badań Antropologii Sądowej z Uniwersytetu 

w Teksasie wykazała, że w przypadku badań grobów, algorytm SfM nie był w stanie 

zapewnić dostatecznie przejrzystego modelu w sposób umożliwiający ewentualną 

identyfikację ciał. Jednakże, metoda ta okazała się skuteczna przy wykrywaniu różnić 

pomiędzy różnymi obiektami, w tym różnymi warstwami gleby oraz ingerencją rozkła-

dającego się ciała w strukturę naturalną powierzchni ziemi. Wygenerowane modele 

ukazywały różnice pomiędzy obszarami „zakłóconymi” a naturalnym otoczeniem. 

Pokazuje to możliwość łatwej identyfikacji porównawczej (kształt, głębokość, nastę-
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pujące przeobrażenia) np. z zeznaniami świadków. Nawet w przypadku nieuznania 

wyników uzyskanych tą metodą za rozstrzygające, stanowić mogą one źródło cennych 

informacji mogących pomóc w zawężeniu obszaru poszukiwań. Jest to również 

metoda nieinwazyjna, która w przypadku miejsc, gdzie nie jest możliwe przeprowa-

dzenie wykopalisk może stanowić jedyną alternatywną metodę zbadania miejsca 

zdarzenia. Niemniej jednak zalecane są dalsze badania w tym kierunku.  

2.2. Analiza algorytmu SfM na przykładzie wyżłobienia w ścianie 

przeciwpożarowej przeprowadzona przez Laboratorium Inżynierii 

Materiałowej i Badań z Denver w Kolorado 

W normalnych przypadkach zabezpieczenie śladu w postaci uszkodzenia części 

konstrukcyjnych pomieszczenia czy elementów się w nim znajdujących odbywa się na 

zasadzie wykonania zdjęć z różnych położeń. W tym rozdziale przedstawiona zostanie 

propozycja możliwości zastąpienia przedstawienia śladu w postaci 2D na geometryczny 

trójwymiarowy model. 

Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Badań (ang. The Materials Engineering and 

Research Laboratory) z Denver w Kolorado przeprowadziło badanie z wykorzy-

staniem fragmentu ściany przeciwpożarowej w której podczas wcześniejszych testów 

nastąpiło pęknięcie betonu. Wykonana została sieć zdjęć co 15° (rys. 2.6) w trzech 

poziomach celem uchwycenia dolnej, środkowej i górnej części próbki ściany. Kilka 

dodatkowych zdjęć wykonanych zostało w obszarze występowania największych 

uszkodzeń [16].  

 

Rysunek 2.6. Przedstawienie pozycji kamery (niebieskie kwadraty) z których wykonano sieć zdjęć 

do utworzenia modelu [16] 

W wyniku zastosowania algorytmu SfM maksymalny błąd modelu zredukowano do 

0,167 piksela (ok. 0,04 mm). Wygenerowany model pokryto teksturą umożliwiającą 

przeprowadzenie testów, gdzie ujawniono wszelkie pęknięcia i odkształcenia (rys. 2.7). 

Przeprowadzona demonstracja ukazała precyzję z jaką możliwe jest wykorzystywanie 

dokumentacji trójwymiarowej w analizie stanu betonowych elementów konstruk-

cyjnych [16].  
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Rysunek 2.7. Model opracowany metodą SfM. A – ukazano pełny widok, B – ukazano przybliżenie 

na uszkodzenia powstałe w ścianie [16] 

2.3. Symulacja miejsca zbrodni i analiza działania algorytmu SfM 

Eksperyment polegał na symulacji miejsca zbrodni, gdzie wykorzystano manekin 

z zadaną raną ciętą. Dla celów eksperymentalnych wygenerowano model sztucznej 

rany ciętej znajdującej się na szyi oraz przykładowe narzędzie tępokrawędziste dla ran 

tłuczonych. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania open source 

implementującego algorytm SfM (oprogramowanie Agisoft Metashape Professional, 

Pix4D). Na rys. 2.8 ukazano przykład odnalezienia punktów homologicznych dla pary 

zdjęć, gdzie kolorem niebieskim oznaczono punkty wiążące pewne, natomiast kolorem 

czerwonym punkty wiążące niepewne. Dodatkowo na rys. 2.9 (rys. 2.10 przybliżenie) 

przedstawiony został przykładowy punkt homologiczny odnaleziony na kilku wybranych 

sąsiednich zdjęciach. Pomarańczowy okrąg oznacza zawężony obszar poszukiwań, 

zielonym krzyżykiem ukazany został poszukiwany/odnaleziony punkt.  

  

Rysunek 2.8. Punkty homologiczne odnalezione na przykładowej parze zdjęć [7] 

A B 
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Rysunek 2.9. Przedstawienie wybranego punktu homologicznego na kilku przykładowych zdjęciach 

[opracowanie własne] 

 

Rysunek 2.10. Przedstawienie wybranego punktu homologicznego na kilku przykładowych zdjęciach rany 

ofiary (zbliżenie) [opracowanie własne] 

Rysunek 2.11 przedstawia wygenerowaną gęstą i tzw. rzadką chmurę punktów dla 

obiektu tępokrawędzistego. Rzadka chmura punktów jest reprezentacją położenia 

punktów (orientacji zdjęć) mających ‘kluczowe’ znaczenie, natomiast gęsta chmura 

punktów zawiera dokładne odwzorowanie powierzchni. To na podstawie gęstej chmury 

punktów tworzona jest rekonstrukcja siatki wielokątów polegająca na interpolacji 

odległości między odnalezionymi punktami wspólnymi. Ostatecznym wynikiem było 

uzyskanie modelu 3D pokrytego teksturą (rys. 2.12, rys. 2.13). 
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Rysunek 2.11. A – rzadka chmura punktów dla narzędzia tępokrawędzistego, B – gęsta chmura punktów dla 

narzędzia tępokrawędzistego [7] 

 

Rysunek 2.12. Fotorealistyczny trójwymiarowy model 3D hipotetycznego narzędzia zbrodni opracowany 

metodą SfM [7] 

 

Rysunek 2.13. Fragment fotorealistycznego trójwymiarowego modelu 3D rany ofiary opracowanego metodą 

SfM [opracowanie własne] 

Opracowany model 3D poddany został analizie. Jedną z nich było sprawdzenie jaka 

jest dokładność opracowanego modelu. Na rys. 2.14 przedstawiony został model 3D 

narzędzia tępokrawędzistego ukazujący poziomy dokładności dla poszczególnych 

fragmentów modelu – kolorem niebieskim oznaczono wysoką dokładność, natomiast 

czerwonym najmniejszą dokładność opracowania. Obszar powierzchni błyszczącej 

oraz obszar występującego cienia jest wyraźnie określany jako najmniej dokładny. 

Obszary zaznaczone kolorem niebieskim są obszarami, gdzie dokładność określana 

jest na poziomie 1 mm. 

A B 
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Rysunek 2.14. Model opisujący dokładność odwzorowania powierzchni [opracowanie własne] 

Kształt obiektu i znajdująca się obok niego plama krwi są odwzorowane z wysoką 

dokładnością – do 1 mm. W przypadku rekonstrukcji skupiającej się na całości sceny 

obszary o mniejszej pewności sygnalizują fragmenty sceny, na które należy zwrócić 

większą uwagę przy wykonywaniu zdjęć o określonej geometrii. 

W górnej części trzonka narzędzia tępokrawędzistego znajdowało się wyżłobienie. 

Na rysunku 2.15 ukazano profil wgłębienia. Obliczono, że długość pokrycia całego 

wgłębienia wynosiła 1,4 cm (na rysunku 2.15 zaznaczone czerwoną linią). 

W najgłębszym punkcie wyżłobienie sięgało 4,1 mm. 

 

Rysunek 2.15. Profil wyżłobienia na trzonku narzędzia tępokrawędzistego [7] 

Uzyskiwane modele 3D z wykorzystaniem algorytmu SfM są niezwykle reali-

styczne i precyzyjne. Odchyłka przy pomiarach referencyjnych dokonywanych na 

modelach 3D wahała się od 1-4 mm. Obliczenie wyżłobienia na trzonku narzędzia 

tępokrawędzistego czy głębokości rany są wartościami, które na pojedynczym zdjęciu 

są niemożliwe do uzyskania. Dzięki analizom prowadzonym bezpośrednio na modelu 

3D możliwie jest przeprowadzanie wymaganych pomiarów bez ingerencji w obiekt. 

Pomierzone dane mogą być elementami wyjściowymi do dalszych obliczeń np. siły 

uderzenia z jaką zadano cios w przypadku narzędzia tępokrawędzistego. Pomierzone 

dane bezpośrednio na modelu obiektu 3D czy otoczenia 3D umożliwiają przeprowa-

Wysoka dokładność 

dla kształtu obiektu 

i plamy krwi 

Niska dokładność dla 

fragmentu błyszczącego 

stolika  

(cm) 
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dzenie weryfikacji różnych hipotez dotyczących popełnionego przestępstwa np. 

w zakresie pierwotnego położenia ciała, jego upadku, trajektorii uderzenia, rozprysku 

krwi itd. Opracowanie cyfrowego modelu 3D całej sceny popełnionego przestępstwa 

oraz wykonanych zdjęć detali stwarzają szerokie możliwości do przeprowadzania 

analiz przestrzennych oraz wykonywanie pomiarów bezpośrednio na opracowanych 

modelach, gdzie niejednokrotnie pomiar w warunkach naturalnych jest utrudniony 

bądź niemożliwy. 

3. Podsumowanie  

Sztuczna inteligencja oraz algorytmy przetwarzania obrazów rozwijają się od ponad 

siedemdziesięciu lat. W zakresie kryminalistyki wykorzystanie tych metod w ośrodkach 

zagranicznych jest bardzo wysokie. Uczenie maszynowe przedstawia szeroki wachlarz 

zastosowań, począwszy od oględzin miejsca zdarzenia aż do ostatecznego orzeczenia 

sądu. Wykazuje ono bardzo małą odchyłkę błędów w uzyskiwaniu wyników. W przy-

padku kryminalistyki idealne byłoby wprowadzenie rozwiązań charakteryzujących się 

precyzją pomiarów, oszczędnością czasu, a także zautomatyzowaniem większości 

procesów pomiarowych.  

W artykule omówiono tylko jeden z wielu istniejących algorytmów sztucznej inteli-

gencji, które można uwzględnić w badaniach w dziedzinie taktyki kryminalistycznej. 

Należy zauważyć, że sztuczna inteligencja jest dziedziną stale rozwijającą się. Nie 

jesteśmy w stanie określić jej pełnego zastosowania. Jednakże już teraz można 

zauważyć jak sztuczna inteligencja w przyszłości dokonać może rewolucji cyfrowej 

w kryminalistyce.  

Przedstawiony w artykule eksperyment stanowi początek badań nad możliwością 

opracowania nowego sytemu wykorzystywanego w określonych badaniach krymina-

listycznych. Planowane badania obejmować będą analizę algorytmów przetwarzania 

obrazów (CV) z wykorzystaniem sztucznej inteligencji pod kątem tworzenia modeli 

3D wykorzystywanych do analiz kryminalistycznych. Planowane jest opracowanie 

odpowiednich procedur przetwarzania danych oraz określonego systemu dla potrzeb 

badań kryminalistycznych.  

Literatura  

1. Popper J., Hermann J., Cui K., Bergweiler S., Weyer S., Ruskowski M., Wang M., Guang 

L., Hu Y., Kueh V., Wang D., Madigan M., Oppermann I., Ryu S., Kim L., Wei S., Li R., 

Du X., Shang Y., Thonet G., Artificial intelligence across industries, IEC Whitepaper, 

2018, s. 14-15. 

2. Turing A.M., Computing Machinery and Intelligence, Mind. A quarterly review of 

psychology and philosophy, vol. 49 (236), 1950, s. 433-460. 

3. Lai L., Świerczyński M. (red.), Prawo sztucznej inteligencji, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2020, s. 2, 4. 

4. Gupta S., Sharma V., Johri P., Artificial intelligence in forensic science, International 

Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), vol. 07 (05), 2020, s. 7181-7184. 

5. Furmankiewicz M., Ziuziański P., Wykorzystanie szkieletowego systemu ekspertowego dla 

projektu econet, [w:] Zieliński Z.E. (red), Rola informatyki w naukach ekonomicznych 

i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, tom 1/2013, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce 2013, s. 63. 



 

Kamila Barbara Kalinowska, Dorota Zawieska 

 

170 

6. Hinton G.E., Osindero S., Teh Y.W., A Fast Learning Algorithm for Deep Belief Nets, 

Neural Computation, vol. 18 (7), 2006, s. 1527-1554. 

7. Kalinowska K.B., Wykorzystanie obrazów cyfrowych w wybranych zastosowaniach 

kryminalistycznych, Praca dyplomowa magisterska, Warszawa 2020, s. 41-44, 78-91. 

8. Bianco S., Ciocca G., Marelli D., Evaluating the Performance of Structure from Motion 

Pipelines, Journal of Imaging, vol. 4 (8), (2018), s. 98-116. 

9. Hołyst B., Kryminalistyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.  

10. Koźmiński L., Brzozowska M., Kościuk J., Kubisz W., Wykorzystanie możliwości 

nowoczesnego skanowania 3D w oględzinach miejsca zdarzenia i ich dokumentowania, 

Wiadomości Konserwatorskie, vol. 26, 2009, s. 679-688. 

11. Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2020. 

12. Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Wilk D., Wójcikiewicz J., Kryminalistyka a nowoczesne 

technologie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019.  

13. Baharuddin A.S., Wan Harun M.A., Ruskam A., Yacob A.R., Law of Individuality and 

Locard’s Principle from Islamic Perspective Mediterranean, Journal of Social Sciences, 

vol 7 (1), 2016, s. 239-247. 

14. Górecki A., Metody wykorzystywane przez polskich kryminalistyków i archeologów przy 

eksploracji mogił – różnice i zbieżności, Acta Universitatis Lodziensis. Folia 

Archaeologica, vol. 32, 2018, s. 23-46. 

15. Anderson D., Murray B., Wescott D., Moorhead R., Anderson M., Survey and Insights into 

Unmanned Aerial Vehicle-Based Detection and Documentation of Clandestine Graves and 

Human Remains, Human Biology, vol. 90 (1), 2018, s. 33-49. 

16. Peterson E., Klein M., Stewart R., Whitepaper on Structure from Motion (SfM) 

Photogrammetry: Constructing Three Dimensional Models from Photography, 

Reclamation. Managing Water in the West, 2015, s. 1-29. 

Algorytm Structure from Motion w przedstawieniu miejsca zdarzenia 

w przestrzeni 3D 

Streszczenie 

Praktyka kryminalistyczna wskazuje, że miejsce zdarzenia stanowi istotne źródło informacji o dokonanym 

przestępstwie i sprawcy. Z uwagi na efemeryczny charakter miejsca zdarzenia istotnym jest udokumento-

wanie każdego, potencjalnie istotnego śladu materialnego. Zastosowanie odpowiedniej techniki rejestracji 

miejsca zdarzenia umożliwia rekonstrukcję 3D komponentów otoczenia a niejednorodnie jest przydatne 

w rozpatrywanych symulacjach i odtwarzaniu przebiegu kryminalnego zdarzenia. Wraz z dynamicznym 

rozwojem technik informatycznych i wizyjnych obecnie powszechnie wykorzystywane są obrazy cyfrowe 

oraz ich automatyczne przetwarzanie z wykorzystanie różnych algorytmów przetwarzania danych. Efektem 

tego jest opracowana wirtualna przestrzeń 3D miejsca zdarzenia, gdzie można w dowolny sposób prowadzić 

wielowariantowe analizy. Odpowiednio wdrożone algorytmy sztucznej inteligencji w dziedzinie krymina-

listyki mogą stać się niezwykle pomocne i efektywne na każdym z etapów postępowania.  

Omawiany w artykule algorytm SfM umożliwia wykorzystanie niskobudżetowych technik obrazowania do 

opracowania i wizualizacji 3D wybranego miejsca zdarzenia. Produktem końcowym jest trójwymiarowy 

cyfrowy model 3D zarejestrowanej przestrzeni, wygenerowany na podstawie sieci (grupy) zdjęć.  

Przedmiotem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania algorytmu SfM wykorzystywanym 

w oprogramowaniu Agisoft Metashape Professional pod kątem zdarzeń kryminalistycznych. Przeprowa-

dzono symulację zabójstwa z wykorzystaniem manekina, zarejestrowano miejsce zbrodni a następnie 

opracowano fotorealistyczny model 3D miejsca zdarzenia. Na opracowanym modelu 3D przeprowadzono 

wiele pomiarów i analiz umożliwiających nie tylko archiwizację miejsca zdarzenia, ale szczegółowe 

opracowanie modeli 3D wybranych detali w badanym otoczeniu. Przeprowadzone badania i uzyskane 

wyniki są inspiracją do dalszych badań pod kątem rozwijania algorytmów widzenia maszynowego (ang. 

Computer Vision) w zastosowaniu w badaniach kryminalistycznych. 

Słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, algorytm Structure from Motion, taktyka 

kryminalistyczna, model 3D  
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Structure from Motion algorithm for three-dimensional crime scene 

documentation 

Abstract 

Forensic practice shows that a crime scene is an important source of information about the committed 

crime and the culprit. Due to the ephemeral nature of crime scene, it is important to document potentially 

significant material trace as well as the crime environment and its components. A proper recording 

technique of the crime scene enables the 3D reconstruction of the scene and therefore allows to build 

simulation models reconstructing the course of the criminal event. Along with the dynamic development of 

information and vision techniques, we observe the increased use of automatic processing of digital images. 

These processes facilitate the development of 3D virtual space of the crime scene, where multi-variant 

analyses can be carried out. The proper implementation of artificial intelligence algorithms in forensics 

science may become very helpful and effective at every stage of the criminal investigation.  

This article is to present the applicability of the SfM algorithm, delivered from the Agisoft Metashape 

software, in the forensic events investigations. A simulation of homicide was carried out, a potential 

murder weapon was recorded, and then a photorealistic 3D model of the scene was developed. The 

measurements and analyses enabled not only for archiving the incident scene but also for detailed 

development of 3D models of selected details in the studied environment. The research results are an 

inspiration for further research in terms of developing computer vision algorithms for use in forensic 

examinations.  

Keywords: artificial intelligence, machine learning, algorithm Structure from Motion, forensic tactic, 3D 

model 
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Modus operandi jako „narzędzie”  

do identyfikacji sprawców zabójstw 

1. Wstęp 

Modus operandi 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” [1]. 

Modus operandi umożliwia zrozumienie, czym kieruje się przestępca na miejscu 

zdarzenia, jakich używa do tego środków oraz pozwala na zrozumienie doboru ofiar 

w zależności od charakteru przestępstwa. 

Istotą zjawiska modus operandi jest jego indywidualność, na którą składa się szereg 

czynników, m.in. osobowość sprawcy, jego sprawność fizyczna, poziom wykształcenia, 

umiejętności i upodobania, posiadane narzędzia, sprawdzona i wypróbowana przy 

innych przestępstwach metoda postępowania. Wielość tych czynników i ich wzajemne 

kombinacje powodują, iż przestępca popełnia przestępstwo w sposób indywidualny, 

dla siebie właściwy [2].
 
 

Niniejsza praca przedstawia zjawisko modus operandi, oznaczające sposób działania 

sprawcy przestępstwa w trakcie jego popełniania, ale także zachowania go poprze-

dzające oraz zachowania następujące bezpośrednio po dokonaniu czynu. Proces ten 

został opisany na podstawie unormowanego w polskim kodeksie karnym przestępstwa 

zabójstwa [3]. 

2. Przestępstwo zabójstwa 

Zabójstwo to przestępstwo polegające na umyślnym pozbawieniu człowieka życia 

[4]. Przestępstwo to należy do zbrodni o najpoważniejszym charakterze, ponieważ 

dotyczy fundamentalnej wartości posiadanej przez człowieka, czyli pozbawienia go 

życia. Przestępstwo zabójstwa klasyfikowane jest jako najpoważniejsze we wszystkich 

systemach prawa. W polskim prawie karnym odpowiedzialność za zabójstwo została 

określona w § 1 art. 148 k.k., który stanowi, iż: kto zabija człowieka, podlega karze 

pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności 

albo karze dożywotniego pozbawienia wolności [3].  
Ponadto ustawodawca normuje w § 2 przywołanego artykułu także zachowania, 

które wyczerpują znamiona kwalifikowanego typu tego przestępstwa, tj. 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; 

                                                                
1 dominik.szewczyk@interia.eu, Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych, Wydział Bezpieczeństwa 
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 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat 

pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności [3]. Rodzaj 

klasyfikacji przestępstwa jest uzależniony przede wszystkim od sposobu działania 

danego sprawcy oraz przebiegu dokonywania konkretnego zabójstwa. 

3. Czynniki warunkujące popełnianie zabójstw 

3.1. Czynniki biologiczne 

Przyczyny biologiczne zabójstw powiązane są z funkcjonowaniem organizmu czło-

wieka, zarówno w sferze psychicznej, jak i fizycznej. Do czynników biologicznych 

warunkujących popełnianie zabójstw można zaliczyć m.in. takie zjawiska jak: choroby, 

zaburzenia psychiczne, a także abberacje chromosomalne.  

Wszelkiego rodzaju zaburzenia oraz psychozy mogą doprowadzić osobę do zacho-

wań niezgodnych z prawem. W szczególności, jednostka będąca pod wpływem środków 

odurzających jest narażona na różne zaburzenia, w wyniku czego nie jest w stanie 

rozeznać co jest dobre, a co złe w jej postępowaniu. Nie potrafi również krytycznie 

podejść do swoich zachowań [5]. 

Literatura wyróżnia m.in. zjawisko omamów jako motywacji do popełniania zbrodni. 

Przede wszystkim są to omamy słuchowe, które są ściśle powiązane z psychiką osoby 

i polegają na słyszeniu głosów nakazujących konkretnych zachowań. Jednostka cierpiąca 

na tego typu schorzenia będzie w pełni podporządkowana i będzie wykonywała 

wszystkie „rozkazy” wydawane przez urojone głosy. Dobrym przykładem takich osób 

są schizofrenicy, z których prawie 50% wykazuje skłonności do agresywnych zachowań, 

a część wymaga zupełnego odizolowania od populacji. Niektóre źródła wskazują, iż 

schizofrenicy w sposób szczególny są narażeni na popełnienie przestępstwa zabójstwa. 

Przyczyny takiego zachowania można się doszukiwać w cechach ich osobowości, 

które pod wpływem choroby zostają nasilone – schizofrenicy o wiele silniej odczuwają 

zazdrość, nieufność i poza tym są przekonani o wszechobecnym spisku przeciwko ich 

osobie [6]. 

Biologicznych przyczyn popełniania zabójstw można także upatrywać w zabu-

rzeniach chromosomalnych. Osoba płci męskiej posiadająca w kariotypie jeden chro-

mosom X i nie jeden, a dwa chromosomy Y, wykazuje większe skłonności do agresji 

niż osoba o podstawowym zestawie chromosomów, czyli XY. Podwójną obecność 

chromosomów Y określa się jako zjawisko „nadmężczyzny”. Skutkiem tego zaburzenia 

chromosomalnego u mężczyzn jest rozwój drugorzędnych i trzeciorzędnych cech 

płciowych w postaci dobrze rozwiniętej muskulatury, krzepy, a także wysokiego 

wzrostu, które predysponują ich do popełniania przestępstw nacechowanych brutal-

nością [5]. 

Wyróżnia się również zaburzenia chromosomalne objawiające się występowaniem 

dodatkowego chromosomu X. Osobnicy dotknięci tym zjawiskiem zdecydowanie 

rzadziej wykazują skłonności do agresywnego postępowania, a tym samym bardzo 

rzadko popadają w konflikt z prawem [5]. 

Jedną z przyczyn popełniania zbrodni skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu jest 

działanie sprawców pod wpływem środków psychoaktywnych. Napoje alkoholowe 

oraz różnego rodzaju narkotyki wpływają na sposób zachowań sprawcy. Może on 

dopuścić się czynu zabronionego jednorazowo po spożyciu któregoś ze środków 
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odurzających, ale może też popełnić go z uwagi na fakt długoletniego zażywania 

substancji psychoaktywnych. W drugim przypadku mowa jest o uzależnieniu osoby, 

która sobie z tym nie radzi i nałogowo zażywa środki odurzające. Takie jednostki 

zdecydowanie częściej wchodzą w konflikt z prawem w odróżnieniu od tych, które 

spożywają podane środki w sposób okazjonalny [5, 7]. 

Najpowszechniejszym środkiem odurzającym, pod którego wpływem dokonuje się 

przestępstw, jest alkohol. Jego właściwości związane z obniżonym poziomem strachu 

oraz wzrostem agresji, sprzyjają wchodzeniu w konflikty z prawem. Literatura wskazuje, 

iż niemal 50% zabójstw, a także większa część przestępstw takich jak zgwałcenia, 

bójki, pobicie czy rozboje, popełniane są pod wpływem alkoholu [8]. W przypadku 

działania pod wpływem narkotyków decydujące są ich właściwości, które mogą powo-

dować omamy, urojenia, wzmożenie popędu płciowego, a jednocześnie zwiększenie 

możliwości popełnienia przestępstwa o charakterze seksualnym. Osoby uzależnione od 

narkotyków najczęściej jednak dopuszczają się przestępstw przeciwko mieniu. Moty-

wowane jest to chęcią osiągnięcia korzyści majątkowej w celu zakupienia narkotyków. 

