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Sebastian Traczyk
1 

Wpływ odbywania kary na sprawcę –  

analiza kryminologiczno-prawna 

1. Wstęp 

Dokonując szczegółowej, a zarazem pogłębionej analizy wpływu odbywania kary 
na sprawcę czynu należy na początku zdefiniować zjawisko kary, która ma być odby-
wana przez osobę winną za popełniony czyn, a dalej skazanego. Kara w swoim kluczo-

wym, a ponadto pierwotnym znaczeniu stanowi swego rodzaju dolegliwość, która ma 
wywierać wpływ na osobę odbywającą ją, a także być dodatkowym wyznacznikiem 
zgodnego z prawem przestrzegania norm w społeczeństwie. Jej szerokie granice roz-
kładają się zatem do wywierania określonego na wiele podmiotów, nie kończąc na 

osobach skazywanych przez werdykty sądów karnych, czy penitencjarnych, skutku. 
Osoba sprawcy jest jednak najczęściej dookreślanym podmiotem, do którego kara jest 
pierwotnie stosowana, a poprzez te zabiegi legislacyjne, może wywrzeć odpowiednie, 
paralelnie nacechowane, efekty względem pozostałych podmiotów praw i obowiązków, 

żyjących w demokratycznych państwach prawa [1].  
Wiele czynników, które tworzą finalną karę dla osoby skazanego są nieodłącznymi 

elementami przepisów prawa, które zawarte są głównie na kartach ustaw prawa karnego 

materialnego oraz, częściowo, prawa karnego procesowego, a także wykonawczego
2
. 

Każda kara jako dolegliwość, będąca instytucją karno-prawną ma jednak nie tyle 
‘skarcić’ osobę sprawcy, ile wywrzeć na nim konkretne działania w przyszłości, 
wzglę-dem siebie, jak i innych podmiotów [2].  

Kara jest więc elementem, dzięki któremu osoba sprawcy będzie mogła zrozumieć 
swój błąd, nauczyć się funkcjonować po konkretnych zdarzeniach, a ponadto będzie 
musiała doznać wewnętrznej utraty tak ważnego czynnika dla każdego człowieka, jakim 
jest wolność. Jest to jednak identyczny zabieg resocjalizacyjny względem każdego 

skazanego, jak też stanowi bardzo indywidualny współczynnik, który dostosowywany 
musi być wobec osoby sprawcy, jego cech charakteru, dotychczasowego funkcjono-
wania przed, jak i po popełnieniu czynu, a także względem dokonanego czynu, który 

nosił i nosi znamiona bezprawności, karalności, karygodności oraz zawinienia
3
. Uogól-

niając, kara i jej rodzaj oraz wysokość zależne są od popełnionego czynu, a także osoby, 
która jest jego sprawcą. Aby można było mówić o karze, należy początkowo dokonać 
szerokiej, a zarazem wnikliwej i szczegółowej analizy za co jest ona wymierzana i kto, 

w jaki sposób oraz jak długo, ma ją odbyć.  
Skazany sprawca czynu zostaje więc wprowadzony w zupełnie obcy, dla przecięt-

nego obywatela, świat, który ma dokonać na nim realnych, dostrzegalnych zmian – 

                                                                
1 Seb.batian.law@gmail.com, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, 

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, numer ORCID: 0000-0001-9355-7243. 
2 Dotyczy to Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 z późn. zm.) oraz 
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 53). 
3 Karygodność skodyfikowana została przez ustawodawcę jako społeczna szkodliwość czynu większa, niż 
znikoma. 
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w jego funkcjonowaniu zgodnie z zasadami współżycia społecznego, ale również, 
a może przede wszystkim, z normami obowiązującymi każdą osobę żyjącą w państwie 
prawa [3].  

Prawodawca stosując instytucję kary musi zatem mieć pewność, iż będzie ona 
odzwierciedlała pierwotne założenia ‘przemiany’ osób, które ją odbywają. Odpo-
wiednie dostosowywanie formy kary, jej wysokości, a przede wszystkim dolegliwości 

z nią związanych stanowią główne współczynniki, które finalnie tworzą swego rodzaju 
residuum na gruncie akceptacji lub odrzucenia założeń kar przez osobę skazanego.  