Przestępstwom tym towarzyszą często także zabójstwa [5]. Ludzie pod wpływem 

głodu narkotykowego nie myślą racjonalnie, ich czyny nie są logiczne, nie potrafią się 

kontrolować. Ważne jest dla nich tylko zdobycie środków na zakup narkotyków, a nie 

konsekwencje z tytułu popełnienia czynu przestępnego [5, 6]. 

3.2. Czynniki socjologiczne 

Rozważania o przyczynach socjologicznych popełniania zabójstw należy rozpocząć 

od środowiska najbliższego dla każdego człowieka – domu rodzinnego. Rodzina 

i wychowanie w sposób znaczący mogą wpłynąć na proces decyzyjny, ukształtowanie 

w strukturach społecznych, hierarchia wartości, którymi dana osoba będzie się kierowała 

w swoim życiu. Duża liczba osób instynktownie wnioskuje, iż większość przestępców 

musi się wywodzić z rodzin patologicznych, a takie wnioskowanie jest błędne. Wzorce 

przekazywane przez rodziców oraz to co dzieci widzą na co dzień, wpływa na ich 

rozwój, ale nie skazuje ich na wybór drogi przestępczej [9]. Najważniejsze jest to, jakie 

ideały i wartości rodzice starają się wpajać swoim dzieciom. Dla większości 

opiekunów wychowywanie jest normalną rzeczą, zgodną z obowiązującymi normami 

moralnymi i prawnymi. Niestety zdarzają się też przypadki rodzin, w których przemoc 

jest na porządku dziennym – stosuje się ją zarówno wobec dzieci, jak i innych 

członków rodziny. Takie sytuacje w znaczący sposób wpływają na psychikę młodego 

człowieka. Badania amerykańskich kryminologów – Jamesa Q. Wilsona i Richarda J. 

Herrnsteina dowodzą, iż „większość dzieci, wobec których stosowana jest przemoc, 

w tym ze strony najbliższych, wykazuje więcej agresji niż ich rówieśnicy wychowani 

w poczuciu bezpieczeństwa” [10].  

W dzisiejszych czasach, gdzie pogoń za pieniądzem oraz karierą doprowadziła do 

zaniedbania podstawowej instytucji społecznej, jaką jest rodzina, zauważyć można 

brak przekazywania przez rodziców jakichkolwiek wzorców zachowań ich potomstwu 

[11]. Współcześnie dzieci nie mają od kogo uczyć się określonego modelu zachowań, 

gdyż rodzice nie mają czasu na ich wychowanie. Takie sytuacje zmuszają ich do 

poszukiwania dla nich obiektów godnych naśladowania. Odnajdują je często w mediach 

czy Internecie, co w konsekwencji może wpłynąć na negatywne ukształtowanie 

osobowości człowieka, jak i jego stanowisko wobec wspólnoty i norm prawnych [12].  
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Amerykańscy naukowcy – John Douglas i Mark Olshaker stwierdzili, że 

„większość seryjnych zabójców pochodziła z dysfunkcjonalnych rodzin i doświadczyła 

przemocy ze strony jej członków” [10].  

Jednak nie każda taka osoba staje się zabójcą, ponieważ konieczne są także inne 

czynniki wyzwalające agresywne zachowania. Poza kontaktem z rodziną, wpływ na 

ukształtowanie osobowości człowieka może mieć również towarzystwo, w jakim dana 

osoba przebywa. Młodzi ludzie, którzy chcą zaimponować starszym kolegom w celu 

uzyskania ich aprobaty, często dopuszczają się czynów niezgodnych z obowiązującym 

prawem. Osoby w młodym wieku większość swoich doświadczeń nabywają w trakcie 

obserwacji. Przebywanie z rówieśnikami, którzy nie przestrzegają norm prawnych 

i moralnych, prowadzi do powielania schematów oraz zachowań, którymi posługuje 

się większość grupy. Przykładem takiego typu zachowań może być funkcjonowanie 

gangu młodzieżowego [13]. Należy nadmienić, iż struktury gangu czy też zorganizo-

wanej grupy przestępczej to formacje, w których przemoc, a niekiedy nawet zabójstwa 

występują na porządku dziennym. Osoba przebywająca w takim towarzystwie, wraz 

z upływem czasu, może uznać taki model zachowań za normalny i sama będzie w stanie 

dopuścić się popełnienia czynu zabronionego [14]. 

Jedną z ważniejszych przyczyn popełniania przestępstw, w tym także zabójstwa, 

jest sytuacja materialna sprawcy. W większości będzie to przestępczość skierowana 

przeciwko mieniu aniżeli życiu i zdrowiu. Należy jednak podkreślić, iż zabójstwa popeł-

niane są równie często w celach rabunkowych. Sprawca w celu uzyskania środków 

niezbędnych do egzystencji czy też motywowany chęcią powiększania dorobku mate-

rialnego, dopuszcza się bezprawnego ataku na ludzkie życie [8].  

Kolejną z przyczyn popełniania przestępstw, mogącą wpłynąć na ukształtowanie 

charakteru przestępcy, są media. Bezustanna „mowa nienawiści”, przemoc, brak posza-

nowania podstawowych wartości oraz norm społecznych, to częsty widok w ogólno-

dostępnej telewizji czy Internecie. Przestępcy otwarcie przyznają się do wykorzy-

stywania wiadomości dostępnych w medialnych źródłach do konstrukcji bomby albo 

sposobu podania trucizny innej osobie [15]. 

3.3. Motywacje sprawcy zabójstwa 

Motywacja sprawcy jest czynnikiem, który w znaczący sposób wpływa na jego 

postępowanie, zachowanie, a także dopuszczanie się czynów zabronionych. Opierając 

się na modelu klasyfikacji motywów popełniania zabójstw opisanych przez Brunona 

Hołysta, można wyróżnić następujące rodzaje motywacji sprawców:  

 motyw ekonomiczny; 

 z powodu zagrożeń lub naruszenia bezpieczeństwa osobistego; 

 motyw erotyczny; 

 motyw seksualny; 

 w wyniku wystąpienia co najmniej dwóch motywów [16]. 

Do motywów dokonywania przestępstwa zabójstwa możemy zaliczyć także chęć 

„pokazania się”, podwyższenia swojej pozycji w hierarchii danej grupy. Mowa tu 

głównie o zorganizowanych grupach przestępczych, których sposób działania funkcjo-

nowania jest specyficzny ze względu na ich hierarchiczną strukturę. Dokonanie 

zabójstwa osoby, zlecone przez szefa grupy przestępczej jest szansą na awans w jej 
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strukturach. Stanowi także sprawdzian lojalności oraz wytrzymałości emocjonalnej 

członków grupy. 

Szczególną formą popełnienia zabójstwa z powodów ekonomicznych jest zabójstwo 

na zlecenie. Sprawca tego przestępstwa działa w sposób skryty lub przez zaskoczenie, 

dążąc do zminimalizowania możliwości zatrzymania go na miejscu zdarzenia przez 

organy ścigania. Zabójca wyraża zgodę na zabicie wskazanej przez zleceniodawcę 

osoby i ustala wynagrodzenie za taką „usługę”. Jednym z elementów zabójstwa na 

zlecenie jest także nieznajomość sprawcy z ofiarą, co wyklucza działanie z pobudek 

emocjonalnych. Zabójstwa te są specyficzne również ze względu na fakt, iż zazwyczaj 

dokonywane są przez profesjonalnych zabójców – przygotowanych do popełniania 

tego rodzaju przestępstw [17]. 

Nie należy zapomnieć także o motywach związanych z emocjami wobec ofiary. 

Warunkowane są one głównie brakiem empatii cechującej się ujemnym potencjałem 

energii, m.in. nienawiścią, zazdrością, gniewem, ale nieraz współczuciem, a nawet 

litością [18].  

4. Polski zabójca 

Zważywszy na polskie przypadki zabójstw, w celu stworzenia i opisania modelu 

postępowania ich sprawców, należy oprzeć się na podstawie badań wykonanych przez 

Monikę Całkiewicz [5], która w książce pt. Modus operandi sprawców zabójstw, na 

podstawie analizy spraw karnych zakończonych prawomocnym wyrokiem sądu – 

w sprawie zabójstwa, określa istotę procesu modus operandi polskich zabójców. 

Na terenie naszego kraju stwierdzić można głównie występowanie zabójców poje-

dynczych. Osób, które odebrały życie jednej osobie w wyniku jednego wydarzenia. 

Marginalnym przypadkiem jest występowanie zabójcy seryjnego, czyli przestępcy, 

który zabija więcej niż jedną osobę w określonym ciągu czasowym. W przypadku 

samego przygotowania się sprawcy do popełnienia zabójstwa, stwierdzić możemy, że 

jego działanie nie ma nic wspólnego z profesjonalizmem, który cechuje się elementem 

przygotowawczym. Większość przypadków dowodzi, iż sprawca działał pod wpływem 

silnego impulsu, a zabójstwo wynikało z emocji, jakich doznał w wyniku kontaktu 

z ofiarą. Duży odsetek sprawców podczas dokonywania zbrodni był pod wpływem 

środka odurzającego, jakim był alkohol [5]. Utwierdza to w przekonaniu, iż przygoto-

wanie polskich zabójców do popełnienia zbrodni jest znikome, bowiem z reguły osoba 

znajdująca się pod wpływem alkoholu nie myśli racjonalnie. Dlatego taki sprawca 

pozostawia na miejscu zdarzenia ślady, które ułatwiają jego identyfikację. Za profesjo-

nalizmem polskich zabójców nie przemawia też fakt, iż ponad 50% ofiar również 

znajdowała się pod wpływem alkoholu, a do zabójstw dochodziło podczas wspólnego 

konsumowania przez nich alkoholu. Zdecydowanie wskazuje to na działanie pod 

wpływem impulsu aniżeli na przygotowane działanie [5]. 

W znacznej większości przypadków osoby pokrzywdzone i sprawcy znali się albo 

byli w bliższych ze sobą stosunkach. Ponad 50% ofiar stanowili znajomi osób dopusz-

czających się zabójstwa, a około 40% członkowie rodziny lub osoby żyjące w konkubi-

nacie. Do tego, typologia ofiar związana jest z fazą przygotowania. Jeżeli sprawca 

działa pod wpływem impulsu czy silnych emocji, to ofiarami będą osoby mu znane 

i najbliższe. Nie ma mowy o typowaniu ofiar i poszukiwaniu ich, gdyż przestępstwa te 

nie były planowane i tym samym wybór ofiar nie był przemyślany [5]. 
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Analogicznie można rozpatrywać wybór miejsca zdarzenia. Osoba w sposób 

profesjonalny przygotowująca się do popełnienie zabójstwa, będzie przywiązywała do 

tego elementu znaczącą uwagę. Chcąc uniknąć świadków zdarzenia, dokona zbrodni 

w miejscu odosobnionym. Polski zabójca nie działa zazwyczaj w sposób przemyślany, 

a więc miejsca popełnienia jego czynu również nie będą podlegały szczegółowej 

selekcji. W polskich realiach miejscem zbrodni z reguły jest obszar, gdzie dochodzi do 

bezpośredniego konfliktu między ofiarą a oprawcą. W 63% analizowanych przypadków 

do przestępstwa doszło w pomieszczeniu, natomiast w pozostałych przypadkach był to 

teren otwarty. Przeważnie zwłoki ofiary pozostawione są w miejscu, w którym doszło 

do przestępstwa. Tylko w pojedynczych przypadkach spotkano się z zamiarem ukrycia 

lub przeniesienia zwłok w celu wprowadzenia w błąd organów ścigania [5]. 

Sprawcy zabójstw w Polsce kierują się bardzo zróżnicowanymi motywami. W zesta-

wieniu wszystkich z nich, przeważają jednak zabójstwa motywowane emocjami 

sprawcy. Złość, kłótnia – to najbardziej powszechne motywacje polskich zabójców 

(46%). Wyróżnia się także zabójstwa, których podłoża można doszukiwać się 

w poczuciu zagrożenia, ochrony życia własnego lub innych. Zaliczamy do nich przy-

padki osób znęcających się nad rodzinami, których zachowania prowokowały ofiarę do 

odebrania im życia (18%) [5]. 

Jednym z elementów modus operandi sprawców zabójstw jest współdziałanie 

z innymi osobami. Analizując polskie przypadki, należy zwrócić uwagę na fakt, iż 

duża liczba zabójstw stanowi zdarzenia, w których dochodzi do jedno-sprawstwa. 

Wynika to także z braku elementu planowości, jeżeli bowiem sprawca dokonuje prze-

stępstwa w sposób nieprzemyślany, nie ma również czasu na wejście z kimś w porozu-

mienie w celu jego dokonania. Zdarzają się jednak takie przypadki, występujące 

niezwykle rzadko i zazwyczaj opierające się na potwierdzaniu nieprawdziwego alibi 

sprawcy, związane z ukrywaniem go czy utrudnianiem śledztwa, aniżeli dotyczące 

bezpośredniej pomocy przy pozbawianiu życia ofiary [5]. 

Mając na uwadze wykorzystanie narzędzi w procesie działania sprawcy, stwierdzić 

można, że spora część zbrodni dokonywana jest wyłącznie za pomocą siły fizycznej 

przestępcy. Jednak najwięcej, bo około 72% zabójstw popełnianych jest przy użyciu 

narzędzi, m.in. noża, szpadla, widelca, siekiery. Sprawca do dokonania przestępstwa 

używa środków, które są dla niego łatwo dostępne w chwili popełniania przestępstwa. 

Wynika to z przytaczanego już faktu, że większość zbrodni popełniana jest pod 

wpływem impulsu w sposób chaotyczny. W niewielu przypadkach dochodzi w Polsce 

do odebrania życia ofierze za pomocą broni palnej (4%) [5]. 

Jak dowodzi literatura przedmiotu, w naszym kraju zachowanie sprawców zabójstw 

po dokonaniu zbrodni, w 40% przypadków polega na próbie udzielenia pierwszej 

pomocy ofierze. W 4% zabójstw, sprawca próbuje utrudnić pracę organom ścigania, 

a 22% przestępstw z art. 148 k.k. kończy się dobrowolnym zgłoszeniem sprawców do 

organów ścigania. Z kolei, 59% sprawców zostaje, w krótkim odstępie czasu od doko-

nania przestępstwa, zatrzymana przez funkcjonariuszy podczas czynności w postępo-

waniu przygotowawczym [5]. 
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5. Podsumowanie 

Dokładna analiza modus operandi może stanowić podstawę do identyfikacji sprawcy, 

przydatną zarówno dla działań wykrywczych, jak i tych o charakterze dowodowym. 

Ma również szczególne znaczenie dla budowania wersji kryminalistycznej. Połącznie 

wiedzy nauk sądowych z kryminologią i kryminalistyką, pozwala na ustalenie związków 

pomiędzy cechami osobniczymi sprawców a sposobem ich działania [2]. 

Poddając dokładnej analizie sposób działania sprawcy, można uzyskać wiele infor-

macji na jego temat (m.in. o jego sprawności fizycznej, jego cechach osobowości, 

otoczeniu, zażywanych środkach odurzających, posiadanych narzędziach itp.). Umożli-

wia to zawężenie kręgu podejrzanych poprzez doprowadzenie do grupowej identyfikacji, 

a dzięki temu, określenie dalszego kierunku poszukiwań sprawcy [19].  

Opierając się na analizie spraw związanych z pozbawianiem życia innych osób – 

opisywanych w książce Moniki Całkiewicz – polski zabójca przedstawia się jako 

osoba spontaniczna w swoich działaniach. Co prawda osiąga on główny cel swoich 

czynów, czyli uśmierca określoną ofiarę, lecz robi to w sposób nieprzemyślany, chao-

tyczny, bez żadnego przygotowania, działając pod wpływem emocji, co w konse-

kwencji prowadzi do szybkiego zatrzymania go przez organy ścigania [5]. 
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Modus operandi jako „narzędzie” do identyfikacji sprawców zabójstw 

Streszczenie 

Charakterystyczny, a zarazem zazwyczaj powtarzalny sposób zachowania się sprawcy czynu zabronionego 

w kryminalistyce rozumiany jest jako modus operandi. Jest to reprezentatywny model planowego i mecha-

nicznego, a także w opinii przestępcy najkorzystniejszego sposobu działania na miejscu zdarzenia, ściśle 

związanego z dokonaniem przestępstwa. Jego indywidualność determinowana jest przez zbiór czynników, 

m.in. takich jak osobowość, sprawność fizyczna, poziom wykształcenia, umiejętności i upodobania sprawcy. 

Na ich podstawie można niejednokrotnie ograniczyć krąg poszukiwanych, grupowo identyfikując sprawcę 

i jednocześnie określić kierunek dalszych poszukiwań. 

Celem niniejszego artykułu jest poddanie analizie sylwetki polskiego zabójcy z uwzględnieniem jego 

motywów działania, wykorzystywanych narzędzi oraz miejsc, gdzie dokonywane są zbrodnie. Zabójstwo 

to przestępstwo polegające na umyślnym pozbawieniu człowieka życia. Ten rodzaj przestępstwa należy do 

zbrodni o najpoważniejszym charakterze, ponieważ dotyczy ono najważniejszej wartości, jaką posiada 

człowiek, czyli jego życia. 

Słowa kluczowe: modus operandi, polski zabójca 

Modus operandi as a "tool" for identifying perpetrators of murders 

Abstract 

The characteristic and at the same time usually repetitive behaviour of the perpetrator who committed 

a criminal act is understood as a modus operandi. It is a representative model of planned and mechanical, 

and in the offender's opinion the most advantageous way of acting at the scene of the event, closely related 

to the crime. Its individuality is determined by a set of factors, such as personality, physical fitness, level of 

education, possessed skills and the things that the perpetrator perceived as amusing. Basing on these factors 

it is often possible to limit the number of suspects, identifying the perpetrator in groups and at the same 

time determine the direction of further search. 

The aim of this article is to analyze the figure of a Polish killer, taking into account his motives, tools that 

he used and places where the crimes are committed. Murder is a crime of deliberate deprivation of life. 

This is one of the most serious crimes, because its outcome takes the most precious thing that human 

beings possess – their life. 

Keywords: modus operandi, polish killer 
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Przyszłość kryminologii biopsychosocjalnej –  

aspekty prawne i kryminologiczne 

1. Wstęp 

Rozważania dotyczące kryminologii biopsychosocjalnej należy rozpocząć od 

krótkiego rysu historycznego. Wyodrębnienie kryminologii jako osobnej dyscypliny 

naukowej nastąpiło w XIX wieku i początkowo dominowało podejście klasyczne. 

W tym ujęciu zakładano „pesymistyczną wizję natury ludzkiej” [1], zatem każdy był 

zdolny do popełnienia przestępstwa – zależało to od jego woli, a kary miały być ade-

kwatne do wyrządzonej szkody [1]. Jednak ten nurt kryminologii zaczął stopniowo 

ulegać zmianom w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy, głównie dzięki wpływom prac 

Karola Darwina, inaczej definiowano ludzką naturę i zjawiska przestępczości. W konse-

kwencji narodziła się koncepcja kryminologii pozytywistycznej, a jej misją była 

redukcja lub nawet eliminacja zachowań przestępczych [1, 2]. Wnioski formułowane 

na podstawie badań naukowych, skoncentrowanych na osobie przestępcy, miały służyć 

do rozpoznania przyczyn jego działania, których szukano w czynnikach biologicznych 

i psychologicznych. Dzięki temu, zamiast samej kary, można by było zastosować 

odpowiednią terapię, modyfikującą zachowania jednostki i w ten sposób stopniowo 

eliminować zjawisko przestępczości ze społeczeństwa [2, 3]. 

Jednak wydarzenia drugiej wojny światowej spowodowały, że nurt biologiczny 

w kryminologii pozytywistycznej spotkał się z negacją środowisk naukowych i za 

bardziej wiarygodne uznano socjologiczne wyjaśnienia zachowań przestępczych [1].  

W artykule zostanie przedstawiona charakterystyka współczesnej  

kryminologii biopsychosocjalnej, jej pozytywne strony oraz potencjalne zagrożenia 

i problemy, jakie rodzi w sferze prawnej.  

2. Początki współczesnej kryminologii biopsychosocjalnej  

Omówienie założeń kryminologii biopsychosocjalnej należy zacząć od problema-

tycznej postaci Cesare’ego Lombroso (1835-1909), który był włoskim psychiatrą, 

antropologiem i prekursorem kryminologii biopsychosocjalnej. Powszechnie wiadome 

jest, że jego badania kładą długi cień na biologiczny nurt kryminologii. Lombroso 

przez lata szukał odpowiedzi na to, co sprawia, że dana osoba staje się przestępcą. Jego 

dzieło „Człowiek-zbrodniarz w stosunku do antropologii, jurysprudencji i dyscypliny 

więziennej” [4] przedstawia obszerną charakterystykę przestępców, których Lombroso 

dokładnie przebadał, aby wykazać biologiczne źródła przestępstwa. Ów „człowiek-

zbrodniarz” miał być osobą charakterystyczną dla określonego typu przestępstw. 

Przykładowo, według Lombroso gwałciciele częściej mieli blond włosy [4]. Brał on 

pod uwagę praktycznie wszystko – od wzrostu i wagi po kolor włosów i oczu, a nawet 

                                                                
1 k_jagodzinska@poczta.fm, Studenckie Koło Kryminalistyków, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet 

Łódzki, www.uni.lodz.pl. 
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czy dana osoba miała zarost
2
. Trzytomowy „Człowiek-zbrodniarz…” jest imponującym 

dziełem pod względem zgromadzonego materiału, które uwzględnia oprócz antropo-

logicznych czynników, również aspekty biologiczne, psychologiczne i socjologiczne. 

W ten sposób Lombroso przedstawił przestępców jako wręcz odrębny gatunek ludzki, 

który nie ewoluował [2] i który można było odróżnić od praworządnych obywateli na 

podstawie biologicznych i psychologicznych cech.  

Chociaż współcześnie badania Lombroso mogą się wydawać marnym naukowym 

dowodem, miał on swoich krytyków również w XIX i na początku XX wieku. Brytyjski 

kryminolog Charles Goring przeprowadził badania na ponad trzech tysiącach angiel-

skich osadzonych i grupie kontrolnej nieskazanych mężczyzn. Jego wyniki jedno-

znacznie mówiły, że nie można wyróżnić typu człowieka przestępcy na podstawie 

fizycznych (biologicznych) cech [2]. 

Kryminologiczne badania Lombroso łączyły się z eugeniką, koncepcją zdefinio-

waną przez Francisa Galtona, która nie jest sama w sobie pojęciem nowym – już 

w starożytności stosowano przecież selekcję słabszych i silniejszych osobników, czego 

znanym przykładem jest tradycja Sparty [6]. Jednak jako nauka eugenika zaczęła 

rozwijać się w XIX i XX wieku.  

Galton w swoich badaniach interesował się przede wszystkim bliźniętami. Odkrył, 

że rozdzielone w dzieciństwie bliźnięta podejmują podobne życiowe wybory w życiu 

dorosłym. Prace Galtona i Lombroso są oceniane jako przełomowe, choć bardzo kontro-

wersyjne i mimo wielu nieprzychylnych opinii, inspirują współczesnych badaczy 

zajmujących się kryminologią biopsychosocjalną. 

2.1. Czarna godzina kryminologii  

Zarówno biologiczne źródła przestępstwa, jak i eugenika, przestały być postrzegane 

pozytywnie za sprawą eksperymentów przeprowadzanych przez nazistów podczas 

drugiej wojny światowej. Lombroso zmarł w 1909 roku, ale jego idee nadal były upo-

wszechniane przez jego następców, w tym Enrico Ferriego, który blisko współ-

pracował z Mussolinim. W konsekwencji myśli Lombroso zostały spopularyzowane 

i trafiły do Republiki Weimarskiej. Niemieccy psychiatrzy żywo zainteresowali się 

teoriami włoskiego antropologa, szczególnie człowiekiem-zbrodniarzem jako urodzo-

nym przestępcą. Lekarz Johannes Lange postanowił udowodnić dziedziczność prze-

stępczości i w swojej książce „Crime as Destiny” twierdził, że wybór przestępczej 

drogi ma swoje biologiczne źródła (chociaż nie wykluczył też wpływu środowiska) [7]. 

Jego badania skupiały się przede wszystkim na bliźniętach, aby pozyskać niezbędne 

informacje, zwrócił się o pomoc do bawarskiego ministerstwa sprawiedliwości. Zaczęto 

gromadzić dane dotyczące przestępców (w tym: komunistów, homoseksualistów, 

psychopatów, recydywistów, przestępców seksualnych) i ich rodzin (łącznie ponad 100 

tysięcy osób). Wszystko po to, aby dowieść, że przestępczość jest kwestią biologiczną 

i jest dziedziczna. W ten sposób w Trzeciej Rzeszy rozwinęła się nauka zwana biologią 

kryminalną [7]. Celem prowadzonych przez nazistów badań było poszukiwanie 

dowodów na to, że pewne osoby urodziły się biologicznie „gorsze”. W konsekwencji 

                                                                
2 Lombroso w poszukiwaniu odpowiedzi na to, jakie źródła ma przestępczość, skłaniał się ku różnym 

wyjaśnieniom – od tych, dotyczących pogody i klimatu, do połączeń z ubóstwem i alkoholizmem. Co 

ciekawe, zwracał też uwagę na „problemy ekonomiczne, poziom wykształcenia i panującą religię” [5].  
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chciano pozbyć się całych grup społecznych, które nie spełniały pewnych wymagań – 

łączy się to z eugeniką i rasową higieną, która miała zapewnić czystość niemieckiego 

społeczeństwa. Uznawano niektóre narodowości, za genetycznie skryminalizowane 

(Żydzi i Romowie), podczas gdy Aryjczycy mieli być czystą rasą nieskalaną 

przestępczością i ułomnościami. Aby wyeliminować niepasujące grupy stosowano tzw. 

eugenikę negatywną – osoby z niepożądanymi genami nie mogły się rozmnażać
3
 [6]. 

Podsumowując wątek nazistowskich Niemic – kryminologia biologiczna połączona 

z eugeniką negatywną przekształciła się w kryminologię aryjską, której główną tezą 

była biologia, rozumiana jako determinant przestępczości.  

Kryminologią Lombroso interesowano się również w faszystowskich Włoszech. 

Jednakże włoskie podejście początkowo różniło się od nazistowskiej biologii krymi-

nalnej. Większy wpływ miała zdecydowanie antropologia kryminalna, a rządy Musso-

linniego skłaniały się ku eugenice pozytywnej. Jej celem również było stworzenie 

społeczności doskonałej, ale głównie chodziło o rozrodczość osób o lepszym zestawie 

genów [6]. Silny wpływ kościoła katolickiego sprawił, że nie podjęto tak rygory-

stycznych rozwiązań w tej kwestii, jak to zrobiono w Trzeciej Rzeszy. Aspekt rasowy 

przeniknął do włoskiej kryminologii w 1938 roku, kiedy ogłoszono, że Włosi, podobnie 

jak Niemcy, należą do rasy aryjskiej. W konsekwencji zakazano mieszanych małżeństw 

między Aryjczykami a Arabami, Etiopczykami i Żydami. Jednak ze względu na 

kulturowe i społeczne znaczenie katolicyzmu, kryminologia włoska nie zajęła tak 

radykalnych stanowisk jak nazistowska biologia kryminalna [7]. 

3. Współczesna kryminologia biopsychosocjalna 

3.1. Natura czy wychowanie? 

 Jest to pytanie, na które kryminologia biopsychosocjalna wciąż stara się znaleźć 

odpowiedź. Jaki jest determinujący czynnik i co ma większy wpływ na przestępczość – 

czy jest to kwestia dziedziczna, czy środowiska, w jakim człowiek się wychowuje. Jak 

przedstawiono powyżej, teorie Lombroso zapisały się niechlubnie w annałach krymi-

nologii, nie tylko z powodu wątpliwych naukowych dowodów, które miały potwierdzać 

przyjęte przez badacza tezy. Doświadczenia drugiej wojny światowej oraz straszne 

efekty politycznych decyzji, wspieranych przez pseudonaukowe teorie o wyższości 

rasy aryjskiej są nadal bardzo ważnym punktem odniesienia – także dla omawianej 

koncepcji badawczej [8]. Można zatem stwierdzić, że między innymi ze względu na 

pamięć o ryzykownej interpretacji tez o biologicznych podstawach czynów prze-

stępczych współczesna kryminologia (także w Polsce) zwróciła się w kierunku socjo-

logicznym, uznając środowisko za determinantę zachowań przestępczych [1]. 

Jednak kryminologia biopsychosocjalna nie ignoruje jednego czynnika kosztem 

drugiego. Pokazuje, że aby uzyskać pełen obraz źródła przestępczości należy zwrócić 

uwagę na czynniki socjologiczne, nie ignorując przy tym wpływów biologicznych.  

  

                                                                
3 Prawo sterylizacji, a właściwie przymus sterylizacji, wprowadzone w życie w lipcu 1933 r. – w ten sposób 

osoby niepełnosprawne, chore psychiczne, zdeformowane, czy nawet uzależnione od alkoholu miały być 

poddane przymusowej sterylizacji, aby zahamować dziedziczenie „złych” genów [7]. 
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3.2. Wybrane badania 

Podstawowe badania, które dają odpowiedzi w kryminologii biopsychosocjalnej są 

omówione w pracach poświęconych bliźniętom, adopcji i rodzinie. Wyróżniamy 

bliźnięta dwujajowe, które mają 50% wspólnych genów odziedziczonych po rodzicach 

oraz bliźnięta jednojajowe, które wspólnych genów mają 100%. Widoczna jest naukowa 

fascynacja bliźniętami na przestrzeni lat badań kryminologicznych. Jednak aby połączyć 

przestępczość z genetyką, nie wystarczyły same badania bliźniąt, które wychowywały 

się w tym samym środowisku. Dlatego równie istotne są badania poświęcone adopcji. 

W 1984 roku amerykański profesor Sarnoff Mednick opublikował wyniki swoich 

obserwacji. Dotyczyły one dzieci adoptowanych w Danii w latach 1927-1947. Skupiono 

uwagę na środowisku rodziny adopcyjnej, rodzicach biologicznych i samych adopto-

wanych. Porównywano, kto został skazany za popełnienie przestępstw – czy adoptowane 

dzieci, czy ich rodzice adopcyjni, czy rodzice biologiczni. Wyniki wskazały istotność 

czynnika genetycznego – 24,5% dzieci, których rodzice adopcyjni i biologiczni zostali 

skazani, również dopuszczało się przestępstw. W przypadku, gdy tylko rodzice 

biologiczni mieli kryminalną przeszłość, procent skazanych dzieci i tak był wysoki – 

20%. Natomiast w przypadku, kiedy w rodzinie biologicznej nie dopuszczano się prze-

stępstw procent ten był znacznie mniejszy – 14,7%, gdy rodzice adopcyjni byli skazani 

oraz 13,5%, jeśli nie byli [9]. Tym samym zostało dowiedzione, że faktycznie biolo-

giczne czynniki mogą być istotne, i że mogą występować dziedziczne skłonności do 

agresywnych zachowań. Później potwierdzały to również obserwacje rodzin prze-

stępców – na przykład rodziny Weaverów, gdzie kolejno dziadek, ojciec i syn dopuścili 

się zabójstwa
4
. 

Kolejne badania ważne dla kryminologii biopsychosocjalnej są poświęcone ludzkim 

mózgom. Mózg jest nadal tajemniczym organem ludzkiego ciała i wieloletnie obser-

wacje wykazały, że od jego prawidłowego funkcjonowania zależy zachowanie anty-

społeczne i agresywne, a w konsekwencji popełnianie przestępstw. Obecnie rozwój 

nowych technologii umożliwia, dzięki zastosowaniu odpowiedniej aparatury, zbadanie 

funkcji żywego mózgu. Wykorzystuje się następujące techniki:  

 MRI (stosowanie rezonansu magnetycznego, pozwalana na wykrycie nieprawi-

dłowości w strukturze mózgu);  

 fMRI („metoda obrazowania mózgu wykorzystująca zjawisko zmiany utleno-

wania krwi w danym obszarze” [10]); 

 EFG (elektroencefalografia); 

 MEG (magnetoencefalografia) [10]. 

Wykorzystywana jest również pozytonowa tomografia emisyjna (PET), dzięki 

której można przyjrzeć się, jakie obszary mózgu mają większą aktywność. To badanie 

umożliwia porównanie skanu mózgu osoby normalnej ze skanem mózgu mordercy
5
. 

Na skanach jasno widać różnicę w funkcjonowaniu badanych mózgów, szczególnie 

                                                                
4 https://www.oregonlive.com/oregon-city/2014/02/post_54.html [29.11.2020] 
5 W opracowaniach naukowych występuje nie tylko rozróżnienie na mózg przeciętnej osoby i mordercy, ale 

również mordercy proaktywnego i reaktywnego, albo porównanie wielokrotnego mordercy z mordercą jedno-

krotnym i osobą normalną. Wyraźnie widać różnice w funkcjonowaniu mózgów poszczególnych przypadków, 

jednak ze względu na druk monografii w odcieniach szarości nie zostały umieszczone przykładowe zdjęcia. 
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w obszarze płata czołowego i kory przedczołowej – w przypadku morderców widać 

wzrost funkcji mózgu w tym obszarze.  

Ostatnimi omawianymi w tym artykule badaniami, są prace dotyczące działania 

kwasów tłuszczowych omega 3. Chociaż pozytywny wpływ na zdrowie tychże kwasów 

wydaje się oczywisty, to Joe Hibbeln z National Institute on Alcohol Abuse and 

Alcoholism in the United States odkrył ciekawą zależność między spożyciem kwasu 

omega 3 a poziomem agresji. Badał liczby zabójstw w danych krajach i porównywał 

ze spożyciem ryb i owoców morza. Wyniki wskazują mocną zależność między niską 

konsumpcją ryb a wysoką liczbą zabójstw. Ponadto przeprowadził badania wśród 

dzieci – tylko jednej z dwóch grup podawano kwasy omega 3. Grupa przyjmująca 

kwasy omega 3 była bardziej prospołeczna i zachowywała się mniej agresywnie niż 

grupa kontrolna [11]. 

 

Rysunek 1. Wykres przedstawiający zależność między spożyciem owoców morza i ryb a liczbą zabójstw 

na przykładzie wybranych państw świata [12]  

Nie są to jedyne badania poświęcone skutkom suplementacji kwasami omega 3. 

W Wielkiej Brytanii w Bristolu 11 875 ciężarnych kobiet poddano obserwacji – dzieci 

tych, które spożywały więcej ryb podczas ciąży, w wieku siedmiu lat wykazywały 

mniej zachowań agresywnych i antyspołecznych niż dzieci, których matki spożywały 

w okresie ciąży mniej kwasów omega 3 [12]. 

Warto wspomnieć o dwóch istotnych substancjach zawartych w kwasach omega 3 

– DHA (kwas dokozaheksaenowy) oraz EPA (kwas eikozapentaenowy). DHA jest 

kluczowe dla struktury i funkcjonowania neuronów. Dzięki kwasom omega 3 nie tylko 

można wzmocnić możliwości uczenia się, ale również zmniejszyć poziom agresji [12]. 

Badania poświęcone zależnościom między odżywianiem bogatym w składnik omega 3 

a przestępczością, otwierają ciekawą ścieżkę w kryminologii biopsychosocjalnej, 

pokazując, jak istotną rolę w egzystencji człowieka odgrywa dieta.  
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4. Kontrowersje prawne  

Warto zaznaczyć, że w krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych krymi-

nologią zajmują się przede wszystkim psychologowie i socjologowie. W Polsce nato-

miast są to głównie prawnicy. Stąd mogą wyniknąć różne problemy – prawnicy mogą 

nie zawsze trafnie interpretować pewne koncepcje, proponowane przez kryminologię 

biopsychosocjalną, lecz z drugiej strony – bez odpowiedniej wiedzy prawniczej trudno 

dostosować praktyczne rozwiązania do obowiązującego w danym kraju porządku 

prawnego. Profesor Adrian Raine z Uniwersytetu w Pensylwanii w swojej książce 

„The Anatomy of Violence. The biological roots of crime” w ostatnim rozdziale opisuje 

wizję wykorzystania kryminologii biopsychosocjalnej. Koncentruje się na opisie 

sposobów wykorzystania wyników tomografii mózgu w ocenie ewentualnego zagro-

żenia, jakie może spowodować poddany badaniu człowiek. Na podstawie takich badań 

młodzi mężczyźni byliby określani jako niebezpieczni lub neutralni dla społeczeństwa. 

Jeśli w ich mózgach dostrzeżono by niepokojące anomalie, które mogłyby wskazywać 

wysokie prawdopodobieństwo agresywnych zachowań, stwierdzono by, że możliwość 

stosowania przez nich przemocy i w konsekwencji popełniania przestępstw jest 

oczywista. Wobec tego Raine proponuje, aby takie jednostki poddawać obowiązkowej 

terapii. Autor idzie też o krok dalej – postuluje skanowanie mózgów dzieci w wieku lat 

10, aby określić ich przestępcze predyspozycje [12]. Takie stanowisko bez wątpienia 

należy poddać krytyce.  

Połączenie wszystkich typów przestępstw z agresywnym i antyspołecznym zacho-

waniem jest zbyt dużym uogólnieniem. Skupienie się tylko na biologicznych źródłach 

takiego zachowania również nie jest zgodne z myślą kryminologii biopsychosocjalnej, 

która nie ignoruje pozostałych czynników – jak choćby środowiska. Jest to niepotrzebna 

generalizacja, która może przysporzyć więcej szkód niż pożytku. Poza tym Raine 

pomija w swojej pracy aspekty prawne, posługując się przykładami, mającymi wzbudzić 

w czytelniku jednoznaczne emocje. Odnosi się między innymi do strzelanin w amery-

kańskich szkołach – i sugeruje, że jeśli wcześnie, dzięki tomografii mózgu, zostałoby 

zauważone dziecko o agresywnych skłonnościach, udałoby się uniknąć tragedii. Jednak 

nie wolno zapominać, że według tez, które głosił nurt kryminologii klasycznej, człowiek 

jest obdarzony wolną wolą i chociaż biologia ma na nas duży wpływ, to jednak człowiek 

jest zdolny do samodzielnego podejmowania różnych decyzji [2]. Autor również 

pomija fakt dostępu do broni Stanach Zjednoczonych, który jest istotnym czynnikiem 

w przypadku strzelanin w szkołach.  

Skupiając się na aspektach prawnych można stwierdzić, że i polskie i między-

narodowe akty prawne nie dopuszczają obecnie takiej możliwości, aby osoba została 
skazana za niepopełnienie danego czynu zabronionego, a przecież proponowana terapia 

izolacyjna miałaby taki charakter. Na przykładzie polskiego prawa karnego – środki 

terapeutyczne o charakterze izolacyjnym są środkami zabezpieczającymi. Ich istotą jest 

to, aby sprawca czynu zabronionego nie popełnił go ponownie. Dotyczy to osób 

niepoczytalnych (art. 94 k.k.), z zakłóceniem czynności psychicznych o podłożu 
seksualnym (art. 95a k.k.) oraz osób uzależnionych od środków odurzających (art. 96 

k.k.) [13, 14]. W tych przypadkach musi występować prawdopodobieństwo popełnienia 

czynu zabronionego ponownie, ale nie jest to forma prewencji, kiedy nie doszło jeszcze 

do popełnienia czynu i nie ma nawet przygotowania. Do tego dochodzi kwestia 
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nieumyślności i niepoczytalności – na ile sprawca był w stanie ocenić konsekwencje 

swoich czynów, jeśli źródłem jego zachowań są czynniki biologiczne? 

 Poddawanie takiej terapii dzieci [12] nie jest rozwiązaniem zgodnym z prawem 

międzynarodowym. Sama forma terapii jest wysoce wątpliwa – a Raine nie proponuje 

konkretnego planu. Bardzo istotne jest, aby wszelkie działania prewencyjne były 

podejmowane zgodnie z prawem krajowym, ale też z międzynarodowymi standardami. 

Międzynarodowe akty prawne, w tym Powszechna Deklaracja Praw Człowieka [15], 

Europejska Konwencja Praw Człowieka [16], czy Konwencja o Prawach Dziecka [17], 

jasno zakazują dyskryminacji i zapewniają domniemanie niewinności. Nie można 

skazać człowieka za czyn, którego nie popełnił i tylko hipotetycznie może się go 

dopuścić w bliżej nieokreślonej przyszłości. Chociaż Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka wskazuje, że „każda osoba ma prawo […] do współuczestnictwa w postępie 

naukowym i płynących zeń korzyściach”
6
 (taką korzyścią byłoby społeczeństwo bez 

przemocy) to jednak trzeba mieć na względzie aspekty moralne i etyczne przy dążeniu 

do osiągnięciu pożądanego celu. 

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej [18] obowiązujące prawo zakazuje 

naruszania godności ludzkiej (art. 30), a wobec prawa wszyscy obywatele są równi 

(art. 32). Jednak określanie, że ktoś ma większe predyspozycje do stania się przestępcą, 

kiedy nie popełnił żadnego czynu zabronionego, może być pretekstem do dyskryminacji 

takich osób i utrwalania nierówności między obywatelami. Takie rozwiązania wydają 

się zbyt radykalne, a przez wzgląd na historię Europy z okresu drugiej wojny światowej 

[8] wydaje się niemożliwe, aby w ciągu najbliższych lat takie rozwiązania weszły 

w życie. Wobec tego istotne jest zwracanie uwagi na aspekty prawne przy opracowy-

waniu sposobów prewencji w oparciu o badania kryminologii biopsychosocjalnej. 

5. Praktyczne zastosowania kryminologii biopsychosocjalnej 

Kryminologia biopsychosocjalna może być wartościowa przy opracowywaniu nie 

tylko form prewencji, ale również może istotnie wpłynąć na pozyskiwanie dowodów. 

Kluczowy jest przykład wykorzystania neurodowodów. Jak wyżej wspomniano, nauka 

dostarcza nowych możliwości w kwestii badania funkcji mózgu – dzięki zdjęciom 

rentgenowskim widoczne są obszary jego funkcjonowania. Za ich pomocą, można by 

rozstrzygnąć następujące kwestie:  

 „czy dana jednostka jest zdolna do zrozumienia znaczenia swojego czynu;  

 czy zaburzenia pracy układy nerwowego nie wpłynęły na zdolność do wyrażania 

wolnej woli;  

 czy nie nastąpiła zmiana osobowości wynikająca z uszkodzenia mózgu” [10]. 

Przykładem wykorzystania MRI może być przypadek Michaela Ofta, amerykań-

skiego nauczyciela, którego zachowanie w wieku 40 lat uległo diametralnym zmianom. 

Oft nagle zaczął interesować się pornografią dziecięcą. Jego zainteresowanie stale rosło, 

zaczął również proponować czynności seksualne swojej pasierbicy. Jego żona zgłosiła 

sprawę policji i Oft stanął przed wyborem udania się na terapię albo do zakładu karnego. 

Starał się ze wszelką cenę uniknąć tej drugiej opcji, ale w ośrodku terapeutycznym, do 

                                                                
6 Art. 27 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: 

„1. Każda osoba ma prawo do swobodnego uczestnictwa w życiu kulturalnym wspólnoty, do korzystania ze 

sztuki oraz do współuczestnictwa w postępie naukowym i płynących zeń korzyściach”. 
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którego ostatecznie trafił, nie mógł się powstrzymać przed zachowaniami o podtekście 

seksualnym w stosunku do pracowników ośrodka. Kiedy umieszczono go w szpitalu, 

ze względu na częste i dokuczliwe bóle głowy, również nie mógł powstrzymać się od 

takich zachowań względem personelu szpitala. Zlecono mu szczegółowe badania, 

w tym rezonans magnetyczny. Okazało się, że Oft cierpi na raka mózgu, umiejscowio-

nego w korze przedczołowej. Po usunięciu raka pedofilskie skłonności Ofta zupełnie 

zniknęły. Kiedy jakiś czas później znowu jego chorobliwa fascynacja pornografią 

wzrosła, po kolejnym rezonansie magnetycznym okazało się, że nastąpił nawrót 

choroby nowotworowej. Po ponownym usunięciu guza Michael Oft nie przejawiał już 

żadnych skłonności o charakterze pedofilskim
7
. 

Pojawia się pytanie, czy w każdym przypadku przestępstw na tle seksualnym lub 

zabójstwa należałoby robić zdjęcia rentgenowskie mózgów sprawców. Pomijając koszty 

takich operacji, nie powinien być to jedyny czynnik działający na korzyść sprawcy. 

Należy pamiętać o najważniejszym czynniku, jakim jest wolna wola człowieka – 

nawet Michael Oft miał świadomość tego, że jego zachowania są niezgodne z prawem, 

ale i tak się im poddawał.  

Innym przykładem praktycznego stosowania kryminologii biopsychosocjalnej jest 

rzecz, która może wydać się banalna – prawidłowa dieta. W jednym z więzień 

w Wielkiej Brytanii, Aylesbury, zaczęto podawać młodym osadzonym multiwitaminy, 

minerały i kwasy omega 3. Poziom agresywnych zachowań wśród skazanych spadł 

o 37%
8
. Pokazuje to jak istotne jest dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości 

składników odżywczych. Suplementacja kwasów omega 3 jest nieinwazyjną formą nie 

tylko terapii, ale również prewencji. Jest również łatwo dostępną opcją, której organi-

zacja nie wymaga wysokich nakładów pieniężnych i używania specjalistycznego 

sprzętu. Tak jak wprowadzono żywieniowe programy szkolne, aby urozmaicić dietę 

uczniów warzywami, owocami oraz produktami mlecznymi
9
, można byłoby stworzyć 

program suplementacji kwasami omega 3. Jest to pomysł warty rozważenia, który 

może przynieść pozytywne skutki.  

6. Podsumowanie  

Chociaż kryminologia biopsychosocjalna wydaje się być interesującą i przyszło-

ściową dyscypliną naukową należy mieć w pamięci jej wątpliwe początki. Pokazuje to 

jak istotne jest współdziałanie kryminologów i prawników, aby nie popełniać błędów 

przeszłości. Profesor Raine prezentuje przestępczość jako chorobę, ale bezrefleksyjne 

dążenie do eliminacji czynników kryminogennych może nieść za sobą niepożądane 

skutki. Należy podchodzić ostrożnie do stosowania rozwiązań proponowanych przez 

kryminologię biopsychosocjalną, skłaniając się ku mniej inwazyjnym formom prewencji 
i terapii. Jednak bez względu na to, jak perfekcyjnie byłby opracowany system identy-

fikacji osób skłonnych do popełniania przestępstw, zawsze istnieje czynnik ludzki. 

W związku z tym trzeba uznać duże prawdopodobieństwo i ryzyko, że pewne metody 

terapii i prewencji mogą zostać wykorzystane w celach wykraczających poza dobrą 

wolę skutecznej profilaktyki czy terapii. Nie można przecież zapomnieć o tym, jak 

z teorii Cesare Lombroso skorzystały totalitaryzmy początku XX wieku.  
                                                                
7 https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2015/03/31/the-curious-case-of-mr-oft/#_ftn1 [29.11.2020]. 
8 https://www.theguardian.com/politics/2006/oct/17/prisonsandprobation.ukcrime [29.11.2020]. 
9 https://www.programdlaszkol.org/program/produkty [29.11.2020]. 
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Przyszłość kryminologii biopsychosocjalnej – aspekty prawne i kryminologiczne 

Streszczenie  

W artykule zostanie poruszony temat kryminologii biopsychosocjalnej. Zostaną przedstawione teorie skła-

niające się ku biologicznym źródłom przestępczości, ich jasne i ciemne strony. Poruszone zostaną aspekty 

prawne oraz nakreślony proponowany kierunek, w którym kryminologia biopsychosocjalna powinna podążyć 

w przyszłości.  

Słowa kluczowe: kryminologia biopsychosocjalna, prawo, omega 3, Lombroso 

The future of biopsychosocial criminology – legal and criminological aspects 

Abstract  

The article will deal with biopsychosocial criminology. Theories that tend towards biological sources of 

crime, their light and dark sides will be presented. The legal aspects will be addressed and the proposed 

direction in which biopsychosocial criminology should be pursued in the future. 

Keywords: biopsychosocial criminology, law, omega 3, Lombroso 
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Wypadki drogowe –  

analiza wybranych metod badawczych 

1. Wstęp 

Problematyka wypadków drogowych jest szeroko rozbudowana, gdyż niemożliwie 

jest wystąpienie dwóch identycznych zdarzeń. Weryfikacja poszczególnych 

przypadków wiąże się z przeprowadzeniem badań, których liczba jest zależna od 

stopnia złożoności wypadku. Niektóre są proste do rozwiązania i nie wymagają dużych 

nakładów pracy specjalistów, ale mogą się również zdarzyć te bardziej 

skomplikowane, których analiza jest o wiele bardziej czasochłonna. Ze względu na 

bardzo szeroki zakres metod stosowanych w badaniach wypadków drogowych 

w kolejnych podrozdziałach zostaną omówione tylko wybrane techniki 

wykorzystywane przez specjalistów. 

2. Charakterystyka wypadku drogowego 

Na początku warto wyjaśnić czym jest wypadek drogowy. Zgodnie z kwalifikacją 

prawną jest jednym z rodzajów zdarzeń drogowych obok kolizji oraz katastrof w ruchu 

lądowym. Według ustawy Prawo o ruchu drogowym jest to „zdarzenie mające miejsce 

w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem jest śmierć jednego 

z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub 

rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni” [1]. Z kolei Kodeks karny określa wypadek 

w ruchu jako naruszenie, chociażby w sposób nieumyślny, zasad w ruchu lądowym, 

wodnym lub powietrznym, na skutek czego inna osoba uległa średniemu bądź 

lekkiemu uszczerbku na zdrowiu [2]. Różnica pomiędzy wypadkiem drogowym 

a kolizją polega na wystąpieniu odmiennych skutków. W przypadku kolizji występują 

straty materialne bądź tzw. lekki uszczerbek na zdrowiu jednego z uczestników ruchu, 

natomiast przy wypadku drogowym następuje śmierć uczestnika ruchu bądź jego 

ciężki bądź średni uszczerbek na zdrowiu. Z kolei katastrofa w ruchu lądowym polega 

na spowodowaniu zagrożenia życia lub zdrowia wielu osób albo mieniu w wielkich 

rozmiarach, jak również skutków w postaci uszkodzeń ciała oraz śmierci jej 

uczestników. Zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka ma konkretny wymiar 

w postaci wyżej wskazanej. 
 

3. Kryminalistyczne badanie opon  

Do podstawowych technik badania opony należą przede wszystkim jej oględziny. 