2. Kara – instytucja dająca zmiany? 

Kara na gruncie obowiązującego prawa polskiego, jak i każdego innego, demokra-
tycznego państwa prawa, stanowi wyraźną sankcję za przeciwstawianie się konkret-
nego podmiotu, wbrew obowiązującym przepisom prawa. Ustawa Kodeks Karny określa 

konkretne rodzaje kar, stosowane jako normy sankcjonujące za popełnione prze-
stępstwa. Funkcjonujący, obowiązujący katalog w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi 
zbiór dwóch wolnościowych i trzech nie wolnościowych rodzajów kar. Pierwsze, dwie 
kary, które noszą znamiona wolnościowego odbywania ich to grzywna oraz ograni-

czenie wolności. Poprzez oba rodzaje sprawca musi przestrzegać określonego porządku 
prawnego, a ponadto w ramach konkretnych wyroków skazujących obowiązany jest do 
dokonania określonej płatności, na wskazany przez sąd cel, w konkretnym, dostoso-

wanym do tego terminie, jak również określający sposób wykonania płatności w sto-
sunku całościowym lub ratalnym. Jest to jednak ‘najłagodniejsza’ kara względem 
pozostałych form. Kolejnym przykładem obowiązującej na terenie państwa polskiego 
jest ograniczenie wolności, które pozostając wolnościowym środkiem, stanowi 

instytucję niebagatelnie wpływającą, poprzez swoją ingerencję, w dotychczasowe sfery 
wolnościowe konkretnego skazanego. Jako forma zarządzenia, zmniejszająca czyjąś 
swobodę działania [4], w tym przypadku osób uznanych za winne, nie jest dolegli-
wością, która wywiera największy wpływ na osobach, które są jej poddane. Wolność 

podmiotów w dalszym ciągu pozostaje ‘w rękach’ skazanych, dzięki czemu są oni 
pozostawieni w dotychczasowym środowisku, nie mają obowiązku opuścić swoich 
najbliższych, a co najważniejsze mogą, co do zasady, normalnie funkcjonować 

w społeczeństwie, pomimo odbywania kary w ramach popełnionego, bezprawnego 
czynu karalnego oraz posiadania statusu osoby karanej [5]. 

Pozostałe, trzy instytucje w postaci kar pozbawienia wolności stanowią natomiast 
znaczącą oraz radykalną zmianę sposobu bycia sprawców, którzy zmuszeni są odbyć 

takie formy kary, co do zasady, w zakładach karnych. Istnieją jednak odstępstwa od 
bezpośredniego odizolowania osadzonych, ze względu na fakt funkcjonowania w obo-
wiązującym systemie prawnym warunkowego zawieszenia wykonania kary, często na 
dłuższy czas niż sam okres pierwotnie założonego przebywania w zakładzie karnym, 

jako instytucję probacyjną, która poddaje próbie odbywających wyroki [6].  
Zastosowane przez prawodawcę zabiegi legislacyjne, poprzez tworzenie określonego, 

zamkniętego katalogu kar, dookreślenie praw oraz obowiązków osadzonych tak, aby 

kara miała realny wpływ na osoby skazanych i wywierała na nich skutki resocjali-
zacyjne, mają tworzyć pełną konstrukcję prawno-karną, dzięki której odpowiedzialność 
w ramach sprawstwa czynu zabronionego jest realnym zagrożeniem i dolegliwością 
względem każdej osoby. W myśl ogólnych założeń teorii prawa karnego owe dolegli-
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wości są czynnikiem reakcji państwa, a przez to społeczeństwa państwa prawa, na 
każde naruszenie obowiązującego porządku prawnego, niezależnie od osoby sprawcy, 
pamiętając jednak o konsekwencjach sprawstwa dorosłego, młodocianego, a także nie-

letniego [7]. Uogólniając, instytucja kary w ujęciu psychologicznym, socjologicznym, 
a przede wszystkim prawnym ma stanowić czynnik ingerencyjny w życie skazanego 
i społeczeństwa wywierając przestrzeganie porządku prawnego, zawartego w normach 