Ze względu na budowę koła, które składa się z opony i obręczy, niejednokrotnie należy 

dokonać demontażu takiego zespołu, żeby uzyskać dostęp do wnętrza opony. Taka 

                                                                
1 w.wlodarek98@gmail.com, Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji 

w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 

www.wspol.edu.pl 
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operacja wiąże się z możliwością zmiany jej stanu, więc dokonanie oględzin w sposób 

prawidłowy może być czynnikiem decydującym o ilości uzyskanych informacji. Głów-

nym celem powypadkowego badania opon jest weryfikacja, czy ewentualne uszkodzenia 

powstałe po wypadku są jego wynikiem, czy też były obecne przed, a w związku z tym 

czy miałoby to wpływ na powstanie oraz przebieg zdarzenia. Warto podkreślić, iż 

nawet najlepiej wykonane badania okażą się bezwartościowe dla potrzeb procesowych, 

jeśli ich wyniki nie będą rzetelnie opisane i udokumentowane fotograficznie. 

Oględziny opon dobrze jest wykonać według konkretnego schematu, żeby nie 

przeoczyć żadnego szczegółu. Może on wyglądać w następujący sposób: 

 sprawdzenie szczelności zaworu, zmierzenie ciśnienia powietrza; 

 sprawdzenie rodzaju opon na kołach oraz ich zgodność z wymaganiami producenta, 

a także oznaczenie kół, na których pracowały; 

 sprawdzenie położenia zaworu (prostopadłe, przemieszczone, wciągnięte); 

 opisanie wtłoczenia materiału obcego (ziemia, trawa) pomiędzy obręcz i oponę; 

 opisanie zewnętrznego uszkodzenia opony; 

 wykonanie dokumentacji fotograficznej koła w takim stanie, w jakim zostało 

dostarczone do badań; 

 oznaczenie obręczy wieloczęściowych przed demontażem; 

 dokonanie ostrożnego demontażu opony najlepiej na specjalistycznym urządzeniu 

do demontażu opon; 

 sprawdzenie zapachu wnętrza opony po jej uprzednim otwarciu, który może 

świadczyć o podwyższonej temperaturze pracy; 

 sprawdzenie wewnętrznej strony opony za pomocą dotyku (możliwość wysta-

wania nitek stalowego opasania – źródło przebicia dętki); 

 wykonanie dokumentacji fotograficznej elementów koła i ogumienia po demontażu; 

 weryfikacja występowania otworów w oponie (np; poprzez przyłożenie z jednej 

strony ciśnienia powietrza, a następnie pokrycie powierzchni opony roztworem 

wody z mydłem); 

 w przypadku opony bezdętkowej sprawdzenie szczelności zaworu i jego moco-

wania do obręczy [3]. 

Oględziny wykonane w ten sposób należy zakończyć zabezpieczeniem opony, dętki 

i obręczy do ewentualnych dalszych badań mechanoskopijnych. Pisemna dokumentacja 

oględzin powinna być prowadzona oddzielnie dla każdego koła. Dokumentacja foto-

graficzna powinna być wykonana najlepiej na filmie kolorowym, a tło, na którym 

umieszcza się fotografowane przedmioty, powinno być jednorodne. Jeśli zdjęcia wyko-

nywane są z użyciem lampy błyskowej, należy pamiętać, że zasadą jest skierowywanie 

jej promieni świetlnych po lekkim skosie w stosunku do osi obiektywu aparatu foto-

graficznego [3]. 

Podczas kryminalistycznego badania opon można spotkać się z różnego rodzaju 

uszkodzeniami. Pierwszym z nich są uszkodzenia mechaniczne, które są powodowane 

przez przedmioty, z którymi koło miało styczność. Należą do nich drobne i ostre 

przedmioty, które przebiły powierzchnię opony nie zostawiając po sobie widocznego 

śladu bądź ślad ten jest bardzo mały i nie spowodował szkody dla dalszej trwałości 

opony. Mogą wystąpić również uszkodzenia dużych rozmiarów spowodowane np. 

najechaniem na kamień lub krawężnik, czego efektem jest rozerwanie czoła lub bocznej 
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ścianki opony. W tym miejscu warto przypomnieć, że ze względu na elastyczność 

opony, przez niewielki otwór w jej powierzchni mógł drążyć większy przedmiot niż 

mogłoby się wydawać. Nie jest również oczywiste przebicie ścianki opony. Przy 

najechaniu na krawężnik można doprowadzić do zniszczenia wewnętrznej struktury 

osnowy bez naruszenia ciągłości wierzchniej warstwy gumy. Niejednokrotnie opona 

w takiej sytuacji staje się nierówna, niesymetryczna lub widoczne jest miejscowe 

wybrzuszenie spowodowane większym naciągnięciem się powłoki pod wpływem 

ciśnienia powietrza wewnątrz opony. Przy takich przypadkach cechą wspomagającą 

ustalenie momentu powstania tego typu zniszczenia jest korelacja takiego miejsca 

uszkodzenia z miejscem uszkodzenia na obręczy. Przesunięcie kątowe tych uszkodzeń 

może świadczyć o toczeniu się opony po takim zdarzeniu. Takie uszkodzenia często 

występują przy zderzeniach pojazdów. Istotne jest pamiętanie o tym, że na tym samym 

kole jedno uszkodzenie pochodzi przeważnie od kolizji z elementami innego pojazdu, 

natomiast drugie, położone po przeciwnej stronie koła pochodzi od dobicia koła do 

wnętrza błotnika lub progu pojazdu. Wskazanie położenia tych miejsc na oponie i obręczy 

oraz ich zaznaczenie na fotografii sprawia, że opis staje się bardziej przejrzysty [4]. 

Istnieją również inne czynniki mogące wpłynąć na uszkodzenie opon. Często 

zdarza się, że krawędź opony zwana stopką na skutek niewłaściwego montażu lub 

demontażu opony lub obręczy ulega uszkodzeniu. Naruszenie samej powierzchni 

gumowej w tym miejscu nie stanowi jeszcze niebezpieczeństwa, ale ma wpływ na 

szczelność opony i na mechaniczny kontakt z dętką w tym miejscu. Jest także źródłem 

korozji dla drutówki przebiegającej w tym miejscu [4]. 

Gwałtowne hamowanie przy dużej prędkości na szorstkiej nawierzchni również 

przyczynia się do powstawania uszkodzeń, m.in. czoła bieżnika a niekiedy również 

warstwy osnowy. Uszkodzenie mechaniczne może również zostać spowodowane przez 

kamień zaklinowany pomiędzy bliźniaczymi oponami samochodu ciężarowego. Pozo-

stają wówczas wyżłobienia w odpowiadających sobie miejscach opon, między którymi 

pozostawał. Taką awarię nietrudno odróżnić od takiej, która powstała w trakcie jazdy 

samochodu ciężarowego, wyposażonego w koła bliźniacze, ale ustawicznie niedopom-

powane lub przy dużym przeciążeniu pojazdu. Uginające się wtedy opony dotykają 

stronami wewnętrznymi do siebie, co powoduje wzajemne starcia gumy na całym 

obwodzie. Starciu ulegają również zewnętrzne strony opony przy dojeżdżaniu do 

wysokich krawężników [4]. 

Kolejnym uszkodzeniem mechanicznym opony jest oddzielenie bieżnika od jej 

podstawy. Może to dotyczyć nowych opon, jednakże znacznie częściej taka sytuacja 

ma miejsce w przypadku opon bieżnikowanych, które łatwo rozpoznać po sposobie 

przygotowywania czoła opony do procesu bieżnikowania (widoczne poprzeczne rysy 

w miejscu braku bieżnika) [4]. Odpadnięcie bieżnika nie ma znaczącego wpływu na 

jazdę na wprost po suchej bądź mokrej jezdni. Przeważnie jednak odpadający bieżnik 

jest częściowo związany jeszcze z oponą i fragmentem odłączonym uderza o wew-

nętrzną powierzchnię błotnika co powoduje ogromny hałas zaskakując tym samym 

kierowcę. O wiele bardziej niebezpieczne jest wkręcenie się tej naderwanej części 

w elementy zawieszenia, co może powodować silne szarpanie koła kierowniczego, tym 

samym komplikując utrzymanie niezmienionego toru ruchu. Taka sytuacja wymaga 
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jednak powstania śladów odpowiedniego starcia bądź uderzeń, które należy tam 

odszukać. 

Uszkodzenia mechaniczne dotyczyć mogą również zarówno długich, jak i krótkich 

zaworków dętek [4]. Na gumowej powierzchni uszczelniającej stają się nieszczelne 

bądź nawet ulegają wyrzuceniu z wentyla. Zdarza się również wciągnięcie wentyla do 

środka opony lub nawet jego obcięcie przez otwór w obręczy w przypadku hamowania 

samochodu z oponą z obniżonym ciśnieniem. 

Ze śladów powstałych na oponie można również wywnioskować jak długo pojazd 

poruszał się na niej przy obniżonym ciśnieniu lub bez powietrza. Długotrwała jazda na 

kole pozbawionym powietrza skutkuje naciskiem krawędzi obręczy na rozpłaszczoną 

powierzchnię boków opony. Powstają wówczas intensywne ślady obwodowe, znisz-

czenia lub całkowite rozerwanie boku opony. Jazda z kołem o znacznie obniżonym 

ciśnieniu powoduje nagrzewanie się opony co można zaobserwować w postaci miejsco-

wego zaciemnienia oraz rozwarstwienia i ubytków warstwy wewnętrznej [4].  

Dłuższa jazda na oponie bez powietrza uszkadza również dętkę wewnątrz opony. 

Zdarza się również jej przebicie spowodowane złamaniem ostrych końców stalowych 

drutów z opasania opon radialnych lub drutu z uszkodzonej drutówki w stopce opony. 

Gumowa powierzchnia uszczelniająca zaworków dętek często staje się nieszczelna 

skutkiem czego zaworki mogą ulec wyrzuceniu z wentyla. Na skutek jazdy z kołem 

o znacznie obniżonym ciśnieniu dochodzi do silnego nagrzewania się opony, co można 

zaobserwować w postaci miejscowych zaciemnień, rozwarstwienia i ubytków warstwy 

wewnętrznej oraz obręczy koła [5]. 

Kolejnym cennym nośnikiem informacji o przebiegu zdarzenia drogowego jest 

powypadkowy stan obręczy kół. Ich zagięte brzegi oraz korelacja z miejscem uszko-

dzenia opony mogą świadczyć o przebiegu kolizji i sposobie powstania tych uszkodzeń. 

Z kolei starcie i rozsmarowanie gumy pozostawione na obręczy w miejscu kontaktu ze 

stopką opony świadczy o obracaniu się opony względem obręczy i jej prawdopodobnym 

niedopompowaniu. W okolicach wentyla może dojść do korozji, która również stanowi 

zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Jej obecność sprzyja przecieraniu się dętki oraz 

może poskutkować oderwaniem się obwodowej obręczy opony bezdętkowej z tarczy 

koła [4]. 

Omawiając kwestię uszkodzeń opon nie można zapomnieć o problemie ich eksplozji, 

którą rozumie się jako takie uszkodzenie koła, w którym następuje gwałtowne zejście 

powietrza na skutek rozerwania powłoki opony ciśnieniem powietrza w niej zawartego. 

Eksplozja opony może również zaistnieć przez jej napompowanie do znacznie większej 

wartości ciśnienia w następstwie czego dochodzi do rozluźnienia bądź rozerwania dru-

tówki i przejścia opony przez obręcz. Taka sytuacja jest niebezpieczna dla postronnych 

obserwatorów zwłaszcza w warsztatach naprawczych [3]. 

4. Kryminalistyczne badanie żarówek samochodowych 

Istnieje kilka typów zdarzeń, w którym problem świecenia bądź nie-świecenia się 

określonych lamp samochodu jest istotne, a nawet kluczowe dla danej sprawy.  

Takimi wypadkami są m.in.: 

 zderzenie czołowe pojazdów w nocy; 

 najechanie w nocy od tyłu na nieoświetlony pojazd; 
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 najechanie lub zderzenie się pojazdów w czasie mgły niezależnie od pory doby; 

 najechanie na hamujący pojazd, w którym mogły nie świecić się światła STOP; 

 zderzenie z pojazdem skręcającym, tłumaczone brakiem włączonego kierunko-

wskazu [3]. 

Fundamentem rzeczowej analizy sprawy w takich zdarzeniach powinny być wyniki 

badań mechanoskopijnych bądź fizyko-chemicznych żarówek zabezpieczonych na 

miejscu zdarzenia, pochodzących z uczestniczących w nim pojazdów. Specyfika takich 

badań jest złożona oraz wymagająca należytej wiedzy i doświadczenia, a ponadto 

kosztownego sprzętu takiego jak np. mikroskop zwykły i skaningowy. Zabezpieczeniu 

podlegają nie tylko żarówki, które znajdowały się w strefie pojazdu, ale również inne 

z tego samego pojazdu, pochodzące z bieżącej produkcji, lecz nie używane – jako 

materiał porównawczy [3]. 

Istotną dla powypadkowego wyglądu żarówek jest ich moc, która uzależniona jest 

od grubości włókien, rodzaju ich skręcenia, masy i długości. Wartość mocy żarówek 

zewnętrznych tej mocy waha się od 3 W (w przypadku pomocniczych kierunko-

wskazów bocznych) do 50-60 W (włókna drogowe żarówek głównych pojazdu). 

Często problematyczną kwestią jest, czy przewód zasilający daną żarówkę nie został 

przerwany wcześniej, nim doszło do jej uszkodzenia. Jeśli odstęp czasu pomiędzy 

przerwaniem zasilania żarówki a jej rozbiciem jest dostatecznie duży wówczas żarówka 

może nie wykazywać cech charakterystycznych dla świecenia, pomimo iż przed wy-

padkiem świeciła. W niektórych zdarzeniach np. najechania od tyłu na pozostawiony 

na jezdni pojazd ważnym parametrem wymagającym weryfikacji jest rzeczywiste 

napięcie na danej żarówce w momencie jej rozbicia, gdyż wraz ze spadkiem napięcia 

wyczerpującego się akumulatora, światłość takiej żarówki maleje w kwadracie 

wielkości. Taka żarówka może w czasie badania wykazywać cechy wskazujące na to, 

że była pod prądem, ale w rzeczywistości nie świeciła się w zauważalny sposób [3]. 

Badanie żarówek o nieuszkodzonej bańce szklanej polega na obserwacji kształtu 

włókna żarnika oraz ocenie stanu jej wewnętrznej powierzchni. W takiej sytuacji żarnik 

może wyglądać w sposób następujący: 

 jest normalnie rozpięty na drutach doprowadzających, nieutleniony i nie znie-

kształcony co może wskazywać na to, iż żarówka nie świeciła się w momencie 

wstrząsu wywołanego zderzeniem lub wstrząs był tak słaby, że nie spowodował 

uchwytnych odkształceń żarnika, pomimo jego rozgrzania; 

 zerwany żarnik znajduje się wewnątrz bańki, a jego włókno nie zostało znie-

kształcone (ściśnięte lub rozciągnięte), a jedynie co najwyżej połamane na małe 

kawałki. Oznacza to, że został zerwany i złamany w stanie zimnym, czyli 

w momencie, gdy żarówka nie świeciła się; 

 żarnik jest zniekształcony – nadmiernie wydłużony w przypadku włókna rozwie-

szonego poprzecznie lub też częściowo ściśnięty a częściowo rozciągnięty 

w przypadku włókna położonego osiowo w stosunku do kierunku działającej siły. 

Dowodzi to rozżarzeniu żarnika w trakcie wstrząsu, ponieważ włókno znajdowało 

się w stanie plastycznym; 

 żarnik uległ utlenieniu, przy nierozbitej bańce – taka sytuacja ma miejsce wyłą-

cznie, gdy do wnętrza bańki przedostaje się tlen atmosferyczny. Jeśli w takim 

przypadku zostanie stwierdzone ułamanie się zatopionej rurki próżniowej, wówczas 
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można przypuszczać, że uszkodzenie nastąpiło w momencie świecenia się żarnika 

i to stanowiło przyczynę wniknięcia do bańki tlenu atmosferycznego. Jeśli nie jest 

możliwe znalezienie uchwytnej przyczyny wniknięcia tlenu, można wziąć pod 

uwagę obecność mikroporów w szkle, przez które tlen z powietrza sączył się 

bezustannie do środka. Przeważnie jednak w takim przypadku nie da się określić 

momentu początku utleniania, a jednocześnie nie można stwierdzić, czy żarówka 

świeciła się. Bywa jednak, że żarówka, w której podczas próby wyjęcia jej 

z cokołu nabiera takiego wyglądu na skutek obluzowania balonika szklanego 

w stosunku do metalowej obsadki [3]. 

Podczas oględzin badaniom poddaje się również szkło bańki żarówki. Może być 

zarówno przezroczyste jak i być pokryte nalotem, który może mieć kolor czarny, 

srebrzysty, biały, jasnożółty lub niebiesko-fioletowy, przy czym czarny lub srebrzysty 

osad powstaje po długim okresie pracy żarówki, kiedy znaczna część objętości włókna 

wolframowego odparowała na wewnętrzną powierzchnię bańki szklanej. Skutkiem 

tego może być pocienienie żarnika żarówki, a po przepaleniu się w najcieńszym miejscu 

oba końce pozostają zaostrzone „do szpica”. Z kolei osad biały lub bladożółty pocho-

dzi od wolfranu WO3. Warunkiem niezbędnym dla tego rodzaju utleniania się włókna 

jest obecność w bańce szklanej powietrza, co świadczy o nieszczelności żarówki. 

Przy rozbiciu żarówki, gwałtowny dopływ tlenu atmosferycznego powoduje naty-

chmiastowe utlenianie się rozżarzonego włókna żarówki, aż do jego przepalenia się. 

W wyniku tej reakcji chemicznej na powierzchniach szczątek żarówki pozostają jej 

produkty, co ułatwia wysunięcie wszelkich wniosków. W przypadku rozbicia żarówki 

na skutek uderzenia, w pierwszej kolejności zostaje naruszony cokół żarówki i prze-

wody, co może doprowadzić do zaniku napięcia, zanim doszło do stłuczenia bańki. To 

z kolei komplikuje wnioskowanie i zmusza do przeprowadzenia dodatkowych badań 

przewodów i połączeń elektrycznych układu oświetlenia. Czas eksploatacji żarówki 

wpływa na wygląd żarnika. W nowej żarówce jest on koloru szaro-srebrzystego, a na 

jego powierzchni widać regularne ślady filiery. Wraz z wydłużaniem się czasu uży-

wania powierzchnia żarnika wygładza się, a następnie nieco wybłyszcza. W fazie 

końcowej eksploatacji następuje powtórna zmiana wyglądu powierzchni, która staje się 

bardziej nieregularna i uwydatnia się na niej struktura krystaliczna. Tlen atmosferyczny 

nie wiąże się z zimnym włóknem żarówki po wcześniejszym stłuczeniu jej bańki. 

W związku z tym, jeśli żarówka nie świeciła się podczas zdarzenia, to jej włókno 

powinno zachować jeden z wcześniej opisanych wyglądów [3]. 

Gdy podczas rozbicia bańki żarówki przez włókno przepływał prąd, żarnik pokrywa 

się nalotem. Dochodzi do tego począwszy od temperatury włókna 400-500ºC aż do 

temperatury maksymalnej 2500-3000ºC. Jeśli w momencie, w którym zostanie rozbita 

bańka szklana żarnik zostanie przerwany, wówczas będzie zbyt mało czasu na to, by na 

powierzchni włókna wytworzył się barwny tlenek wolfranu. Przeważnie włókno 

nabierze wtedy matowego szarego koloru. Jednakże jeśli włókno w początkowej fazie, 

tuż po rozbiciu bańki szklanej, pozostanie rozżarzone w atmosferze zawierającej tlen, 

to pokryje się ono jasno żółtym nalotem tlenku wolfranu. Włókno przepalone w ten 

sposób posiada w sąsiedztwie przerwy cieńsze (stożkowe) końce. Cenne informacje 

można odczytać również z koloru barwnych nalotów na włóknie. Dzięki nim można 

odczytać, ile czasu upłynęło od momentu przerwania zasilania danej żarówki do 
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momentu rozbicia bańki szklanej. Ma to związek z faktem, iż ze względu na pojemność 

cieplną temperatura włókna po ustaniu zasilania nie obniża się natychmiast. Czas 

obniżania tej temperatury, zależny od grubości włókna, waha się od 0,5 s w przypadku 

żarówek o cienkim włóknie (niskowatowe) do ok. 3-4 s w przypadku włókien żarówek 

głównych pojazdu. Naloty powstałe na włóknie, a spowodowane opadającą tempe-

raturą, powodują trwałe zabarwienie włókna według następującego uszeregowania 

kolorów (w nawiasie znajduje się tzw. indeks koloru X): 

 ciemnoniebieski (1); 

 zielony (2); 

 niebieski (3); 

 purpurowy (4); 

 żółty (5); 

 jasno-szary (6).  

Reguła zachodząca pomiędzy kolorem włókna a czasem, jaki upłynął od zaniku 

napięcia na żarniku do momentu rozbicia bańki żarówki, może zostać przedstawiona 

za pomocą następującego równania: 

          

gdzie: 

T – czas w [s] od momentu zaniku napięcia do momentu rozbicia bańki szklanej, 

X – indeks koloru jak wyżej (1-6), 

A = (4,83·W – 5,37)/1000, 

W – moc żarówki w watach [5]. 

Cennym z punktu widzenia weryfikacji jest zjawisko związane z pojawieniem się 

w trakcie rozbijania mikrocząsteczek szkła. W momencie zetknięcia z gorącym włóknem 

żarnika zostają one stopione i zastygają na jego powierzchni w postaci kuleczek szkła 

dobrze widocznych pod mikroskopem i bezsprzecznie świadczących o pracy włókna 

w wysokiej temperaturze w czasie wypadku. 

Nie zawsze podczas badań powypadkowych mamy do dyspozycji włókno rozbitej 

żarówki. Niejednokrotnie jedyną pozostałością zdarzenia przydatną do identyfikacji są 

znalezione cząstki szkła będące uprzednio bańką żarówki. Tego rodzaju badanie nie 

jest jednakże tak pewne, jak badanie stanu włókna. Brak jakiegokolwiek nalotu na 

wewnętrznych częściach bańki szklanej skłania do przypuszczenia, iż nie świeciła się 

w trakcie rozbicia. Ten sam wniosek należy wysnuć w momencie zaobserwowania 

delikatnego śladu czarnego nalotu, który powstaje wyłącznie w wyniku eksploata-

cyjnego odparowywania włókna. Natomiast jeśli na powierzchni szkła wystąpi nalot 

biały lub cytrynowy, wówczas może to świadczyć zarówno o możliwości żarzenia się 

włókna w trakcie rozbijania żarówki jak i ewentualnym uprzednim wystąpieniu mikro-

nieszczelności, która spowodowałaby narastanie osadu przez dłuższy okres czasu. 

Charakterystyczna dla takiej mikronieszczelności jest fiołkowa barwa osadu.  

Powszechnie występującym zjawiskiem jest wyczerpywanie się akumulatorów na 

skutek pozostawienia włączonych świateł pozycyjnych lub postojowych uszkodzonych 

pojazdów znajdujących się na jezdni. Gdy taki postój trwa dość długo, a warunki atmo-

sferyczne (np. niska temperatura) dodatkowo zmniejszają pojemność akumulatorów, to 

skuteczność oświetlenia pojazdu szybko maleje. Wraz z malejącym napięciem zasilania 
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świateł pozycyjnych następuje skrócenie odległości, z której są dostrzegane [6]. Popu-

larne w ostatnim czasie oświetlenie LED w pojazdach pobiera mniejszą ilość prądu 

w porównaniu z żarówkami tradycyjnymi. Światła LED zdecydowanie rzadziej ulegają 

zepsuciu i zapewniają lepszy komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Ze względu na 

dużą energooszczędność umożliwiają dłuższą żywotność akumulatora. Warto jednakże 

podkreślić, iż w Polsce samodzielna zmiana tradycyjnego oświetlenia na lampy LED 

w samochodach jest nielegalna ze względu na innego rodzaju homologację diod. 

Niniejszy zakaz dotyczy zarówno reflektorów głównych, kierunkowskazów, jak i świateł 

pozycyjnych [7]. 

5. Podsumowanie  

Indywidualny charakter każdego wypadku drogowego wymaga szczegółowej 

analizy oraz wykonania szeregu badań. W niniejszym rozdziale zostały omówione 

kryminalistyczne badania opon oraz żarówek samochodowych. Są to czynności trudne 

i wymagające specjalistycznej wiedzy, a w przypadku badań żarówek również kosztow-

nego sprzętu laboratoryjnego. Mimo to, ogrom informacji uzyskanych dzięki takim 

badaniom zdecydowanie przemawia za koniecznością ich wykonywania. Przedsta-

wione przykłady zdarzeń ukazują jak cenne potrafią być ujawnione uszkodzenia opon 

bądź żarówek samochodowych podczas badania danej sprawy. Dzięki prawidłowo 

przeprowadzonym oględzinom możliwe jest zweryfikowanie przyczyn powstania 

zdarzenia bądź też wykluczenie niektórych założeń.  
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Wypadki drogowe – analiza wybranych metod badawczych 

Streszczenie 

Złożony charakter wypadków drogowych, a konkretnie metod badawczych stosowanych podczas analizy 

tego rodzaju zdarzeń stał się inspiracją do podjęcia tego tematu. Z racji tego, iż zakres tych metod w tej 

dziedzinie jest niezwykle szeroki, autorka skupiła się na dwóch metodach: kryminalistycznym badaniu 

opon oraz żarówek samochodowych. Opony samochodowe mogą zostać uszkodzone na wiele sposobów 

i z różnych przyczyn, dlatego podczas rozpatrywania konkretnych przypadków wykorzystywana jest wiedza 

specjalistyczna, która pozwala na wysnucie prawidłowych wniosków dotyczących okoliczności zaistnienia 

zdarzenia. Równie wymagające jest powypadkowe badanie żarówek samochodowych, których uszkodzenie 

bądź wadliwe działanie niejednokrotnie przyczynia się do zaistnienia wypadków drogowych. Obie metody 

badawcze zostały opracowane przy wykorzystaniu metod analizy logicznej, porównawczej oraz krytyki 

źródłowej. Po jej przeczytaniu można dojść do wniosku, iż uszkodzenia opon oraz żarówek samochodo-

wych są jednymi z najbardziej powszechnych przyczyn wypadków drogowych. 

Słowa kluczowe: wypadki drogowe, kryminalistyka, mechanoskopia 
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Road accidents – analysis of selected research methods 

Abstract 

The complex nature of road accidents, especially specifically the research methods used during the analysis 

of this type of incidents, inspired me to take up this topic. Due to the fact that the scope of these methods in 

this field is extremely wide, the author focused on two methods: forensic examination of tires and car 

bulbs. Car tire scan be damaged in many ways and for various reasons, therefore, when examining specific 

cases, specialist knowledge isused to draw correct conclusions about the circumstances of the incident. 

Equally demanding is the accident test of car bulbs, the damage or malfunction of which often contributes 

to road accidents. Both research methods were developed using the methods of logical analysis, 

comparative analysis and source criticism. After reading it, you can conclude that damage to tires and car 

bulbs is one of the most common causes of road accidents. 

Keywords: road accidents, forensics, mechanoscopy 
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Sylwia Adamczyk
1 

Identyfikacja osób na podstawie  

śladu zapachowego 

1. Wstęp 

Wzrastająca liczba innowacyjnych zachowań przestępczych skłania do nieustannego 

poszukiwania, a także doskonalenia metod identyfikacji sprawców czynów zabro-

nionych. Niektóre z nich m.in. traseologia, daktyloskopia bądź odontoskopia opierają 

swe badania na subiektywnie trwałych śladach w porównaniu do osmologii, która jest 

działem kryminalistyki zajmującym się identyfikacją osób na podstawie śladów 

zapachowych człowieka [2].  

Badając etymologię słowa „osmologia” należy sięgnąć do języka greckiego, w któ-

rym to słowo osmé oznacza zapach, natomiast lógos naukę [1]. W literaturze przedmiotu 

możemy znaleźć jeszcze kilka określeń, m.in. takie jak odorologia, którego nazwa 

pochodzi od wyrazu łacińskiego odor, co możemy rozumieć jako odór, negatywny 

zapach bądź smród [1].  

Celem artykułu jest przedstawienie istotnych elementów oraz czynności składa-

jących się na jedną z metod identyfikacji człowieka, jaką jest osmologia. Począwszy od 

zabezpieczenia śladu zapachowego, a kończąc na omówieniu wartości diagnostycznej 

tychże badań. Omówiona zostanie metoda tresury psów służbowych wraz z obowiąz-

kami ich przewodników.  

2.  Zarys historii osmologii 

Prekursorami ww. techniki kryminalistycznej byli Holendrzy, którzy jako pierwsi 

zaczęli korzystać ze zdolności aparatu węchowego psów już na początku XIX i XX 

wieku [2]. Odkrycie zdolności psa do selektywnego rozpoznawania zapachów zostało 

już udokumentowane w 1887 r. przez G. Romanesa [2]. W prowadzonych ekspery-

mentach zbadał on zdolności psów do rozróżniania zapachów. Odkrył, iż zwierzęta są 

w stanie wykryć zapach ludzkiego ciała. Dodatkowo stwierdził, że każdy człowiek 

pozostawia w danym miejscu indywidualny zapach, a pies jest w stanie go odróżnić 

nawet na dużych dystansach, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, jak 

i również innych czynników środowiskowych. Zauważył również, że pies nie 

zniechęca się do dyskryminacji zapachowej przez użycie innych zapachów [2]. 

Na początku lat 60. XX w. zaczęto prowadzić pierwsze badania osmologiczne 

w Polsce [3]. Brakowało jednak sprzętu, a także odpowiednich kursów w tym zakresie, 

dlatego czynności te odbywały się w sposób niezbyt dokładny [3]. Pierwsza zapre-

zentowana metoda polegała na tym, że na ziemi kładziono kilka różnych przedmiotów 

(jeden z nich pochodzący z miejsca zdarzenia), na których umieszczony był zapach 

pochodzący od różnych osób [3]. Pies wąchał rękę osoby podejrzanej o popełnienie 

przestępstwa, a następnie miał on odnaleźć określony przedmiot [3].  

                                                                
1 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. 
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Kolejny sposób polegał na tym, że psu nie podawano ręki do zweryfikowania 

zapachu, lecz konkretną rzecz pochodzącą od osoby uznanej za podejrzaną [4]. Pies 

miał za zadanie wśród wielu elementów znaleźć inny przedmiot, na którym był ten sam 

zapach pozostawiony przez osobę [3]. Trzeci sposób polegał na bezpośrednim porów-

naniu zapachu z danej rzeczy, a także osoby [3]. W takich eksperymentach dochodziło 

do naruszenia godności człowieka, a także jego podstawowych praw, co więcej osoby 

podejrzane były traktowane praktycznie w sposób przedmiotowy [4]. Pozyskiwanie 

takiego dowodu odbywało się bez ściśle określonych procedur, co więcej brakowało 

specjalistycznych szkoleń w zakresie tresury psów służbowych [4].  

Przełomowym momentem dla współczesnej osmologii był rok 1992. Zakończono 

bowiem prace legislacyjne nad Zarządzeniem Nr 19/92 Komendanta Głównego Policji 

z 12 października 1992 r. w sprawie psów służbowych Policji. Zawierało ono „Wytyczne 

dotyczące zabezpieczenia, przechowywania i rozpoznawania śladów zapachowych 

ludzi metodą „K” [5]. Jako pierwsze przystosowane, zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w powyższym zarządzeniu zostało Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Woje-

wódzkiej Policji w Łodzi [5]. Powyższe zarządzenie weszło w życie dn. 1 marca 1993 

r. Oficjalnie odpowiedzialność za organizację używania i utrzymania wszystkich psów 

służbowych w Policji objęło Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy 

Głównej Policji [5].  

3.  Zapach jako przedmiot badań osmologicznych 

Podstawowym elementem badań osmologicznych jest tzw. zapach indywidualny. 

Zapach to inaczej lotne kwasy tłuszczowe wydzielane przez gruczoły skóry człowieka 

[6]. Ludzka gama węchowa jest dość zróżnicowana [6]. W przeciwieństwie do błędnie 

podawanych szacunków, ludzie mogą wykryć miliony unoszących się w powietrzu 

substancji zapachowych (lotnych) w dość małych stężeniach [6]. Wykazujemy ogromną 

zmienność naszych genów, które kontrolują receptory w naszym nabłonku węchowym, 

a może to być związane ze zmiennością międzykulturowego postrzegania zapachów 

i ich preferencji [6]. Wraz z wiekiem ludzie doświadczali różnicowej dysfunkcji 

węchowej, przy czym niektóre zapachy pozostawały silne, a inne coraz słabiej [6]. Nie 

ma dwóch osób, u których byłyby one identyczne [6]. Każdy człowiek ma jeden 

niepowtarzalny zapach, który składa się z połączenia wszystkich zapachów miejsco-

wych na ciele [6]. Przyjmuje się, że molekuły indywidualnego zapachu człowieka 

osadzają się na przedmiotach, z którymi człowiek miał bezpośredni kontakt. Molekuły 

zapachu przywierają nie tylko po dotknięciu dłonią, ale przenikają przez spody obuwia 

i na powierzchni każdego świeżego śladu pozostaje ilość tych molekuł o milion razy 

większa niż wartość progowa węchu psa [6]. Zapach indywidualny w połączeniu 

z zapachami zewnętrznymi tworzy tzw. zapach ogólny [6]. Istotnymi czynnikami są: styl 

życia, dieta, środowisko, stosowane medykamenty czy stan zdrowia. Zapach tworzą 

cząsteczki, które wysublimowały lub odparowały z wnętrza substancji lub określonej 

powierzchni, dlatego ślady zapachowe zalicza się do tzw. śladów substancjalnych. 

W badaniach bardzo istotna jest ich koncentracja, która jest zdolna do wywołania reakcji 

węchowej [7]. Według specjalistów osmologii ślad zapachowy należy określić jako 

cząsteczki, które zostały utrwalone i zabezpieczone na miejscu zbrodni lub w labora-

torium, pozostawione na przedmiotach i osobach związanych z miejscem zbrodni [8]. 
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3.1. Rodzaje zapachów 

Idąc, biegnąc, a nawet tańcząc na powierzchni podłoża pozostawiamy szczególny 

ślad. W czasie nacisku kształtują się i unoszą w powietrzu bardzo drobne cząsteczki 

zwane molekułami zapachowymi, jakie posiada każda istota ludzka. Otaczają one rów-

nież każde miejsce lub przedmiot, z którym miał kontakt człowiek. Zapach osobisty 

składa się ze złożonego kompleksu różnorodnych zapachów cząstkowych [8].  

Skład tego kompleksu jest następujący: 

 zapachy miejscowe – woń poszczególnych części ciała (np. stóp, dłoni, pach); 

 zapach indywidualny – mieszanina zapachów miejscowych ciała ludzkiego; 

 zapach ogólny – połączenie zapachu indywidualnego z zewnętrznymi, np. woń 

ubrań (rozpylonych perfum na powierzchnie odzieży), papierosów, a także z zapa-

chami związanymi z wykonywanym zawodem, przedmiotami noszonymi przy so-

bie, jak i również miejscami, w którym osoba ta przebywała (np. krematorium) [8]. 

4. Wybrane metody zabezpieczenia śladów zapachowych  

Przekształcenie śladu zapachowego, pobranego na miejscu zdarzenia, w materiał 

dowodowy następuje przez jego zabezpieczenie podczas oględzin miejsca, rzeczy bądź 

osób [9]. Zabezpieczanie śladów zapachowych jest jedną z najistotniejszych czynności 

mających zasadniczy wpływ na wynik badań osmologicznych. Ze względu na to, że 

materiał dowodowy jest materiałem niepowtarzalnym, prawidłowe wykonanie tej 

czynności nabiera szczególnego znaczenia dla toczącego się postępowania karnego [9].  

Jedną z podstawowych zasad kryminalistyki jest pierwszeństwo stosowania metod 

zabezpieczających niemających negatywnego wpływu na ślady pozostałe [9]. Taka 

kolejność zabezpieczenia śladów osmologicznych wymusza fakt, że zapach jako wydzie-

lina nietrwała ma tendencję do migracji, a wszelkie ruchy potencjalnych nośników 

śladów zapachowych mogłyby zaburzyć ich właściwości materialne [9]. 

Ślady zapachowe pobierane są przy pomocy specjalistycznych pochłaniaczy, a sama 

czynność zabezpieczenia ich polega na przeniesieniu zapachu z nośnika na pochłaniacz 

przez zjawisko absorpcji, by następnie utworzyć tzw. konserwę zapachową umiesz-

czając w ten sposób pobrany ślad zapachowy w jałowym słoiku, do którego przymo-

cować należy uzupełnioną metryczkę [10]. Odpowiednie udokumentowanie dowodu 

jako zabezpieczenie procesowe jest niemniej istotne niż same czynności techniczne, 

ponieważ każde tego typu przeoczenie daje podstawy do podważenia wiarygodności 

dowodów wyprowadzonych z tak zabezpieczonych śladów. W doktrynie nauk krymina-

listycznych za minimalny czas absorpcji uważa się okres 30 minut [10]. W tym czasie 

molekuły zapachowe powinny w całości przejść z nośnika śladu na pochłaniacz [10]. 

W konserwie już sam pochłaniacz powinien być przechowywany przez co najmniej 24 

godziny [10]. Dopiero w ten sposób zabezpieczone ślady mogą stanowić podstawę 

identyfikacji na dalszym etapie badań [10]. Ślad osmologiczny zabezpieczony z wilgo-

tnego podłoża, należy niezwłocznie zamrozić [10]. 

Ślady krwawe przeznaczone do badań osmologicznych zabezpiecza się jako: 

 wysuszone zeskrobiny umieszczone w słoiku; 

 małe przedmioty z wysuszonymi śladami krwawymi umieszczone w słoikach; 
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 wilgotne ślady krwawe – niemożliwe do zabezpieczenia sposobami opisanymi 

powyżej, zabezpiecza się bezpośrednio na pochłaniacze, które po wysuszeniu 

umieszcza się w słoikach; 

 w przypadku braku możliwości uzyskania zeskrobin – wysuszony ślad krwawy, 

po zwilżeniu wodą destylowaną przenosi się na pochłaniacze [11]. 

Ślady zapachowe, tak samo jak każde inne ślady kryminalistyczne podlegają również 

zabezpieczeniu procesowemu, które wprowadza ślady zapachowe w proces karny 

i jednocześnie nadaje im ochronę prawną, przeciwdziałając ich zniszczeniu [12]. 

5. Pobieranie materiału porównawczego 

Podstawami prawnymi pobrania materiału porównawczego do badań osmologicz-

nych są art. 74 § 2 pkt. 1 i § 3 k.p.k., jak i również art. 192a § 1. k.p.k. [13]. Osoba 

podejrzana, podejrzany tudzież oskarżony mają obowiązek poddać się pobraniu krwi 

lub wydzielin organizmu, jeżeli jest to konieczne do celów dowodowych, a także 

w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich 

utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem [13]. Ślady porównawcze pobrane lub 

utrwalone w sposób określony w art. 192a § 1 KPK nie są traktowane jako dowód, lecz 

materiał, który może być, gdy będzie zachodziła taka potrzeba, wykorzystany dla 

dalszych badań w toku postępowania [13]. Do celów dowodowych można również 

świadka, za jego zgodą, poddać oględzinom ciała i badaniu lekarskiemu lub psycholo-

gicznemu. [13]. Do wykonania tej czynności ustawa upoważniła funkcjonariusza 

Policji. Wykładnia art. 74 § 2 i 3 k.p.k. prowadzi do wniosku, iż pobieranie od oskar-

żonego (podejrzanego, osoby podejrzanej) próbek biologicznych do badań DNA 

w postaci wymazu ze śluzówki policzków, krwi, cebulek włosów lub wydzielin 

organizmu może odbywać się także bez jego zgody [13]. Art. 192a k.p.k. § 1 stanowi, 

iż wymaz ze śluzówki policzków, włosy i ślinę można również pobrać od innych osób, 

jeżeli ma to na celu ograniczenie kręgu osób podejrzanych lub ustalenie wartości 

dowodowej ujawnionych śladów [13]. Po wykorzystaniu materiału biologicznego 

w sprawie, w której dokonano pobrania, i stwierdzeniu jego zbędności, należy materiał 

ten niezwłocznie usunąć z akt i zniszczyć [13].  

Główne zasady pobierania materiału porównawczego: 

 czynność pobrania materiału porównawczego powinna być przeprowadzona przez 

osobę, która nie uczestniczyła bezpośrednio w zabezpieczaniu materiału dowo-

dowego; 

 należy wymieniać rękawiczki jednorazowe na nowe oraz używać wyjałowionej 

pęsety metalowej lub szczypiec metalowych; 

 materiał porównawczy pobiera się w pomieszczeniu wolnym od silnych, obcych 

zapachów; 

 materiał porównawczy pobiera się z uprzednio umytych w letniej wodzie, bez 

użycia detergentów, i osuszonych dłoni, w szczególnych przypadkach można go 

pobrać również z innych części ciała, a także z krwi; 

 pochłaniacze należy przekazać osobie, od której pobiera się materiał porów-

nawczy, w sposób minimalizujący nanoszenie innych zapachów; 

 czas pobierania materiału porównawczego wynosi 15 minut; 
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 w wyjątkowych przypadkach, jeśli nie ma możliwości pobrania materiału porów-

nawczego bezpośrednio od osób, może on zostać pobrany także z przedmiotów 

lub rzeczy, co do których istnieje pewność, że dana osoba miała z nimi długo-

trwały i bezpośredni kontakt [12]. 

Omawiając czynności pobierania materiału porównawczego, należy pamiętać 

o tym, że pochłaniacze po nasiąknięciu zapachem należy umieścić w opakowaniu 

szklano-metalowym (słoiki typu twist) [12]. Należy je dokładnie i szczelnie zamknąć, 

po czym materiał porównawczy zabezpieczyć, stosując np. pieczęcie lakowe, silikonowe 

[12]. Do materiału dołącza się metryczkę, a także wykonane czynności dokumen-

towane są w formie protokołu pobrania materiału porównawczego – śladu zapachowego 

człowieka.  

6. Dobór materiału uzupełniającego  

Istotnym elementem w prawidłowym zbudowaniu ciągu selekcyjnego jest odpo-

wiedni dobór materiału uzupełniającego. Prowadzący badanie osmologiczne ma 

obowiązek zebrać i utrwalić zapachowy ślad uzupełniający przed przystąpieniem do 

czynności rozpoznania [14]. Powinien być on pobrany od osób niepowiązanych ze 

zdarzeniem będącym przedmiotem postępowania [14]. Przy doborze osób pobierający 

powinien kierować się następującymi kryteriami: 

 taka sama płeć osoby co płeć z podejrzanym, osobą podejrzaną czy oskarżoną, jak 

i również świadka, za jego zgodą; 

 taka sama grupa wiekowa z tolerancją do 5 lat; 

 taka sama grupa etniczna; 

 taka sama grupa zawodowa; 

 taki sam rodzaj pochłaniacza zapachu; 

 taki sam czas absorpcji zapachu jak przy zapachowym materiale porównawczym; 

 wyeliminowanie obcych zapachów do maksimum [14].  

Wysoką wiarygodnością pod względem technicznym i procesowym cechuje się 

materiał uzupełniający zbliżony do materiału porównawczego [14]. Za niepoprawne 

uważa się gromadzenie zapachowych śladów uzupełniających z odmiennych zdarzeń. 

Materiał taki powinno się dobierać na bieżąco, a także uwzględniając konkretny 

materiał porównawczy [14]. Dodatkowo, gdy jest on zbliżony czasowo istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że cały ciąg selekcyjny będzie spójny i jednolity, ponieważ 

jedyną różnicą będą zapachy indywidualne konkretnych osób [14]. 

7. Identyfikacja osmologiczna 

Identyfikacja osmologiczna obejmuje minimum dwa cykle badawcze, na które 

składają się próby kontrolne i właściwe badania identyfikacyjne [14]. Każdy cykl 

badawczy należy rozpocząć od wykonania co najmniej trzech prób kontrolnych: dwie 

próby w układzie kontroli pozytywnej (w trakcie tej próby nawęszany materiał kontrolny 

jest w szeregu) i jedną próbę w układzie kontroli negatywnej (gdy nawęszanego 

materiału kontrolnego nie ma w szeregu), za każdym razem zmieniając ustawienie 

próbek badawczych [14]. Próby kontrolne stanowią nieodłączną część każdej identy-

fikacji osmologicznej. Ich prawidłowe wykonanie pozwala: 
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 sprawdzić, czy prawidłowo został dobrany materiał zapachowy do budowy ciągu 

selekcyjnego; 

 wykluczyć możliwość wystąpienia w ciągu selekcyjnym zapachów, które mogą 

zaburzać pracę psa, np. wykluczenie atrakcyjności dla psa materiału porów-

nawczego i uzupełniającego; 

 potwierdzić gotowość psa do pracy [14]. 

Identyfikację śladów zapachowych z próbkami zapachowymi pobranymi od ludzi, 

przeprowadza się w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, które jest 

odpowiednio przystosowane. Ślad zapachowy powinien być przechowywany w słoikach 

min. 24 godziny [14]. Natomiast wytresowany do przeprowadzenia identyfikacji 

osmologicznej pies, powinien spełniać następujące warunki: 

 być zrównoważony, mało impulsywny, lecz nieapatyczny; 

 na komendę „wąchaj”, powinien wąchać pochłaniacz z zapachem przez ok. 30 

sekund; 

 zgodnie z sygnałem poruszać się wzdłuż szeregu słoików samodzielnie, 

obwąchując je kolejno; 

 po zauważeniu w szeregu poszukiwanego zapachu, musi sygnalizować jego 

obecność w ustalony sposób, np. szczekaniem; 

 nie wolno dopuścić do tego, aby pies językiem, zębami lub łapą wyciągał ze 

słoika pochłaniacz, ponieważ może zniszczyć zapach ludzki; 

 przewodnik psa przed rozpoczęciem identyfikacji powinien powiadomić 

o sposobie sygnalizowania rozpoznanego zapachu przez psa [14]. 

Zasady obowiązujące przy tworzeniu ciągu selekcyjnego: 

 składa się z sześciu słoików z zapachami rozstawionymi w odległościach 

metrowych; 

 obiekty przeznaczone do identyfikacji powinny być zewnętrznie ujednolicone 

i ustawione w specjalnych statywach; 

 pochłaniacze z zapachami powinny mieć zbliżony poziom intensywności 

zapachów; 

 nie można zestawiać w nim zapachów ludzi różnej płci, dzieci i dorosłych oraz 

zapachów ludzi dorosłych o dużej różnicy wieku; 

 przewodnik psa nie może wiedzieć, w którym słoiku znajduje się identyfikowany 

zapach [14]. 

Przed identyfikacją pies dostaje konkretny ślad zapachowy lub próbkę zapachową 

do nawęszenia. Po rozpoznaniu zapachu w szeregu bądź w okręgu przewodnik wypro-

wadza psa na zewnątrz, aby można było zmienić kolejność ustawień i powtórzyć 

identyfikację. W badaniach wskazane jest użycie dwóch psów, w celu wyeliminowania 

pomyłek. 

Przebieg badań: 

 utrwala się za pomocą sprzętu audiowizualnego, w formie materiału poglądowego 

będącego zapisem wykonanych prób kontrolnych i identyfikacyjnych, w odnie-

sieniu do przestępstw kwalifikowanych jako zbrodnie; 

 można utrwalać za pomocą sprzętu audiowizualnego, w odniesieniu do przestępstw 

kwalifikowanych jako występki [14]. 
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8. Wybrane aspekty taktyczne tresury psów służbowych 

Do tresury kwalifikuje się psy w wieku od 12 do 24 miesięcy [15]. Wykorzystuje 

się zarówno psy, jak i suki następujących ras: owczarek niemiecki, labrador retriever, 

sznaucer, terier. Tresura psów służbowych przeznaczonych do identyfikacji śladów 

zapachowych podzielona jest na kilka etapów: 

 Etap I 

W etapie tym dochodzi głównie do nawiązania podstawowej więzi przewodnika 

z psem. Zwierzęta zapoznają się z warunkami pomieszczeń pracowni osmologicznej, 

natomiast przewodnicy poznają główne zasady pracy z psami w trakcie tresury. Roz-

poczyna się faza wstępna polegająca na zapoznawaniu psów z szeregiem selekcyjnym 

i wypracowywaniu podstawowych odruchów pracy w ciągu. W szeregu ustawia się 

szklane pojemniki (słoiki typu twist) zawierające pochłaniacze. Przewodnik umieszcza 

w każdym pojemniku smakołyk. Następnie przechodzi wraz z psem wzdłuż szeregu, 

wyrzucając przysmaki. Czynność tę wykonuje, poruszając się w przód i wstecz 

szeregu; 

 Etap II 

W etapie tym wprowadza się element nauki prawidłowego nawęszania. Szereg 

selekcyjny zbudowany jest podobnie jak w etapie I, w każdym pojemniku znajduje się 

pochłaniacz i smakołyk. Przewodnik po zapoznaniu psa z zapachem przechodzi wraz 

z nim wzdłuż szeregu, wyrzucając kolejno z pojemników smakołyki. Zasadniczym 

celem tego etapu jest nauczenie psa poprawnego, długiego nawęszania prezentowanego 

zapachu oraz utrwalenie podstawowych odruchów pracy w ciągu selekcyjnym; 

 Etap III 

W etapie III zostaje zredukowana liczba stanowisk, w których znajdują się smako-

łyki. Do pozostałych pojemników wkłada się tylko neutralne zapachowo pochłaniacze. 

Pies otrzymuje do nawęszenia pojemnik, w którym umieszcza się pochłaniacz i sma-

kołyk. Następnie przewodnik przechodzi wraz z psem wzdłuż szeregu, wyrzucając 

kolejno z pojemników smakołyki. Zadaniem tego etapu jest wyrobienie u psów odruchu 

wyszukiwania zapachów smakołyków znajdujących się tylko w konkretnych pojemni-

kach ciągu. Nadal utrwala się odruch nawęszania zapachu oraz pracy w ciągu selekcyj-

nym. Pies powinien nawęszać chętnie i aktywnie prezentowany na starcie zapach; 

 Etap IV 

W szeregu selekcyjnym znajduje się tylko jeden pojemnik z pochłaniaczem i smako-

łykiem, pozostałe zaś zawierają neutralne zapachowo pochłaniacze. Pies otrzymuje do 

nawęszenia pojemnik, w którym umieszcza się pochłaniacz i smakołyk. Następnie 

przewodnik przesuwa się wraz z psem wzdłuż szeregu, wyrzucając z pojemnika sma-

kołyk. Zadaniem tego etapu jest wyuczenie psów wyszukiwania zapachów smako-

łyków znajdujących się tylko w jednym pojemniku, a także utrwalenie odruchu nawę-

szania. Pod koniec tego etapu, kiedy wypracowany został już prawidłowy system syg-

nalizowania zgodności zapachowej, eliminuje się znajomość rozmieszczania śladów 

w ciągu selekcyjnym przez przewodnika; 

 Etap V 

Uważany za jeden z najtrudniejszych etapów tresury, ponieważ stanowi przejście 

z rozpoznawania zapachów smakołyków do rozpoznawania ludzkich zapachów. Pies 

otrzymuje do nawęszenia zapach zabezpieczony na pochłaniaczu z dłoni człowieka, 
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natomiast odpowiednik tego materiału jest umieszczany w ciągu selekcyjnym. Do 

pozostałych pojemników wkłada się neutralne zapachowo pochłaniacze. Nagradzanie 

psa zostaje zmienione – przewodnik podaje psu przysmaki z dłoni. Pod koniec tego 

etapu stopniowo zmienia się zapachy podawane psom do nawęszenia;  

 Etap VI 

W etapie tym szereg selekcyjny zestawiony jest wyłącznie z zapachów zabezpie-

czonych od osób. Zapachy umieszczane w ciągu selekcyjnym pobierane są od osób 

przez 15 minut. Na początku etapu w celu ułatwienia psom rozpoznawania zapachów 

różnicuje się je czasowo. Psy otrzymują do nawęszenia zróżnicowany materiał, zabez-

pieczony z przedmiotów i podłoży; 

 Etap VII 

W etapie tym, w dalszym ciągu utrwala się prawidłową identyfikację zapachów przez 

psy. Wprowadza się dodatkowo element zmiany zapachów podawanych psu do nawę-

szenia, co pozwala na wyrobienie umiejętności pozytywnego różnicowania kilku, 

podawanych kolejno, zapachów. Jest to umiejętność bardzo istotna w trakcie proce-

sowego badania osmologicznego, szczególnie w ramach zestawu prób kontrolnych. 