ustaw penalnych.  
Ustawodawca, tworząc przed laty system prawa publicznego musiał pamiętać, że 

człowiek jako istota oraz podmiot praw i obowiązków jest zdolny do naruszania, a także 
wprost łamania, określonego, konkretnymi normami, porządku prawnego. Aby można 

było zapewnić pozostałym obywatelom sprawiedliwe i zgodne z przyjętymi dotychczas, 
etycznymi postawami, funkcjonowanie w państwie prawa, obowiązkiem prawodawców 
było zaprojektowanie, wprowadzenie w życie, a następnie dostosowanie do wymogów 
społeczno-kulturowych określonych norm prawa penalnego, który egzekwowałyby 

każdorazowo odstępstwa na tej płaszczyźnie. Dzięki tym zabiegom ustawowym nastą-
piła kodyfikacja zachowań, które noszą znamiona bezprawnych, zakazanych na gruncie 
konkretnego państwa prawa. Choć, co do zasady, są one zbliżone do innych prawno-

karnych konstrukcji, czego przykładem może być przestępstwo zabójstwa, zgwałcenia, 
pedofilii, czy kradzieży mogą posiadać różnice względem odpowiedzialności, występo-
wania konkretnego czynu, czy wysokości sankcjonującej kary.  

Wszystko to wskazuje, że kara jest instytucją dokonującą zmian na osobie skaza-

nego, która zastosowana w sposób prawidłowy, dokona skutecznej zmiany na osobie 
sprawcy czynu, dając społeczeństwu dowód swojej skuteczności, na gruncie pociągania 
do odpowiedzialności za naruszanie przepisów prawa. 

3. Kara wobec dorosłego skazanego 

Sprawca czynu zabronionego, w sytuacji, gdy jest osobą dorosłą, co do zasady, ma 
świadomość konsekwencji, na jakie naraża się popełniając określone zachowania, 

sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym. Do takich osób stosuje się instytucję 
kary w jej pierwotnym założeniu, dzięki czemu następuje częściowa lub zupełna izolacja 
podmiotów, w celu przeprowadzenia procesu ich resocjalizacji, doprecyzowując, po-

wrotu do społeczeństwa państwa prawa i przestrzegania norm w dalszym funkcjono-
waniu wewnątrz-społecznym. Dorosły skazany, będąc podmiotem osadzonym w zakła-
dzie karnym lub odbywającym karę w innych formach izolacyjnych bądź wolno-
ściowych zostaje postawiony przed określonym procesem swojej wewnętrznej zmiany, 

która musi dokonać się w nim poprzez określone działania władzy, sprawowanej przez 
odpowiednio umocowane do tego organy kontroli oraz nadzoru w postaci Służby 
Więziennej, kuratora, czy stosownych organizacji, działających na rzecz konkretnych 
osób. Resocjalizacja, zwana w dzisiejszych czasach również reintegracją lub readaptacją, 

(dzisiaj raczej używa się pojęć reintegracja lub readaptacja) jako jeden z głównych 
elementów kary, choć stanowi kluczowy aspekt odbywania konkretnego wyroku ma 
również znacząco wpływać na inne osoby, które dostrzegają znaczącą dolegliwość 

oraz ingerencję instytucji prawnych w życie obywatela, poprzez ograniczenie jego 
wolności, a nawet całkowite jej pozbawienie. Paralelność oddziaływania kary tak samo 
w stosunku do skazanego jak do każdego, wolnego obywatela, ma za zadanie ugrun-
tować fakt, iż nieprzestrzeganie prawa karnego/penalnego będzie wiązało się z pocią-
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gnięciem sprawcy takiego naruszenia do odpowiedzialności karnej, ugruntowanej nie 
w swej szybkości, czy precyzji wywierania, lecz nieuniknioności, ze względu na 
legislacyjne umiejscowienie przepisów prawa penalnego w określonym czasie, który 