Zadaniem prób kontrolnych jest ocena predyspozycji psa do pracy i wykluczenie 

ewentualnej atrakcyjności zapachowej badanych materiałów [15]. 

9. Wymagania dotyczące pomieszczeń badawczych 

Badania osmologiczne mogą zostać przeprowadzone jedynie w pomieszczeniach 

z aktualnym certyfikatem, który jest ważny dwa lata [16]. Ponadto jest on wydawany 

przez specjalną komisję powołaną przez dyrektora Centralnego Laboratorium Kry-

minalistycznego Komendanta Głównego Policji. W trakcie policyjnych ocen certyfi-

kacyjnych brane pod uwagę są m.in.: możliwości wykonywania badań śladów zapa-

chowych w pomieszczeniach posiadanych przez pracownię, poprawność reakcji psów, 

parametrów niezbędnych do prawidłowej realizacji badań dla potrzeb organów ścią-

gania i wymiaru sprawiedliwości, wyposażenia pomieszczeń pod kątem ich zgodności 

ze standardami określonymi w metodyce badań osmologicznych [17]. 

Pomieszczenia ww. powinny spełniać konkretne wymogi: 

 rozmiar i kształt mają być dostosowane do warunków, w jakich były tresowane psy; 

 optymalna wewnętrzna temperatura powinna wynosić 18-20°C; 

 wilgotność względna wewnątrz pomieszczenia – 60-70%; 

 oświetlenie żarowe; 

 brak źródeł silnego pola elektromagnetycznego; 

 kształt, wymiary oraz oświetlenie pomieszczenia powinny umożliwiać rejestrację 

przebiegu badania środkami audiowizualnymi; 

 brak obecności negatywnych bodźców zapachowych, akustycznych tudzież 

optycznych mogących rozpraszać uwagę psa służbowego [18]. 

10. Wartość diagnostyczna badań osmologicznych 

Każda z metod identyfikacyjnych narażona jest na pomyłkę, której skala uzależniona 

jest od wartości diagnostycznej metody, jak i również od czynników zmiennych oddzia-

łowujących w konkretnie określonych przypadkach, m.in. zanieczyszczenie śladów, 

niesprawne urządzenia używane do zabezpieczeń. Znaczenie dowodowe opinii biegłego 
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zależy w zdecydowanym stopniu od wartości identyfikacyjnej metody, za pomocą 

której przeprowadzono badania [17].  

W ocenie sądów badania osmologiczne są dyskwalifikowane przez liczne uchy-

bienia w jakości zabezpieczania śladów, m.in. dotyczące postaci i formy próbek 

zapachowych, ich nietrwałości, tendencji do migracji oraz tego, że dotknięte są dużą 

amplitudą skuteczności wykrywczej psów [16]. Podstawowe znaczenie ma tutaj Wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1999 r. V KKN 440/99. W wyroku tym Sąd 

Najwyższy wskazuje, w jaki sposób powinna być przeprowadzana czynność badania 

śladu zapachowego. Przede wszystkim zaznacza, iż badanie osmologiczne powinno 

być przeprowadzone w formie ekspertyzy, czyli na podstawie opinii biegłego. Następnie 

Sąd Najwyższy wskazuje sposób przeprowadzenia pobrania próbki zapachowej.  

Przechodząc do problemów związanych z badaniem osmologicznym wskazać 

należy, iż nie zawiera ono wiadomości co do tego, czy zachowano szereg standardów 

minimalnych, które służyć mają zabezpieczeniu m.in. przed: dokonaniem przez psa 

wskazania nie w oparciu o tzw. zapach pierwotny, lecz w oparciu o zapach wtórny 

(zapach środowiska, mający charakter grupowy, np. miejsca przebywania – mogłoby to 

mieć istotne znaczenie np. przy ustaleniu, że świadek Wanda Z., właścicielka szkatułki 

z kosztownościami, która bez wątpienia musiała pozostawić na niej ślady zapachowe, 

przebywała ostatnio w miejscu pracy Teresy P., albo też w wypadku ustalenia, iż obie 

kobiety używały tej samej grupy kosmetyków), dokonaniem wskazania w oparciu 

o zapach najbardziej podobny, intensywny lub atrakcyjny dla psa [16]. Poważnym 

problemem jest też możliwość ewentualnego, nieświadomego, pozawerbalnego wpływu 

na zachowanie psa osób znających usytuowanie śladu porównawczego w szeregu 

selekcyjnym, a obecnych przy dokonywaniu przez psa czynności rozpoznawania [16]. 

Ponadto protokoły z badania osmologicznego w niektórych fragmentach wręcz wskazują 

na to, że owe standardy minimalne zostały naruszone [16]. Tym samym, istotnie, 

przeprowadzenie tego dowodu nastąpiło w sposób nasuwający poważne wątpliwości 

co do jego waloru, jako dowodu pełnowartościowego, zaś obiekcje te zostały 

rozstrzygnięte bynajmniej nie na korzyść oskarżonej [16]. 

Problem wiarygodności badania osmologicznego jest zawsze rozważany podczas 

obligatoryjnego wyrażenia opinii w kwestii wykorzystania wyników jako dowodu 

w procesie karnym. Jako wartości diagnostyczne podawane są takie parametry jak: 

odsetek wskazań poprawnych lub fałszywych w warunkach kontrolowanego ekspery-

mentu, współczynniki identyfikacji pozytywnej i negatywnej bądź nawet teoretycznie 

obliczone prawdopodobieństwo przypadkowych wskazań dokonanych przez psa [16]. 

Decydującą rolę w doborze techniki i taktyki prowadzenia badań odgrywa ekspert 

w danej dziedzinie. Rozbudowany system prób kontrolnych jest stosowany w różno-

rodny sposób przez kilku ekspertów, którzy mając na uwadze rzetelność i pewność 

wskazań, odnoszą się do niejednej próby kontrolnej. Przyczynia się to do niejednolitej 

wartości diagnostycznej danej ekspertyzy, która stwarza podłoże do generalnego 

podważenie wyników badań osmologicznych [17].  

11. Wnioski dotyczące badań śladu zapachowego 

Osmologia charakteryzuje się kompatybilnym związkiem ze zdarzeniem i jego 

podmiotami, umożliwiając identyfikację istoty ludzkiej. Prawidłowo przeprowadzone 

badanie osmologiczne może stanowić pełnoprawny dowód w sprawie. 
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Konieczne są dalsze badania laboratoryjne, zwłaszcza wobec nie najwyższej 

wartości diagnostycznej metody [17]. Istotnym elementem wpływającym na wartość 

diagnostyczną badań osmologicznych jest wysoki poziom dyskwalifikacji psów 

w ramach prób kontrolnych. Można przyjąćże każde zaostrzenie kryteriów dyskwalifi-

kacji psów prowadzi do procentowego zmniejszenia identyfikacji zarówno prawidłowej 

jak i fałszywej oraz podwyższa wartość diagnostyczną tych badań [17]. Równie ważna 

jest współpraca międzynarodowa między ośrodkami zajmującymi się identyfikacją 

osmologiczną, wymiana doświadczeń oraz publikowanie informacji o prowadzonych 

badaniach i osiągnięciach [17]. 

Opierając się na wcześniej wspomnianym orzecznictwie sądowym, można uznać, 

że dowód z badania osmologicznego może być wartościowym dowodem w sprawie, 

ale tylko pod warunkiem poprawnego pobrania próbek zapachowych, a następnie 

przeprowadzenia samego badani osmologicznego. Jakiekolwiek nieprawidłowości 

w tym zakresie powinny dyskredytować dowód [17]. 

Bardzo istotna jest rola biegłego z zakresu osmologii. Ocenia on prawidłowość 

zabezpieczenia materiału dowodowego, uzupełniającego i porównawczego, decyduje 

o algorytmie badań i odpowiada za pracę przewodnika psa [17]. Ważne jest, aby biegły 

osmolog był merytorycznie przygotowany na pytania organu procesowego i stron 

dotyczące ekspertyzy, np. o wartość diagnostyczną [16]. Niemniej ważnym elementem 

udoskonalającym polską metodykę badawczą w zakresie osmologii byłoby kontynuo-

wanie współpracy międzynarodowej z ośrodkami prosperującymi w danej metodzie 

identyfikacji kryminalistycznej człowieka, jak i również szeroko rozumiana wymiana 

cennych informacji oraz doświadczeń wśród polskich ekspertów. 
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Identyfikacja osób na podstawie śladu zapachowego 

Streszczenie 

Wydzieliny ciała ludzkiego stanowią istotne składniki zapachu człowieka. Każdy posiada indywidualną 

woń, która odpowiednio zabezpieczona może służyć celom identyfikacyjnym. Wykorzystanie psów do tego 

typu działań jest uznawane za najbardziej spektakularną i wyrafinowaną metodę. Mimo wielu kontrowersji 

identyfikacja zapachu dokonywana za pomocą zmysłu powonienia psów jest w wielu krajach przyjmo-

wana jako dowód w sądowych procesach karnych. 

Autor niniejszego artykułu postawił sobie za cel analizę jednej z technik kryminalistycznych, jaką jest 

osmologia. Omówiono znaczenie zapachu, a także jego rodzaje. Nie pominięto wskazania wybranych metod 

zabezpieczania śladów osmologicznych, jak i również sposobów pobierania materiału potrzebnego do 

przeprowadzenia badan porównawczych. 

W opracowaniu poruszono tematykę identyfikacji osmologicznej składającej się z wielu istotnych, jak 

również kompatybilnych ze sobą elementów. Czynny udział psów służbowych odgrywa niebotycznie 

znaczącą rolę w rozpoznawaniu przestępców na podstawie śladu zapachowego, dlatego istotne było omó-

wienie kwestii dotyczących wybranych aspektów taktycznych tresury psów służbowych biorących czynny 

udział w identyfikacji osmologicznej. 

Słowa kluczowe: osmologia, pies policyjny, ślad zapachowy 

Identification of people based on the scent trace 

Abstract 

Human body secretions are essential components of human odor. Each of them has n individual scent, 

which, properly secured, can serve identification purposes. The use of dogs for this type of activity is 

considered the most spectacular and a sophisticated method. Despite many controversies, the fragrance is 

identified by means of the sense of smell of dogs is accepted as evidence in many countries in criminal 

court trials. 

The author of this article aims to analyze one of the forensic techniques, which is osmology. The meaning 

of the smell and its types are discussed. Selected methods of securing osmological traces as well as methods 

of collecting the necessary material were not omitted to conduct comparative research. 

The study deals with the subject of osmological identification consisting of many important and compatible 

elements. The active participation of service dogs plays an incredibly significant role in recognizing crimi-

nals on the basis of the scent trace, therefore it was important to discuss the issues related to selected 

tactical aspects of training service dogs taking an active part in osmological identification. 

Keywords: osmology, police dog, odor trace 
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OSINT – wyzwanie dla ochrony informacji niejawnych 

1. Wprowadzenie  

Posiadanie informacji jest podstawą sukcesu właściwie w każdym aspekcie życia, 

zarówno prywatnego jak i społecznego. Informacja sama w sobie jest fragmentem 

wiedzy i należy ją rozpatrywać na trzech płaszczyznach, a dokładnie w ilości, zawartości 

i przydatności [1]. Nie każda bowiem informacja będzie miała to samo znaczenie 

i będzie tak samo istotna dla danego człowieka jak i sytuacji. W dobie powszechnej 

edukacji oraz równych możliwości, każdy człowiek ma dostęp do tych samych 

podstaw informacyjnych. W dodatku rozwój technologii i praw człowieka, umożliwił 

obywatelom wgląd w to, co dzieje się zarówno w ich kraju jak i na całej Ziemi. Dzięki 

temu ludzie bombardowani są masą różnego rodzaju informacji, zarówno tych mniej 

jak i bardziej przydatnych, czy nawet nieprawdziwych. O ile przez to społeczeństwo 

z reguły może lepiej się rozwijać oraz szybciej reagować na różnego rodzaju 

nieprawidłowości, o tyle powszechny dostęp do wszelakiego rodzaju informacji rodzi 

za sobą problemy w ochronie tego, co powinno być ukryte dla osób niewtajemni-

czonych i często zagrażających bezpieczeństwu państwa. Problem ujawniania informacji 

niejawnych oraz tych, które mogą pociągać za sobą różnego rodzaju konsekwencje dla 

bezpieczeństwa wewnętrznego jak i zewnętrznego jest coraz bardziej widoczny 

w czasach intensywnego rozwoju technologicznego i zdecydowanie wymaga szerszej 

analizy. 

2. Informacja niejawna – charakterystyka 

Zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, informacja niejawna to taki 

zbiór informacji, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby skutkować konsekwen-

cjami dla bezpieczeństwa Polski, zarówno w zakresie wizerunkowym, militarnym, jak 

i ekonomicznym [2].  

Informację niejawną można podzielić na trzy główne kategorie, a każda z nich ze 

względu na różną wagę przekazywanych danych, może mieć inne konsekwencje. 

Pierwszą z grup jest informacja ściśle tajna, najbardziej istotna ze względu na jej 

kluczowy charakter, której ujawnienie może mieć skutki oddziałujące na integralność, 

suwerenność czy porządek konstytucyjny. Ważny w tej klasyfikacji jest również 

podpunkt, który mówi o tym, że w przypadku ujawnienia informacji ściśle tajnych, 

zagrożeni mogą być funkcjonariusze czy żołnierze, odpowiedzialni za wywiad jak 

i kontrwywiad. Jak można więc zauważyć, konsekwencję będą dotykać nie tylko 

całego państwa, ale również jednostki. 

Drugą w kolejności jest informacja tajna, której ujawnienie o ile nie ma tak ostrych 

konsekwencji, to również poważnie zagraża bezpieczeństwu państwa, głównie 
w zakresie realizacji zadań polegających na ochronie Polski. W tym wypadku również 

utrudniona jest realizacja zadań operacyjno-rozpoznawczych różnych organów 

państwowych.  
                                                                
1 kontakt@arvela.pl. 
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Ostatnia w klasyfikacji jest informacja poufna, której ujawnienie zagraża głównie 

porządkowi publicznemu, jak i utrudnia wykonywanie zadań służbom odpowie-

dzialnym za jego ochronę. 

Poza główną klasyfikacją znajdują się informacje zastrzeżone, których powszechna 

znajomość może negatywnie wpłynąć na wykonywanie zadań z zakresu ochrony 

państwa, jednak nie są one na tyle istotne, by wymagały nadania im wyższej rangi 

tajności. Wiedza o tym, czym jest informacja niejawna oraz podział na powyższe 

kategorie jest istotna w zakresie analizy konieczności ich ochrony. Nie każda bowiem 

informacja musi mieć z góry nadaną klauzulę tajności, co nie oznacza, że jej 

ujawnienie nie pociągnie za sobą różnego rodzaju konsekwencji. 

3. Biały wywiad 

3.1. Legalny wywiad podstawą w zdobywaniu informacji 

Informacje można pozyskiwać w różnorodny sposób, zarówno legalny jak i niele-

galny. W dawnych czasach dobry wywiad i wykorzystywanie wiedzy było podstawą 

istnienia oraz rozwoju państwa jak i poszczególnych sektorów biznesowych. Przy 

coraz większym rozwoju technologii oraz dostępności jej rozwiązań, zbieranie infor-

macji w sposób zgodny z prawem jest coraz bardziej powszechne i możliwe właściwie 

dla każdego, a ogromny przekrój informacji daje duże możliwości dla analityków, 

którzy na podstawie często niepełnych wiadomości pochodzących z portali społeczno-

ściowych, są w stanie przewidzieć społeczne nastroje i dać możliwość odpowiedniej na 

nie reakcji. Wywiad prowadzony na podstawie otwartych źródeł informacji jest aktualnie 

jedną z najbardziej rozwijanych oraz wykorzystywanych metod pozyskiwania infor-

macji, zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym [3]. Dlaczego akurat ten 

sposób jest teraz szczególnie istotny? Życie większości społeczeństwa przeniosło się 

do strefy online. W pierwszym kwartale 2020 roku ponad trzy miliardy osób miało 

swoje konto na portalu Facebook i pokrewnym mu stronom, co daje prawie czterdzieści 

procent całej populacji ludzi [4]. W dodatku to za pomocą portali społecznościowych 

przekazywane są informacje dotyczące życia prywatnego jak i zawodowego większości 

jednostek. Na internetowych stronach informacyjnych obywatele dowiadują się 

najważniejszych informacji ze świata, to tam też często toczą się różne dyskusje, które 

pokazują nastroje społeczne oraz kierunek, w którym aktualnie podąża dana grupa. 

Żeby dowiedzieć się o planowanym proteście, nie trzeba już mieć kogoś wśród zwo-

lenników danego ugrupowania. Wystarczy śledzić najnowsze informacje w Internecie 

oraz należeć do różnych grup dyskusyjnych, również za pośrednictwem sieci. Koniecz-

ność podszywania się pod inne osoby nie jest już dla organów dbających o ład i porządek 

tak potrzebna. Wystarczy wejść do sieci i przeanalizować dostępne tam informacje.  

Dlaczego jest to tak ważne zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i państwowych? 

Ponieważ na podstawie ogólnodostępnych informacji można zaplanować odpowiednie 

działania mające na celu zareagowanie na dane wydarzenie. W przypadku sektorów 

prywatnych bardzo ważne będą wszelakie informacje dotyczące ruchów konkurencji. 
Tylko za pomocą jednej wiadomości można przeprowadzić spekulację zarówno ko-

rzystne, jak i niekorzystne dla danej firmy. Powiadomienie o podpisaniu umowy między 

firmą dostarczającą przesyłki do paczkomatów, a dużym międzynarodowym sklepem 

internetowym, miało duży wpływ na wyniki finansowe krajowego sklepu interne-
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towego [5]. Inwestorzy zauważyli problemy jakie mogą wynikać z tego typu umowy 

i zareagowali wyprzedając akcję wspomnianej spółki. Gdyby nie powszechność tej 

wiadomości, prawdopodobnie nie byłoby aż tak dużego spadku wartości akcji. Takie 

informacje dość mocno wpływają na giełdę, a co za tym idzie często na gospodarkę 

danego kraju. Dynamika zmian jest bowiem bardzo duża w zależności od zaistniałej 

sytuacji i analizy informacji. To samo dzieje się w organach państwowych, których 

zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo. Już w roku 2012 tylko dzięki analizie zdjęć 

udostępnianych na portalu społecznościowym Facebook, można było prześledzić 

i przeanalizować miejsce pobytu jednego z podejrzanych poszukiwanego listem 

gończym. Udostępniał on bowiem informacje na swoim profilu, przez co policja mogła 

bez problemu odnaleźć jego miejsce pobytu i dokonać aresztowania [6].  

Przykładów podobnych do tych wspomnianych jest bardzo wiele, a wykorzysty-

wanie informacji ogólnodostępnych dotyczy każdego człowieka.  

3.2. Źródła informacji białego wywiadu – kiedy i dziś 

Biały wywiad, który jest niczym innym jak zdobywaniem i analizą legalnie 

dostępnych informacji, na przestrzeni lat zmieniał swoje źródła, choć najbardziej 

adekwatnym słowem w tym wypadku będzie aktualizacja źródeł, bowiem do tych 

istniejących, po prostu naturalnie dołączały na przestrzeni lat, kolejne [7]. Było to spo-

wodowane głównie sposobem życia ludzi oraz ich możliwościami. Idąc tym tropem, 

kiedy wiadomości ze świata i kraju można było jedynie przeczytać w gazecie czy też 

usłyszeć w radio, to właśnie te źródła były najbardziej istotne. Oprócz tego telewizja 

czy różnego rodzaju publikacje naukowe i książki również miały wartość informacyjną, 

którą poddawano analizie. Spekulacji naukowych i ekonomicznych można było 

posłuchać jedynie na konferencjach i to na ich podstawie tworzono różnego rodzaju 

scenariusze działania i reagowania, a stan finansowy różnych podmiotów można było 

poznać tylko na podstawie oficjalnych komunikatów prasowych. Wraz z rozwojem 

technologii do tych podstawowych źródeł dołączyły zdjęcia oraz filmy, które 

w aktualnych czasach rozwoju posiadanego sprzętu osobistego, są właściwie podstawą 

komunikacji. Najbardziej istotny jednak jest rozwój sieci Internet. To tam można 

wyszukać wszystkie interesujące informacje, to tam również odbywa się podstawowa 

komunikacja międzyludzka [8]. Z udostępnianych wpisów w mediach społecznościo-

wych można pozyskać między innymi informację o tym, gdzie ktoś niedawno prze-

bywał, nie uciekając się do takich metod jak zakładanie podsłuchów czy śledzenie 

kogoś w fizyczny sposób, często bowiem przy użytkownik przy dodawaniu takiego 

wpisu w może również wysłać swoją lokalizację, która wyświetla się razem z nim. 

Legalne źródła wystarczają do pozyskania informacji potrzebnych przy poszukiwaniach 
oraz identyfikacji danej osoby. W dodatku nie jest do tego potrzebna szczegółowa, 

specjalistyczna wiedza. Dostęp do sieci jest powszechny, a nauka informatyki jest 

obowiązkowa już w szkole podstawowej.  

Rozwój białego wywiadu nigdy jeszcze nie był tak gwałtowny jak teraz. Spowo-

dowane to jest oczywiście nie tylko zwiększeniem informacji, które można poddać 

analizie. Legalne źródła mają jedną, bardzo ważną przewagę. Nie wymagają dużych 

nakładów finansowych, zarówno jeżeli chodzi o szkolenie zespołu do pozyskiwania 

informacji jak i niezbędnego do tego sprzętu.  



 

Kamila Zofia Szczepańska-Górna 

 

212 

3.3. Kategorie informacji open source 

W przypadku białego wywiadu można wyróżnić cztery podstawowe kategorie 

informacji pochodzących z otwartych, legalnych źródeł. Pierwsza z nich to dane OSD 

(Open Source Data), które pochodzą ze źródeł podstawowych, nazywane inaczej 

surowymi danymi, jakimi są zdjęcia satelitarne, wyniki przeprowadzanych ankiet, 

oficjalnie udostępnione rozmowy, zdjęcia czy też filmy. Druga kategoria to OSINF 

(Open Source Information), która zawiera w sobie informacje poddane już wstępnej 

analizie, tak jakby artykuły naukowe, publikacje, pozycje książkowe czy też czasopisma, 

wywiady. OSINT (Open Source Intelligence) zawiera za to wszystkie informacje, 

które zostały dokładnie przeanalizowane, przefiltrowane i ukierunkowane w celu 

osiągnięcia konkretnego wyniku, na przykład odnalezienia groźnego przestępcy. 

Czwartą i ostatnią częścią są informacje OSINT-V (Validate Open Source Intelligence), 

które powinny być najbardziej pożądanymi informacjami. Są to bowiem zweryfi-

kowane dane OSINT, pochodzące ze sprawdzonego źródła, które z całą pewnością 

można uznać za prawdziwe [9]. Jest to bardzo istotne, ponieważ wraz z rozwojem 

technologii i narzędzi do kontaktów międzyludzkich, rozwinęła się również nowa 

możliwość wpływania na sytuacje w danym regionie, a mianowicie rozpowszechnianie 

fałszywych informacji (fake news), które mają na celu tylko i wyłącznie działania 

dezinformacyjne [10]. Najczęściej jednak w przypadku zdobywania informacji 

z legalnych źródeł, jak i wykorzystywania ich to właśnie OSINT będzie stanowił 

podstawę do działania, jako właściwie gotowy rodzaj informacji, który bez problemu 

można analizować i rozpowszechniać. To on wraz z OSD i OSINF, stanowią największe 

zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji niejawnych.  

4. OSINT 

4.1. Legalne uzyskiwanie informacji niejawnych 

OSINT polega właściwie tylko na danych legalnego pochodzenia, które są dostępne 

dla każdego człowieka. Nie każdy oczywiście będzie zarówno chciał jak i potrafił 

wyciągnąć wnioski z dostępnych danych, jednak ryzyko ujawnienia informacji, które 

nie powinny ujrzeć światła dziennego jest spore. Można by się zastanawiać dlaczego 

rozważane jest ujawnienie informacji niejawnych, które już z samej definicji nie 

powinny stanowić danych podlegających pod OSINT. W tym wypadku można 

wyróżnić cztery główne problemy. Pierwszym jest otwarte udostępnienie danych, które 

sprawiają wrażenie w pełni legalnych, jednak pochodzą z nielegalnego ich zdobycia. 