przecina się względem popełnienia określonego, zawinionego czynu, noszącego zna-
miona bezprawności, karygodności, a co najważniejsze karalności. Dorosły skazany 
ma jednak różnego rodzaju doświadczenia oraz przyzwyczajenia, które dostosować 

musi względem odbywanej kary, niezależnie od formy jej egzekwowania [8]. Uogól-
niając, człowiek w określonym wieku wytwarza w swoim funkcjonowaniu określony 
schemat, który nie zawsze jest w stanie dostosować się względem odbywanej kary 
tworząc, swego rodzaju, dolegliwość, która będzie elementem nieodłącznym samej 

instytucji prawno-karnej. Kara w takiej formie stanowi zatem pierwotne założenie 
dolegliwościowego charakteru metody resocjalizacyjnej, która ma w taki sposób 
wymusić na skazanym prawidłowej funkcjonowanie w przyszłości.  

4. Kara wobec młodocianego lub nieletniego 

Odmienną cechą kary, zastępującą jej dolegliwość, jest jej aspekt wychowawczy. 
Stosowanie instytucji prawno-karnej dla celów wychowawczych polski ustawodawca 

wpisał w treść artykułu 54 Ustawy Kodeks Karny w § 1 stwierdzenie, że wymierzając 
karę nieletniemu albo młodocianemu, sąd kieruje się przede wszystkim tym, aby 
sprawcę wychować. Ma to jednak odniesienie tylko do konkretnej grupy odbiorców, 

w postaci sprawców nieletnich, jak i młodocianych. W ten sposób prawodawca jedno-
znacznie stwierdza, że osoby starsze od legislacyjnie unormowanych powyższych grup 
podmiotów utraciły możliwość odbycia swojej kary w trybie ponownego wychowywania, 
a zastosowanie takiego czynnika funkcjonować może tylko w obrębie zamkniętego 

katalogu, pośrednio skodyfikowanego w treści artykułu 54 § 1 Kodeksu Karnego. Choć 
sąd dokonując szczegółowej oraz indywidualnej analizy cech osobowości skazanego 
nieletniego lub młodocianego kierować się ma przede wszystkim metodami wycho-
wawczymi wobec przyszłego skazanego, nie ma jednak obligatoryjnego czynnika do 

każdorazowego korzystania z tej normy, dając w ten sposób możliwość dostosowania 
właściwości kary względem konkretnego oskarżonego, wobec którego nie zawsze sku-
tecznym, okazałaby się kara o charakterze wychowawczym [9]. Zgodnie jednak z do-

tychczas funkcjonującą linią orzeczniczą, sądy bardzo często podejmują się poddać 
takich sprawców czynów środkom prawno-karnym probacyjnym, poprzez które doko-
nuje się poddanie próbie. W opinii publicznej pojawił się pogląd, iż młodociani, jak 
i nieletni sprawcy czynów zabronionych są podmiotami szczególnej „troski” wobec 

stosowania metod odpowiedzialności karnej. Jest to jednak stwierdzenie, opierające się 
nie tyle na niewiedzy i krótkowzroczności względem przepisów prawa materialnego 
oraz procesowego, ile brakiem naturalnego postrzegania świata, gdzie osoba o nie-
wielkiej liczbie przeżytych lat nie powinna być traktowana tak samo, jak podmioty 

dużo od niej starsze. Ma to swoje odniesienie do dyscyplin nauk penalnych, między 
innymi kryminologii, dzięki której poznajemy osobę sprawcy przestępstw, od bardziej 
pogłębionej warstwy identyfikacyjnej, niż jest to utrwalone w postrzeganych, często 

populistycznych schematach postrzegania świata przez osoby niezwiązane z wiedzą 
prawniczą, socjologiczną, psychologiczną, a także kryminologiczną oraz wiktymolo-
giczną. 
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5. Skutki odbywania kar 