Przykładem może być wyciek informacji dotyczących na przykład działań rządowych 

i umieszczenie ich na portalu WikiLeaks [11]. Działanie te czyli wykradanie niejawnych 

informacji nie jest zgodne z prawem. Kiedy te informacje będą przekazywane i udo-

stępniane na kolejnych portalach, ciężko będzie określić stopień ich jawności oraz 

metodę pozyskania. Najprościej mówiąc dla analityka czy osoby zainteresowanej, niele-

galne dane będą uchodzić za te z w pełni legalnych i otwartych dla wszystkich źródeł. 

Kolejnym problemem są informacje nie uznawane za szkodliwe i szeroko 

udostępniane, na przykład zdjęcia z różnego rodzaju spotkań czy konkursów. Ze zdjęć 

bardzo łatwo jest wyciągnąć informacje między innymi o lokalizacji ich wykonania, 

jeżeli nie zostało to w odpowiedni sposób zabezpieczone [12]. Każde zdjęcie bowiem 

posiada zbiór informacji określanych jako metadane, w których może być zawarta 
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między innymi lokalizacja. Aby odczytać metadane, w zależności od rodzajów 

zabezpieczeń, może do tego celu wystarczyć jedynie eksplorator systemu operacyjnego 

aczkolwiek w niektórych przypadkach, niezbędne będzie odpowiednie, dedykowane 

odczytywaniu metadanych oprogramowanie. W celach marketingowych mogło więc 

zostać udostępnione zdjęcie przedstawiające tylko baner jakiegoś zamkniętego 

wydarzenia, jednak po metadanych bez problemu będzie można określić dokładną jego 

lokalizację, a co za tym idzie narazić uczestników na różnego rodzaju nieprzyjemności. 

Istnieją bowiem grupy, które delikatnie mówiąc nie przepadają za sobą, dla przykładu 

chociażby kibice przeciwnych drużyn piłkarskich. Jeżeli udostępnione zostanie w sieci 

zdjęcie z ich cyklicznych spotkań, drużyna przeciwna może wykorzystać tego typu 

informacje, żeby uczynić fizyczną krzywdę osobom, z którymi się nie zgadzają. O ile 

w tym wypadku byłby to problem zakłócenia porządku publicznego, o tyle udostęp-

nianie podobnych zdjęć ze spotkań policji czy innych służb, może nieść za sobą ryzyko 

ujawnienia informacji, które powinny zostać utrzymane jako tajne.  

Trzecim rodzajem problemu jest czynnik ludzki. Nieuwaga bądź brak wiedzy jest 

największym zagrożeniem jeżeli chodzi o bezpieczeństwo informacji [13]. Z powodu 

błędu mogą zostać udostępnione informacje niejawne, których nie sposób będzie 

usunąć z Internetu. Podstawą bowiem jakiegokolwiek działania w sieci, powinna być 

świadomość, że jeżeli coś raz znajdzie się w Internecie, nigdy z niego nie zniknie. 

I przez nieuwagę można właściwie udostępnić wszystko, każdą informację, która 

później będzie trafiała do mniej lub bardziej świadomych osób, mogących wykorzystać 

je w tylko sobie znanym celu. 

Ostatnim problemem jest wykorzystywanie legalnych informacji w nielegalnym 

celu. Idealnym przykładem byłby tu Kevin Mitnick, który jest do tej pory jednym 

z największych i najbardziej osławionych hackerów. Jak sam stwierdził, nie hackował 

systemów, on hackował ludzi i to jeszcze w czasach, w których nie było tak rozwi-

niętych portali społecznościowych i życia w sieci [14]. Agent wywiadu bądź też hacker 

bez problemu może na podstawie legalnie udostępnionych danych spróbować uzyskać 

informację, które są zastrzeżone i dostępne tylko dla nielicznych. Z wiadomości 

udostępnionych na kontach społecznościowych można wyciągnąć tego typu rzeczy jak 

przyzwyczajenia, ulubione miejsca, lista najbliższych znajomych, problemy czy też 

słabości. Na podstawie wszystkich tych informacji można w dużo łatwiejszy sposób 

manipulować daną osobą i dzięki temu osiągnąć określony cel. 

Jak można zauważyć, uniknięcie tych czterech głównych problemów jest bardzo 

dużym wyzwaniem dla ochrony informacji niejawnych. Przy udostępnianiu jakich-

kolwiek danych, nawet tych, które wydają się nie mieć większego znaczenia i nie są 

zastrzeżone, należy zachować szczególną ostrożność i posiadać umiejętność przewi-

dywania przyszłych ruchów, zarówno własnych jak i osób, które mogłyby czerpać 

korzyści ze zdobycia niejawnych informacji. 

4.2. Ujawnienie informacji niejawnych w legalnych źródłach 

W celu potwierdzenia tezy, że utrzymanie w tajemnicy informacji niejawnych 

w aktualnych czasach rozwoju OSINT i jemu pokrewnych dziedzin jest wyzwaniem, 

należy przytoczyć realne przykłady z życia codziennego, które miały miejsce w ostatnim 

czasie.  
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Na początku listopada 2020 roku, ujawniono tajne informacje dotyczące siedzib 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie zdarzyło się to na podstawie niele-

galnego działania, a raczej zwyczajnego błędu ludzkiego. ABW ogłosiło przetarg na 

dostarczanie energii elektrycznej do ich siedzib, jednak jak się okazało, nie chodziło 

tylko o jawne siedziby agencji. W przetargu pojawiły się informacje o adresach, które 

oficjalnie nie są ani nie powinny być powiązane z rządowymi służbami bezpieczeństwa. 

Informacje te były ogólnodostępne ze względu na informacje przetargowe, a ich udo-

stępnienie nie pociągało za sobą konsekwencji prawnych. Choć po zwróceniu uwagi na 

zaistniały błąd, niejawne dane zostały usunięte z przetargowych informacji, to jednak 

jak już zostało wcześniej wspomniane, w sieci nic nie ginie i dalej adresy siedzib ABW 

są dostępne dla zainteresowanych osób. Nie trzeba chyba wspominać o tym, jaki może 

mieć to wpływ na bezpieczeństwo zarówno państwa, samej agencji, jak i jej pracow-

ników. Jeżeli miejsca te zajmowały osoby, które pracowały nieoficjalnie nad rozwią-

zaniem jakichś spraw, przyjęły inną tożsamość, ujawnienie ich przynależności do 

agencji mogło mieć kolosalne skutki [15]. Co ciekawe nie był to pierwszy ani jedyny 

przypadek ujawnienia w sieci informacji dotyczących niejawnych adresów organizacji 

rządowych. 

Do podobnego wycieku, spowodowanego ludzkim błędem, doszło między innymi 

w roku 2011 gdzie również przy okazji udostępnienia informacji przetargowych, 

ujawniono tajne adresy jednostek specjalnych GROM i Formoza [16]. Dużo większa 

jednak wpadka miała miejsce w roku 2018 kiedy to w oficjalnym dzienniku urzędowym 

Ministerstwa Obrony Narodowej upubliczniono informacje dotyczące planów zago-

spodarowania działek państwowych. Umieszczono tam dokładne dane geolokali-

zacyjne terenów, które są istotne dla działań dotyczących obrony narodowej. Dokładne 

umiejscowienie tego typu obszarów otwiera możliwości penetracji ich przeznaczenia. 

Wystarczy bowiem posłużyć się takimi stronami jak rządowy Geoportal, w którym 

możemy na podstawie numerów działek znaleźć interesujący nas teren, bądź za pomocą 

jakichkolwiek map, na przykład Google Maps, podejrzeć co znajduje się na danym 

terenie. Po dokładnej analizie i sprawdzeniu zdjęć satelitarnych, okazało się, że 

wspomniana działka jest terenem nasłuchowym NSA [17]. Jeżeli doszłoby do eskalacji 

jakiegokolwiek konfliktu, to ujawnienie lokalizacji tajnych baz wojskowych mogłoby 

nieść za sobą ogromne konsekwencje. Nieprzemyślane działanie i udostępnianie infor-

macji, które potencjalnie nie powinny nieść za sobą zagrożenia, powoduje niekiedy 

ujawnienie danych niejawnych, które to znowu, już w dość poważny sposób zagrażają 

bezpieczeństwu, zarówno państwa, pracowników służb czy samych obywateli. 

Z czego zatem wynikają tego typu błędy skutkujące ujawnieniem informacji 

niejawnych? Nie licząc zwykłego przypadku i czyjejś chwilowej utraty koncentracji, 

kluczowy jest brak wiedzy. Nieprzeszkoleni pracownicy najbardziej mogą zaszkodzić 

i doprowadzić do wycieku informacji. Oprócz wcześniejszych przykładów, warto 

przytoczyć również sytuację z udostępnionym przez rosyjskiego żołnierza zdjęciem 

[18]. Na swoim profilu w portalu społecznościowym zamieścił on swoje fotografię, na 

którym można zobaczyć jak spędza czas w opancerzonym pojeździe. Na podstawie 

metadanych lokalizacyjnych, które były zawarte w informacjach o danym zdjęciu, 

internauci szybko wykryli, że zdjęcie to zrobione zostało na terenach Ukrainy, a nie jak 

początkowo zakładano na poligonie rosyjskim. Ze względu na czas wykonania foto-
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grafii, czyli rok 2014, był to dowód na to, że Rosja, chociaż oficjalnie się do tego nie 

przyznała, rozpoczęła inwazję na Ukrainę, czego skutkiem było między innymi zajęcie 

terenów Krymu. W tym wypadku ujawnienie informacji było tylko i wyłącznie rysą na 

wizerunku Rosji, ponieważ w żaden sposób właściwie nie wyciągnięto poważniejszych 

konsekwencji w stosunku do tego kraju ani też oficjalnie nie przyznali się oni do 

autentyczności zaistniałej na zdjęciu sytuacji. Gdyby jednak taki wyciek wydarzył się 

podczas wojny czy też starć chociażby z terrorystami czy innymi wrogimi ugrupo-

waniami, strona przeciwna mogłaby wykorzystać dane lokalizacyjne do agresywniej-

szych działań, czego skutkiem byłoby zagrożenie życia jak i bezpieczeństwa ludzi. 

Powyższe przykłady były skutkiem błędu bądź braku wiedzy użytkowników. Jednak 

OSINT i wszystkiego jego narzędzia już same w sobie stanowią dość spore zagrożenie 

dla informacji niejawnych. Nie są bowiem potrzebne specjalne narzędzia czy też 

wiedza, żeby zdobyć pożądane informacje. Dobrym tego przykładem są wydarzenia, 

które miały miejsce w Polsce na przełomie października i listopada 2020 roku. Przez 

kraj przetoczyła się fala protestów spowodowana zmianami w prawie dotyczącymi 

kwestii aborcji. Strajki, choć wykazywały raczej pokojowy charakter, w pewnym 

momencie zaczęły być ostrzej tłumione, co nie spotkało się z aprobatą społeczeństwa. 

Zaczęto więc udostępniać w sieci zdjęcia osób pracujących w służbach, które wedle 

protestujących zachowywały się nad wyraz agresywnie w stosunku do nich. Głównie 

były to zdjęcia przedstawiające agentów i oficerów w tak zwanym cywilu, którzy mieli 

za zadanie wyłapywać oraz odciągać bardziej agresywne osoby z tłumu [19]. Foto-

grafie te są o tyle problematyczne, że wiele z tych osób, współpracuje często z różnego 

rodzaju przestępcami nie wykorzystując swoich prawdziwych danych oraz nie ujaw-

niając tego, że pracują w służbach. W ten sposób prowadzą ich inwigilację. Głównym 

zadaniem jakie obrały sobie osoby udostępniające zdjęcia pracowników służb, było 

uzyskanie oraz ujawnienie ich tożsamości w celu społecznego pohańbienia ich. Jednak 

takie działanie drastycznie zwiększyło zagrożenie dla tych osób. Nie dość, że ujawnienie 

ich tożsamości oraz przynależności do organów państwowych mogło zniszczyć ich 

często wieloletnią pracę z przestępcami i przyczynić się przez to do zagrożenia 

bezpieczeństwa kraju, to jeszcze mogło fizycznie zagrozić życiu ich jak i ich rodzin. 

Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Jednak przy prężnym rozwoju i ogólno-

dostępności technologii, ochrona informacji niejawnych jest ogromnym wyzwaniem. 

5. Podsumowanie 

Ochrona informacji niejawnych od zawsze jest podstawą dobrego funkcjonowania 

zarówno aparatów państwowych, jak i prywatnych podmiotów. Nie wszystko bowiem 

powinno być ogólnodostępne. Tajemnice mają na celu ochronę zarówno wartości inte-

lektualnych jak i dbanie o ochronę ogółu. OSINT i wszystkie jego pokrewne elementy 

mogą bardzo pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo i rozwój, ułatwiając pracę 

i zwiększając możliwości reagowania. Z drugiej jednak strony, nie zawsze czyjeś 

działanie jest podyktowane pozytywnymi chęciami, a już na pewno nie są one pozy-

tywne dla każdego. Dlatego też tak ważne są szkolenia i uświadamianie ludzi, nie tylko 

pracowników służb, że o ile Internet jest narzędziem ułatwiającym życie, o tyle trzeba 

je dobrze zrozumieć i przede wszystkim pojąć zagrożenia z nim związane. Sieć ta ma 

bowiem nieograniczony zasięg i nie trafią tylko i wyłącznie do zamkniętego kręgu 

zainteresowanych. OSINT jest bardzo dużym wyzwaniem dla ochrony informacji 
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niejawnych, ale nie można zapominać o jego pozytywnych aspektach. Trzeba pamiętać, 

że rozwijać należy nie tylko narzędzia ułatwiające życie, ale również te, które służą 

jego ochronie. 
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OSINT – wyzwanie dla ochrony informacji niejawnych 

Streszczenie 

Celem powyższej pracy było ukazanie problemów jakie niesie za sobą rozwój białego wywiadu oraz 

OSINT przy próbie ochrony informacji niejawnych. Przedstawiono charakterystykę informacji niejawnych 

oraz białego wywiadu wraz z kategoriami uzyskanych informacji oraz ich źródłami. Wykazano w jaki 

sposób osoby trzecie mogą uzyskać w legalny sposób dostęp do informacji niejawnych oraz przedstawiono 

faktyczne sytuacje przedstawiające powyższy problem.  

Analiza wykazała, że wraz z rozwojem nowych technologii i ogólnodostępności jej rozwiązań, zarówno 

osoby prywatne jak i służby stoją przed dużym wyzwaniem jeżeli chodzi o ochronę informacji niejawnych, 

które mogą ulec ujawnieniu w niekontrolowany sposób i dostać się do szerszego grona odbiorców, nie 

generując przy tym problemów prawnych. 

Słowa kluczowe: OSINT, biały wywiad, informacja niejawna 

OSINT – the challenge for the protection of classified information 

Abstract 

The aim of the above work was to show the problems posed by the development of white intelligence and 

OSINT when trying to protect classified information. The characteristics of classified information and 

white intelligence were presented along with the categories of information obtained and their sources. It 

shows how third parties can legally gain access to classified information and presents actual situations 

presenting the above problem. 

The analysis showed that with the development of new technologies and the generally availability of its 

solutions, both private individuals and services face a major challenge when it comes to protecting 

classified information, which may be disclosed in an uncontrolled manner and reach a wider audience 

without generating legal problems. 

Keywords: OSINT, white intelligence, classified information 
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Niewykorzystany potencjał odontologii 

1. Wprowadzenie  

Identyfikacja osób jest podstawą badań kryminalistycznych, zarówno w przypadku 

odkrywania tożsamości sprawców zdarzenia jak i ich ofiar. Na przestrzeni lat wraz 

z rozwojem technologii oraz różnych gałęzi nauki, metody identyfikacyjne uległy 

zmianom i przekształceniom. Najbardziej rozwijane i kluczowe w tym momencie 

rodzaje identyfikacji to głównie badania polegające na analizie DNA oraz odciski linii 

papilarnych. Do innych metod sięga się raczej w celach potwierdzenia powyższych 

dwóch wyników oraz wtedy, gdy nie ma możliwości porównania śladów pochodzenia 

genetycznego czy też linii papilarnych z posiadanymi zbiorami danych. Osmologia czy 

też otoskopia, choć mają oczywistą wartość, niestety są często pomijane. Podobnie 

sytuacja wygląda w przypadku odontologii, która choć zapomniana wciąż wykazuje 

duże wartości identyfikacyjne ze względu na unikalność przedmiotu badań. Pytanie 

jednakże jakie nasuwa się w tej sytuacji brzmi, czy odontologia mogłaby choć w pew-

nym stopniu zastąpić inne rodzaje identyfikacji oraz czy przy aktualnym prężnym 

rozwoju technologii możliwe jest wykorzystanie informatycznych gałęzi nauki wraz 

z połączeniem odontologii, w celu zwiększenia jej wydajności oraz skuteczności?  

2. Odontologia – charakterystyka ogólna 

Głównym obszarem badań odontologicznych są zęby, zarówno człowieka jak 

i innych istot, które same w sobie bądź pod postacią pozostawionych na różnych 

materiałach śladów, mogą stanowić podstawę do określenia czyjejś tożsamości bądź 

przebiegu zdarzenia [1]. Odpowiedniej identyfikacji, tak samo jak w przypadku innych 

badań, dokonuje się na podstawie analizy pobranego od ofiary bądź jej otoczenia 

materiału wraz z materiałem porównawczym. W przypadku próby poznania tożsamości 

ofiary, dokonuje się analizy stanu jej uzębienia wraz z cechami charakterystycznymi, 

wykonuje się często zdjęcie rentgenowskie szczęki oraz żuchwy i wszystkie otrzymane 

w ten sposób informacje, porównuje się z pozyskaną dokumentacją stomatologiczną 

prawdopodobnej ofiary. Co istotne, w niektórych przypadkach nie jest konieczne 

wykorzystanie dokumentacji stomatologicznej, a wystarczająca może być odpowiednia 

fotografia przedstawiająca czyjąś twarz wraz z cechami charakterystycznymi. Jeżeli 

zaś nie ma możliwości pozyskania materiału porównawczego, zęby mogą również być 

przydatne w przypadku określenia wieku, płci czy nawet przyzwyczajeń danej ofiary 

[2]. W zależności od stopnia rozwoju jak i zniszczenia zębów, można z dużym praw-

dopodobieństwem określić wspomniane wcześniej elementy [3].  

W przypadku próby ujawnienia tożsamości sprawcy zdarzenia, dokonuje się analizy 

śladu ugryzienia i materiału porównawczego, który występuje najczęściej w formie 

odlewów i wycisków zębów osoby podejrzanej [4]. Ludzkie zęby mają bardzo dużo 

cech charakterystycznych, które powodują to, że niemożliwe jest znalezienie drugiej 

takiej samej osoby o identycznym ustawieniu zgryzu czy też kształcie zębów. W dodatku 
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ilość chorób oraz wad, które mogą przyczynić się do zwiększenia cech indywidualnych 

zębów jest tak duża, iż bez problemu można uznać, że zęby są tak samo indywidualne 

i niepowtarzalne jak linie papilarne [5]. 

3. Rys historyczny odontologii 

Odontologia jest jedną z najstarszych metod identyfikacji, która w dalszym ciągu 
cechuje się ogromną skutecznością. Pierwsze wspomnienie o wykorzystaniu zębów 
jako metody identyfikacji można odnaleźć w historycznych zapisach dotyczących 
historii Rzymu z 49 roku naszej ery. Agrypina Młodsza wydała wyrok śmierci na byłą 
żonę swojego męża, Lollie Paulinę. Oczekując potwierdzenia wykonania wyroku, 
zażądała przyniesienia głowy ofiary. W związku z tym, że okazanie nastąpiło długo po 
tym jak Lollia Paulina straciła życie, szczątki były już w fazie intensywnego rozkładu 
i trudno było mówić o pozytywnej identyfikacji na podstawie wyglądu. Ofiara jednak 
miała charakterystyczną wadę zgryzu, na podstawie której to Agrypina Młodsza była 
w stanie zidentyfikować zaprezentowane jej szczątki [6].  

Ze względu na trudny dostęp do stomatologii jako metody leczenia właściwie do 
XVIII wieku, która swoją drogą łączyła się również z wysokimi kosztami, to właśnie 
w okolicach 1750 roku można zaobserwować wzmożony rozwój odontologii. Wcześ-
niejsze przypadki wykorzystania tej metody identyfikacji dotyczyły raczej zamożnych 
osób oraz władców, stąd też ciężko mówić o częstym wykorzystywaniu tej metody 
identyfikacji.  

Paul Revere był jednym z pierwszych odontologów, który mógł opiniować w spra-
wach identyfikacyjnych głównie ze względu na swoją wiedzę z zakresu stomatologii 
i protetyki. To właśnie na podstawie protezy zębowej Revere był w stanie dokonać 
pozytywnej identyfikacji dr Josepha Warrena, który zmarł w bitwie pod Bunkerr Hill 
w czerwcu 1775 roku. Wiele lat później, ale również w dużej mierze na podstawie 
protez zębowych i przeprowadzonego dużego leczenia stomatologicznego, zidentyfi-
kowano Adolfa Hitlera. Co ze względu na identyfikowaną osobę, było jedną z ważniej-
szych identyfikacji XX wieku [7]. 

W roku 1870 miała miejsce jedna z pierwszych prób identyfikacji sprawcy 
zdarzenia na podstawie pozostawionych na ofierze śladów zębów. Ansil L. Robinson 
został oskarżony o zamordowanie swojej kochanki Mary Lunsford, na której podczas 
oględzin ujawniono liczne ślady ugryzień, w szczególności na ramionach denatki. 
Trzech powołanych lekarzy stomatologów zgodnie stwierdziło, że ze względu na 
charakterystyczne cechy jakie posiadają zęby, możliwe jest potwierdzenie bądź zaprze-
czenie udziału podejrzanego w morderstwie Lunsford. Eksperyment jaki przepro-
wadzono w celu dochodzenia prawdy był skrajnie nieetyczny, polegał bowiem na 
ugryzieniu ramienia denatki przez jednego z lekarzy stomatologów, dr Whitney’a oraz 
podejrzanego. W ten sposób porównano śladu po ugryzieniu i wykazano, że Robinson 
nie dopuścił się zarzucanego mu czynu [8]. 

Bardzo często potencjał odontologii dostrzegano również podczas próby identyfikacji 
masowej, tak wśród jakby ofiar wypadków czy też katastrof. W wypadku samolotu 
linii American Airlines dwudziestego piątego maja 1979 w Stanach Zjednoczonych 
zginęły dwieście siedemdziesiąt cztery osoby, z czego 89% ofiar zidentyfikowano 
tylko i wyłącznie na podstawie kartotek dentystycznych [9]. Warto nadmienić w tym 
miejscu, że przy katastrofach bardzo często dochodzi do znacznego uszkodzenia, jak 
i rozczłonkowania ciała, zarówno w sposób fizyczny, jak i za sprawą działania różnego 
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rodzaju środków chemicznych czy temperatury. Zęby są w stanie bez problemu 
przetrwać działanie kilkuset stopniowej temperatury, bardzo dużej siły oraz są odporne 
na działanie wielu kwasów [10]. Dzięki temu mają tak dużą wartość identyfikacyjną 
w szczególności w sytuacjach zniszczenia zwłok.  

Jedna z najnowszych masowych identyfikacji na podstawie uzębienia miała miejsce 
jedenastego września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych. W wyniku zapachów 
terrorystycznych śmierć poniosło prawie trzy tysiące osób, których szczątki ze względu 
na liczne pożary, zawalenie konstrukcji budynków, jak i kompletnie zniszczenie 
samolotów biorących udział w ataku były właściwie w każdej możliwej formie i stanie 
[11]. W tym wypadku wykorzystano połączenie badań odontologicznych, genetycznych, 
jak i śladów linii papilarnych ze względu na konieczność nie tylko identyfikacji zwłok, 
ale również dopasowanie jak największej ilości szczątków do jednej osoby.  

4. Wartość badań odontologicznych pod względem wytrzymałości zębów 

oraz ich unikalności 

Człowiek docelowo podczas całości swojego życia ma do wykorzystania dwa 
komplety uzębienia, czyli zęby mleczne i stałe. Pierwsze ze względu na swoją wstępną 
formę są dużo mniej wytrzymałe od zębów stałych, które to powinny służyć człowie-
kowi od średnio czternastego roku życia aż do właściwie śmierci. Zakładając występo-
wanie trzecich zębów trzonowych, potocznie nazywanych zębami mądrości, każdy 
człowiek posiada po szesnaście zębów w szczęce oraz w żuchwie [12]. Szkliwo 
otaczające każdy z zębów zbudowane jest w 96-98 procentach z materii nieorganicznej 
w postaci kryształków dwuhydroksyapatytu, który na skali Mohsa występuje na 
miejscu ósmym z dziesięciu, dając tym samym możliwość zarysowania tego minerału 
innym minerałem o podobnej strukturze, w tym wypadku korundem [13]. Z tego też 
powodu wiertła dentystyczne muszą być wykonane choć po części z diamentu. Zwykły 
metal nie byłby w stanie przewiercić się przez szkliwo.  