Skazany, będąc osobą ograniczoną, bądź pozbawioną wolności na konkretny czas 
ma w pierwotnym założeniu prawodawcy samoczynnie wzbudzić w sobie wewnętrzne 
uczucia braku tego prawa do własnej osoby i stworzyć swego rodzaju ciąg przyczy-

nowo-skutkowy własnej działalności przed skazaniem, a ponadto dostrzec samoistnie, 
że jego działanie rażąco naruszyło dotychczas funkcjonujące przepisy prawa, za co 
ponosi odpowiedzialność w postaci kary. Instytucja ta jednak jest stosowana w sposób 
indywidualny względem każdego, ze względu na fakt, iż skazany jako istota żywa 

posiada własne, osobiste cechy, empatię, wartości, ale też fizyczne oraz psychiczne 
granice, które mogą zostać nadwyrężone w sytuacji niedostosowania właściwej kary 
względem niego [10]. Proces dostosowywania kary jest zatem procesem długotrwałym 
i przemyślanym, a jego złe zastosowanie skutkować będzie negatywnymi efektami 

względem samego skazanego, a przez to społeczeństwa, do którego powróci. Właściwe 
funkcjonowanie kary ma w swoim fundamentalnym założeniu aspekt dolegliwo-
ściowy, jak i przywracający w osobie skazanego chęć powrotu do świata wolnościo-
wego, a przy tym także przestrzegania obowiązującego porządku prawnego [3]. Na tej 

płaszczyźnie należy podkreślić fakt, że decyzję o właściwym przebiegu procesu kary 
nie można utożsamiać jedynie z wyrokiem konkretnego sądu, czy jednostki, do której 
później trafia skazany, a do szeroko rozbudowanego modelu kreowania przepisów prawa 

penalnego oraz ich stosowania względem konkretnych osób, w konkretnych sytuacjach 
(stanach faktycznych). Resocjalizacja skazanych oraz wpływ odbywania kary przez te 
osoby ugruntowany jest już na etapie konstruowania norm prawnych, poprzez werdykty 
sądowe, skończywszy na działaniach podejmowanych w ramach postępowania wyko-

nawczego. Model ten, choć stanowi bardzo szeroki aspekt działań licznych organów 
ma bardzo proste, wręcz oczywiste cele, jakie muszą zostać spełnione. Pierwszym z nich 
jest ukaranie konkretnych osób za popełnione czyny, w taki sposób, aby nie dokony-
wano ponownych działań w przyszłości. Drugi cel ugruntowany jest w wykreowaniu 

w samoświadomości skazanego przeświadczenia o swoim działaniu, samokrytyce oraz 
podjęciu refleksji, poprzez którą osoba skazana przestanie popełniać czyny karalne, 
a jedynym, prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie uważa przestrzeganie 

obowiązującego porządku prawnego. Trzecim, a zarazem ostatnim celem działań le-
gislacyjnych jest dążenie do sprawiedliwości, która poprzez przymiot swojej nieuchron-
ności, wskazuje, iż każda osoba popełniająca bezprawny, karalny, karygodny oraz zawi-
niony czyn, prędzej, czy później, zostanie pociągnięta do odpowiedzialności z tego tytułu. 

Działania wszystkich, powyższych instytucji nie dokonują jednak, co do zasady, 
pozbawienia bądź ograniczenia wolności w sposób zupełny, ze względu na wiele 
czynników, które na drodze do prawidłowej legislacji, mogą odgrywać bardzo ważną 
rolę względem osoby skazanego. Przykładami takich zachowań są przede wszystkim 

spotkania z najbliższymi, które poprzez swoją ograniczoną wersję wzbudzają w osobie 
skazanego chęć powrotu do krewnych, a przez to podjęcie szybszej resocjalizacji. 
Podobnie sprawa się ma w sytuacji telefonowania, czy przepustek, które są udzielane 

osadzonym w ramach klasyfikacji nagród oraz kar, w konkretnej jednostce. 
Prawodawca zastosował również możliwość odbywania przez osadzonych zajęć 

edukacyjnych, jak i praktycznych, dzięki czemu niektórzy osadzeni mają możliwość 
otrzymać określone wykształcenie, a nawet doświadczenie praktyczne.  
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Wszystkie te czynniki mają doprowadzić do tego, że osadzony, który powraca do 
społeczeństwa jako osoba wolna staje się równym podmiotem względem praw, obo-
wiązków obywatelskich, ale również pracy, wykształcenia et caetera, a wszystko to 

dokonywać się ma względem paralelności co do przestrzegania porządku prawnego [11]. 