Odporność szkliwa na zgniatanie zawiera się w okolicach 400 MPa, a jego moduł 
sprężystości sięga nawet 85000 MPa, przy zachowanej granicy plastyczności 344 MPa. 
To wszystko ukazuje wysoką odporność szkliwa na działanie sił fizycznych. Warto 
podkreślić również, że drugim z kolei elementem zęba jest zębina występująca jako 
tkanka kostna, składająca się w około 70% z tego samego minerału co szkliwo dwu-
hydroksyapatytu [14]. To może pokazać możliwości przetrwalnikowe zębów. W dodatku 
jeżeli doda się do ogólnego obrazu również wytrzymałość na temperatury rzędu 
1600℃ oraz dużą odporność na takie kwasy jak kwas siarkowy czy fluorowodorowy, 
szansa na przetrwanie zębów w nienaruszonym stanie zdecydowanie wzrasta [15]. 
Oczywiście jeżeli zęby będą przez dłuższy czas poddane działaniu bardzo wysokiej 
temperatury jak i kwasom, gdzie mowa jest tu raczej o kilku dniach, zęby ulegną w 
końcu uszkodzeniu. Jednak próba zniszczenia dowodów w postaci czyjegoś uzębienia 
stanowi swego rodzaju wyzwanie dla sprawców zdarzenia.  

Podobne właściwości co linie papilarne w postaci unikalności wykazują również 
zęby. Choć każdy z rodzajów zębów, tj. siekacze, kły, trzonowce i przedtrzonowce, 
wykazują pewne cechy dla nich charakterystyczne, to ze względu na życie płodowe, 
przebyte leczenie, jak i występujące u danego człowieka choroby czy wady, indywi-
dualne cechy każdego z zębów jak i kości szczęki czy żuchwy wzrastają. Przyjęto, że 
różnice identyfikacyjne można wyodrębnić między innymi na podstawie wymiaru 
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krawędzi siecznej zęba, jej ostrości, układu, możliwego wyszczerbienia zęba, rodzaju 
powierzchni wargowej czy tez policzkowej, ustawienia zęba w łuku, występowania 
i rodzaju przestrzeni międzyzębowych, zachodzenia zęba na ząb sąsiadujący w części 
mezjalnej czy dystalnej jak i samo występowanie leczenia. Posiłkując się rachunkiem 
prawdopodobieństwa dla samego siekacza centralnego ilość kombinacji cech identy-
fikacyjnych będzie opiewać na prawie 35.000 [16]. Przy analizie cech identyfika-

cyjnych dla dwudziestu zębów, liczba ta wynosi 1,720383976218224 +79, co daje 
taką kombinację cech, która jest niemożliwa do powtórzenia, tak samo jak w przypadku 
chociażby badań genetycznych czy linii papilarnych. Oprócz oczywistej unikalności 
cech identyfikacyjnych, dochodzi również niezwykle duża odporność zębów na 
szkodliwość działania czynników zewnętrznych, co sprawia, że zęby, jak i badania 
odontologiczne mogą mieć w niektórych przypadkach kluczowe znaczenie w identy-
fikacji i mogą tym samym przewyższać inne metody, jednakże w przypadku pozosta-
wionych śladów ugryzień, wytrzymałość zębów nie ma aż tak dużego znaczenia. 
Cecha ta jest niezwykle ważna przy identyfikacji ofiar katastrof, jak i szczątków 
poddanych innego rodzaju czynnikom niszczącym.  

Należy jednak podkreślić, że wybór metody identyfikacji zależny jest od 
posiadanych informacji, materiału porównawczego jak i dowodowego.  

5. Odontologia a inne metody identyfikacji 

Daktyloskopia, czyli identyfikacja tożsamości na podstawie odcisków linii papilar-
nych, jest bardzo popularną metodą, między innymi ze względu na międzynarodowe 
bazy danych, w których zawarte są odciski linii papilarnych osób, gdzie dobrowolnie 
lub też z powodu toczących się w stosunku do nich spraw karnych, zostawiły swój ślad 
dla celów badawczych, przyszłych bądź też przeszłych. Dotyk jest jednym z podsta-
wowych zmysłów, bez dotykania również ciężko jest coś przenieść, złapać czy 
w przypadku czynów zabronionych, ciężkie jest zabicie kogoś. Przecież trzeba trzymać 
w dłoniach albo narzędzie zbrodni, albo samego poszkodowanego. Logicznie więc 
biorąc ten rodzaj identyfikacji, oprócz tego, że skuteczny ze względu na unikalność linii 
papilarnych u każdego człowieka, jest więc skuteczny ze względu na częstotliwość 
występowania śladów palców na miejscach zbrodni. Dodatkowo jeżeli nie dojdzie do 
rozczłonkowania ciała, badania daktyloskopijne również przydają się przy próbie 
identyfikacji ciała. Nie znaczy to jednak, że ta metoda wolna jest od wad. Oprócz 
konieczności posiadania oczywistej bazy danych zawierającej linie papilarne, która 
choć rozrasta się z roku na rok, dalej nie uwzględnia osób, które nie były nigdy zatrzy-
mane czy też podejrzane, co zdecydowanie utrudnia działania organów ściągania, 
problemem już również trwałość pozostawionych na przedmiotach odcisków palców 
pod względem możliwego mechanicznego i świadomego usunięcia ich jak i trwałość 
tkanki, z której te odciski można pobrać, czyli z dłoni i stóp. Skóra jak i inne miękkie 
tkanki ciała są elementem, który zarówno można zniszczyć, jak i bardzo szybko ulega 
rozkładowi [17]. W tym wypadku nie tylko odpowiednio należy pobrać odbitkę linii 
papilarnych, ale również w zależności od stopnia uszkodzenia tkanki, istotna jest 
poprawa czytelności pobranych odbitek. To może nastręczać pewnych problemów,  
a w niektórych sytuacjach uniemożliwi identyfikację na podstawie tego metody. 
W przypadku zwłok, które dłuższy okres przebywały w wodzie i na które oddziaływały 
siły fizyczne, jak i zwierzęta wodne, identyfikacja na podstawie linii papilarnych jest 
trudna i wymagająca, a często też niemożliwa [18].  
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Inną bardzo popularną i wspomnianą wcześniej metodą identyfikacji są badania 
genetyczne. Chociaż należy przyznać im ogromną skuteczność, to dużym minusem ich 
stosowania są braki jeżeli chodzi o materiał porównawczy. Oczywiście od osoby 
podejrzanej o dokonanie czynu zabronionego można uzyskać próbkę śliny, jeżeli osoba 
taka zostanie odnaleziona, jednak w przypadku ujawnionych zwłok i braku podejrzeń 
co do tożsamości ofiary, nie ma możliwości pozyskania materiału porównawczego. 
Choć więc jest to skuteczna metoda i w przeciwieństwie do badań daktyloskopijnych, 
DNA można wyodrębnić często również z mocno rozczłonkowanego czy posuniętego 
w rozkładzie ciała, to braki w postaci materiałów porównawczych są tu kluczowe 
jeżeli chodzi o wykorzystywanie tej metody powszechnie [19]. 

Cheiloskopia jako metoda identyfikacji polegająca na badaniu śladów czerwieni 
wargowej, ma równie dużą wartość co badania daktyloskopijne czy też badania gene-
tyczne. Jak bowiem udało się dowieść na podstawie wieloletnich badań, linia czerwieni 
wargowej ma tak samo unikalną strukturę dla każdego człowieka, co właśnie linie 
papilarne, DNA czy też zęby. Minusem jednak tego typu identyfikacji jest duża zmien-
ność czerwieni wargowej na przestrzeni lat u jednego człowieka, jak i jej zmienność ze 
względu na wykonywany zawód czy też zmiany natury medycyny estetycznej. Nie 
zawsze uda się również na badanym obiekcie odnaleźć ślady czerwieni wargowej, 
musiałoby bowiem dojść do ugryzienia jakiegoś przedmiotu, a jeżeli do tego doszło, 
można również wykorzystać do celów identyfikacyjnych badania odontologiczne. 
Minusem cheiloskopii jest również to, że ślady czerwieni wargowej właściwie nie są 
w stanie zasugerować czyjegoś wieku czy też przyzwyczajeń, poziomu życia, co 
mogłoby być pomocne przy braku osób podejrzanych [20].  

Niezwykle przydatne przy identyfikacji zarówno sprawców zdarzenia jak i ofiar są 
badania antropologiczne, które niejako są pokrewne z badaniami odontologicznymi, 
zęby bowiem są również zbudowane z kostnych elementów ciała, które podlegają 
badaniom antropologicznym. Na podstawie kości, ich długości czy uszkodzenia, 
możliwe jest określenie wieku, płci ofiar, przyzwyczajeń jak i również ewentualnej 
przyczyny zgonu czy też przebiegu zdarzenia. Kości również mają dość duże wartości 
przetrwalnikowe i można na ich podstawie przeprowadzać analizy nawet wiele lat po 
śmierci danej osoby. Dodatkowo każdy uraz zachowuje się w ich strukturze, co może 
posłużyć również jako element identyfikacji, na przykład w sytuacji, kiedy osoba, co 
do której tożsamości istnieje podejrzenie, uległa wypadkowi łamiąc rękę i na podsta-
wie dostępnych kartotek medycznych można potwierdzić bądź zaprzeczyć tożsamość 
tej osoby [21]. 

Powyższe metody identyfikacji są najbardziej pokrewne jeżeli chodzi o możliwości, 
jak i skuteczność co i badania odontologiczne. Jak można zauważyć, każda z powyż-
szych metod wykazuje przydatność w różnych rodzajach spraw. Przy czym należy 
podkreślić, że odontologia jeżeli istniałaby dobra baza porównawcza, byłaby zdecydo-
wanie jedną z lepszych metod identyfikacji. Nie tylko ze względu na łatwość aktua-
lizacji baz porównawczych, ale też ze względu na dostępność leczenia stomatolo-
gicznego właściwie dla każdej osoby pochodzącej z bardziej rozwiniętego kraju. Zęby 
mają bardzo wysokie możliwości przetrwalnikowe, co daje im dość sporą przewagę 
chociażby porównując je do linii papilarnych. Dodatkowo z zębów można również 
wyodrębnić DNA, które znajduje się w ich wewnętrznej części, czyli w miazdze. A jak 
już wiadomo, ze względu na trwałość wierzchnich warstw zęba, zawarte w miazdze  
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DNA jest dość dobrze chronione przed czynnikami destrukcyjnymi. Można więc przy 
okazji badań odontologicznych posiłkować się innymi metodami. Wszystko to wskazuje 
na niezwykle dużą przydatność odontologii w badaniach identyfikacyjnych.  

6. Problemy jakie może nieść za sobą identyfikacja odontoskopijna 

Nie istnieje metoda identyfikacji, która jest skuteczna w stu procentach bądź jest 
wolna od błędu ludzkiego. Podobnie jest w przypadku identyfikacji odontoskopijnej, 
która obejmuje analizę pozostawionych śladów ugryzień na różnego rodzaju po-
wierzchniach.  

Metoda ta jest wciąż wykorzystywana z dużymi sukcesami, jednakże ślady ugryzień 
nie występują często, dlatego też akurat ta metoda nie stanie się wiodącą w przypadku 
identyfikacji sprawców zdarzeń. Z reguły ugryzienia występuję w przypadku gwałtów 
oraz znęcania się nad innymi osobami, w szczególności dziećmi [22]. Pewnym minusem 
tej metody jest również bardzo duży jak i zróżnicowany poziom wiedzy, jakim muszą 
posługiwać się specjaliści, który nie zawiera się tylko w budowie jak i fizjologii zębów 
[23]. Niezwykle istotna jest w tym wypadku wiedza dotycząca zachowania się przed-
miotów pod wpływem nacisku zębów, jak i możliwości jego przesunięcia. Skóra 
cechuje się dużą sprężystością jak i ruchomością, co może powodować problemy przy 
analizie śladu ugryzienia. Przy pobieraniu wycisku śladu, jak i wykonywaniu jego 
zdjęć, należy to wziąć pod uwagę. Niestety bardzo często specjaliści z zakresu odonto-
skopii nie zgadzają się ze sobą, podpierając się różnymi metodami analizy śladu 
ugryzienia oraz zębów osoby podejrzanej. Może to prowadzić do błędnej analizy śladu 
jak i skazania niewinnej osoby. Przykładem takiej sytuacji może być sprawa Kennedy 
Brewer’a, który spędził piętnaście lat w amerykańskim więzieniu z powodu źle 
przeprowadzonej analizy śladów ugryzień. Tę sprawę opiniowało dwóch specjalistów 
z zakresu odontoksopii, jednakże każdy z nich wydał skrajnie inną opinię. Przysięgli 
przychylili się do stanowiska, że Brewer jest winny. Dopiero badania genetyczne 
potwierdziły niewinność mężczyzny [24]. W Stanach Zjednoczonych tego typu spraw, 
w których osoby podejrzane zostały błędnie skazane na podstawie analizy odonto-
skopijnej jest zdecydowanie więcej, niż w krajach Europy, co może mieć związek 
zarówno z charakterem spraw jak i popularnością tej metody identyfikacji. Z tego też 
względu American Society of Forensic Odontology sugeruje, by w miarę możliwości 
posiłkować się również innymi metodami identyfikacji w przypadku ujawnienia 
śladów ugryzień, by mieć jak największa pewność prawidłowej analizy i identyfikacji. 
Wybór innej metody jest zależny od badanego przypadku, jednak najbardziej pożądane 
to badania genetyczne bądź daktyloskopijne.  

Sytuacja ta jednak nie ma miejsca w przypadku identyfikacji osób na podstawie 
uzębienia i jako taka może bez żadnych przeszkód stać się wiodącą metoda identy-
fikacji osób, w szczególności ofiar katastrof jak i przy odpowiedniej bazie danych, 
również osób, u których ciężko określić prawdopodobną tożsamość. 

Zmienność uzębienia, na które wpływ mają takie czynniki jak choroby, styl życia, 
wypadki, wiek jak i zabiegi stomatologiczne - może powodować pewne problemy przy 
próbie identyfikacji. W przypadku braku aktualnych danych porównawczych, może to 
przyczynić się do błędnej identyfikacji jak i ją utrudnić. Problem ten może rozwiązać 
baza danych stomatologicznych, aktualizowana w czasie rzeczywistym z zachowaniem 
poprzednich informacji na temat stanu uzębienia danej osoby. Przy tego typu bazie 
w przypadku pewnych różnic podczas analizy uzębienia jak i śladów ugryzień, można 
przeanalizować stan jamy ustnej właściwy dla czasu wystąpienia zdarzenia.  
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7. Potencjał odontologii możliwy do wykorzystania przy stworzeniu bazy 

odontologicznej 

Odontologia jak już można było zauważyć, ma bardzo dużą przydatność jako 
metoda identyfikacji osób. Niestety, przy nagłym skoku rozwoju badań genetycznych, 
zęby jako materiał identyfikacyjny zeszły na dalszy plan w badaniach krymina-
listycznych. Swego rodzaju winę za to ponosi nie tylko zachłyśnięcie się nową metodą 
badań, której oczywiście nie można ani ujmować skuteczności ani innowacyjności 
i jest ona po prostu niezbędna przy rozwoju kryminalistyki, ale również media popu-
larne, które masowo zaczęły promować taką, a nie inną metodę identyfikacji zarówno 
w książkach jak i filmach czy serialach [25]. Moda więc na identyfikację za pomocą 
DNA, przeniosła się również do popkultury, która to, choć nie powinna, ma jednak 
wpływ również na środowisko naukowe. Nie inaczej było z badaniami daktylosko-
pijnymi. Im również nie sposób jest zarzucić nieskuteczność, jednak należy pamiętać, 
że każda metoda jest przydatna w innych sytuacjach. I tak samo jak w przypadku 
badań genetycznych, nierealistyczne przedstawianie i promowanie identyfikacji 
człowieka na podstawie linii papilarnych przyniosło wymierne korzyści tej metodzie 
identyfikacji. Zawsze należy pamiętać, że jeżeli nie ma dowodów na konieczność 
obalenia pewnej tezy, czy też w tym wypadku metody identyfikacyjnej, powinno się 
dalej prowadzić badania nad jej rozwojem, ponieważ wraz z technologicznym 
rozrostem, przydatność danej rzeczy może ulec zmianie. Trzeba również podkreślić, że 
przy bardziej problematycznych sprawach, czy raczej masowych katastrofach, wciąż 
wraca się do korzeni jednej z najstarszych metod identyfikacji, czyli odontologii.  

Kluczem do wykorzystania potencjału jaki ma w sobie odontologia, jest stworzenie 
bazy danych stomatologicznych. Taka baza umożliwiłaby szybkie dotarcie do materiału 
porównawczego, jak i zapewniłaby jego odpowiednią jakość, co niestety bywa proble-
matyczne [26]. Ponadto posiadając tego typu bazę danych, bez problemu można by 
było rozszerzyć identyfikację osób nie tylko na ofiary katastrof jak i osoby, co do których 
tożsamości nie można potwierdzić, ale również możliwe byłoby przeprowadzenie 
identyfikacji osób, których tożsamość jest wstępnie znana. Pozwoliłoby to unikać 
pomyłek polegających na błędnym wypisaniu aktu zgonu, co niejednokrotnie wystę-
powało [27]. W dodatku w takich sytuacjach jak pandemia COVID-19, rodziny 
zmarłych mogłyby otrzymać oficjalne potwierdzenie, że to ich bliski i jego zwłoki 
zostały im wydane. Jest to istotne ze względów psychologicznych, ponieważ bliscy 
osób zmarłych na groźne choroby zakaźne, nie mają możliwości utwierdzenia się 
w tym fakcie, wzrokowo identyfikując osobę zmarłą. W ten sposób przynajmniej część 
z nich mogłaby lepiej przejść proces żałoby. 

Jaka jest jednak podstawa rozważań rozszerzenia wykorzystywania badań odonto-
logicznych, oprócz oczywistej skuteczności tej metody? Można ją określić w trzech 
głównych punktach. Niska szkodliwość społeczna, niskie koszty wykorzystywania, 
szybkie wyniki wstępne. Każda metoda identyfikacji wymaga posiadania materiału 
porównawczego. Baza zawierająca odciski palców już istnieje, jednak zawiera ona 
głównie dane osób, które były karane bądź podejrzane o dokonanie jakiegoś czynu 
zabronionego. Zbiór tego typu informacji jest jednak problematyczny jeżeli chodzi 
o kwestię bezpieczeństwa. Jeżeli nastąpi wyciek, dane wielu osób mogą zostać zagro-
żone. W dodatku w dobie rozwoju technologicznego gdzie do wielu urządzeń można 
uzyskać dostęp za pomocą odcisku palca, tworzy się kolejny problem związany 
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z bezpieczeństwem [28]. Jeszcze większe problemy istniałyby, gdyby stworzyć ogólną 
bazę, w której przechowywano by DNA. Na jego podstawie bowiem można nie tylko 
zdobyć poufne informacje, ale również przeanalizować czyjś stan zdrowia, ale też 
ewentualne zagrożenia w postaci chorób i zaburzeń. Oprócz zagrożenia bezpieczeń-
stwa, mogłoby nastąpić zagrożenie wolności i integralności jednostek. Można by się 
zastanowić co w przypadku baz danych zawierających informacje stomatologiczne. 
Czy wyciek tego typu informacji również nie byłby zagrożeniem? Należy podkreślić, 
że każde nieuprawnione ujawnienie informacji może grozić konsekwencjami o różnym 
stopniu szkodliwości. W tym wypadku jednak, same dane stomatologiczne są naj-
mniejszym zagrożeniem z łącznie trzech przytoczonych. Problemy z uzębieniem mogą 
świadczyć jedynie albo o niedbałości o higienę, braku środków finansowych lub po 
prostu predyspozycji do tego typu chorób, jednak nie stanowią one poważniejszych 
wskazówek zdrowotnych, które mogłyby konkretnie zagrozić danej jednostce. 
W dodatku zęby nie są wykorzystywane jako metoda dostępu czy też zabezpieczenia. 
Przez to właśnie stomatologiczna baza danych wykorzystywana jako materiał porów-
nawczy dla badań odontologicznych jest najmniej szkodliwa społecznie. 

W zależności od wybranej technologii oraz zaplecza sprzętowego, stworzenie bazy 
danych stomatologicznych, jej koszty utrzymania jak i rozwoju będą różne. W tym 
wypadku jednak najwyższy koszt będzie generowany na samym początku, podczas 
opracowania odpowiednich struktur i algorytmów, zapewnienia sprzętu czy też prze-
prowadzenia szkoleń. Tą samą sytuację można było jednak wyróżnić w przypadku 
bazy zawierającej linię papilarne. Teraz już, po dłuższym od stworzenia czasie, baza 
sama w sobie nie generuje już aż tak dużych kosztów. Komputerowe porównanie 
materiału jest dużo tańsze niż laboratoryjne badania genetyczne, które muszą być prze-
prowadzane zawsze przez wykwalifikowany personel, a w dodatku wymagają odpo-
wiedniego sprzętu jak i odczynników. Przy skomputeryzowanych bazach danych, 
polegających właściwie na porównywaniu zdjęć i informacji, tego typu koszt jest 
właściwie pomijalny. Powodem tego jest to, że wytworzony już wcześniej algorytm 
mający na celu porównywanie na przykład plików czy obrazów, jeżeli oparty jest na 
sieciach neuronowych, sam uczy się na podstawie uzyskiwanych wyników [29]. 
Jedyne co należy w tym wypadku robić, to utrzymywać infrastrukturę na odpowiednim 
poziomie i sprawdzać pozyskiwane wyniki. Jest to koszt właściwie podobny jak i koszt 
pokrywający stanowisko informatyków, programistów czy też administratorów, którzy 
tak czy inaczej są niezbędni przy wykorzystaniu jakichkolwiek systemów informa-
tycznych. 

Badania genetyczne wymagają czasu, który być może wraz z rozwojem nauki 
będzie można skrócić, jednak na ten moment nie jest to możliwe i ten czas oscyluje 
w granicach kilku godzin w przypadku badań ekspresowych. Jeżeli chodzi o porówny-
wanie informacji za pomocą odpowiednich algorytmów, w skrajnych przypadkach 
będzie to trwało kilka minut i już po tym czasie będzie można posiłkować się wstępną 
analizą identyfikacyjną [30]. Co w wielu przypadkach, w szczególności sprawach porwań 
i morderstw, które wydarzyły się krótko przed wykryciem, może być kluczowe. 

8. Podsumowanie 

Odontologię cechuje duża skuteczność identyfikacyjna jak i trwałość badanego 
obiektu. Przy rozwoju technologicznym ta metoda identyfikacji mogłaby być jedną 
z głównych metod wykorzystywanych na co dzień, nawet przy tak prostych sprawach 
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jak potwierdzenie tożsamości ofiary wypadku komunikacyjnego. Czasami obrażenia są 
bowiem na tyle duże, że ciężko jest najbliższym pozytywnie zidentyfikować ciało [31]. 
W dodatku to mogłoby uchronić bliskich ofiary od traumatycznego okazania ciała. 

Na podstawie analizowanych informacji, można z całą pewnością stwierdzić, że 
odontologia ma możliwość stać się kluczową metodą identyfikacji człowieka. Choć 
zapomniana, przy obecnym rozwoju nowych technologii, może odmienić i usprawnić 
identyfikację. Oczywiście podstawą do przyjęcia odontologii jako głównej metody 
identyfikacyjnej jest stworzenie odpowiedniej bazy danych porównawczych wraz 
z algorytmami porównującymi dane. Odontologia posiada ogromny potencjał, jednak 
w tym momencie potencjał ten jest poniekąd niedostrzeżony, ale przede wszystkim 
niewykorzystany. Nowe technologie otwierają drzwi powrotu tego typu metodom.  

Każda sytuacja, każda zbrodnia wymaga indywidualnego i odpowiedniego podejścia. 
Nie można zapominać o pewnych metodach i naukach tylko ze względu na uleganie 
modzie, która prędzej czy później przeminie. Kryminalistyka zawsze powinna kierować 
się wyższym dobrem. I o tym należy pamiętać wybierając najlepszą metodę identy-
fikacji.  
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Niewykorzystany potencjał odontologii 

Streszczenie 
Celem powyższej pracy było ukazanie odontologii jako niedocenionej i zapomnianej metody identyfikacji, 
która wciąż może uzyskiwać bardzo dobre wyniki podczas identyfikacji osób. Została przedstawiona historia 
odontologii wraz z obiektem oraz wartością jej badań. Porównano tę metodę identyfikacji do innych 
pokrewnych jej metod i wykazano na podstawie tego możliwości odontologii. Na końcu przedstawiono 
potencjał jaki ma w sobie odontologia, w szczególności w porównaniu do dwóch najbardziej popularnych 
metod identyfikacji, tak jakby badań DNA oraz daktyloskopijnych.  
Dokonana analiza wykazała, że odontologia jest bardzo dobrą metodą identyfikacji, która przy rozwoju jej 
za pomocą nowych technologii mogłaby zostać czołową metodą identyfikacji osób, zarówno sprawców 
zdarzeń jak i ofiar.  
Słowa kluczowe: odontologia, zęby, DNA, daktyloskopia 

Unused potential of odontology 

Abstract 
The aim of this study was to present odontology as an underappreciated and forgotten method of identi-
fication that can still obtain very good results when identifying people. The history of odontology was 
presented along with the object and the value of its research. Compared this identification method to other 
methods related to it and demonstrated the possibilities of odontology on its basis. Finally, the potential of 
odontology is presented, in particular compared to the two most popular identification methods, such as 
DNA and dactyloscopy examinations. 
The analysis showed that odontology is a very good method of identification, which could become the 
leading method of identifying people, both perpetrators and victims, with the use of new technologies. 
Keywords: odontology, teeth, DNA, dactyloscopy 
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