6. Recydywa – nieskuteczność czy nieadekwatność kary? 

Nie zawsze jednak kara wywiera swoje cele na skazanych, którzy po ukończeniu 
kary, znów wracają na drogę przestępstw, stając się recydywistami. Zgodnie z tłuma-
czeniem łacińskim recidivus oznacza „powtórny, powstający na nowo” [12], co należy 

przekładać w tym aspekcie jako retroakcja działań o charakterze przestępnym, które są 
podejmowane umyślnie przez osoby uprzednio karane. W tym miejscu należy zadać 
dwa pytania o przyczyny takiego zjawiska, a mianowicie, na jakim etapie kara stała się 
nieskuteczna oraz jaki wpływ ma na skazanego nieadekwatność ‘dobranej’ do niego kary. 

Odpowiadając na pierwsze z powyższych pytań należy podkreślić fakt, że stoso-
wana przez właściwe organy kara oraz podejmowane działania jej stosowania mogą 
różnie wpływać na skazanego, gdyż każdy z nich jest istotą o indywidualnych cechach, 
a nie ogólnych, które mogłyby stawać się lepszą płaszczyzną na gruncie podejmowa-

nych działań resocjalizacyjnych [13]. Pytanie nie ma jednak jednoznacznej odpowiedzi, 
ze względu na szeroko ugruntowane etapy całego procesu readaptacji skazanych do 
funkcjonowania w społeczeństwie państwa prawa, gdzie podstawową wartością obco-

wania staje się szeroko pojęte przestrzeganie przepisów prawa. Niestety, nie zawsze 
jednak kara stanowi o zupełnej ‘metamorfozie’ skazanego, co wynika z powyższych 
rozważań.  

Drugie z powyższych pytań jest natomiast pogłębieniem uprzednio wskazanych 

rozważań, gdyż poprzez brak efektu kary doszukiwać można się jej nieadekwatności, 
zbyt niedookreślonego okresu jej odbywania, a nawet źle dostosowanego środowiska, 
w którym przyszło funkcjonować skazanemu. Niemniej jednak nie zawsze należy doszu-
kiwać się błędów w metodyce stosowanej kary, a w osobie samego ją odbywającego, 

który może, ale nie musi poddać się procesowi resocjalizacji, i przez to powrócić do 
społeczeństwa jako osoba przestrzegająca porządku prawnego.  

7. Podsumowanie 

Analizując powyższe aspekty można stwierdzić, że kara jako instytucja norm penal-
nych stanowi bardzo ważny czynnik kreowania światopoglądowego i społecznego 

postrzegania ważności przestrzegania przepisów prawnych. Aby kara odnosiła jednak 
swoje zamierzone cele, karania, jak i wychowywania na nowo skazanych, musi przejść 
bardzo długi proces legislacyjny, a następnie skutecznie powinna być dostosowana do 
konkretnego skazanego co do jego stopnia winy, rodzaju popełnionego czynu, oso-

bowości i cech indywidualnych sprawcy. Dzięki takiemu zabiegowi, organy wymiaru 
sprawiedliwości, społeczeństwo, a nawet sami skazywani, dostrzegają jak nieuchronne 
jest pociąganie do odpowiedzialności z tytułu naruszenia określonych norm. Wpływ 

odbywania kary ma zatem budować w osobie skazanego nowego człowieka, który 
będzie od momentu ukończenia jej odbywania innym podmiotem niż uprzednio. Jest to 
jednak proces trudny, indywidualny, a co najważniejsze, nie zawsze skuteczny, ze 
względu na niebagatelne współuczestnictwo w tym samego skazanego. 
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Wpływ odbywania kary na sprawcę – analiza kryminologiczno-prawna 
Abstrakt 
Artykuł ma na celu przeanalizować skutki dostępnych metod resocjalizacji, jakie stosowane są w zakła-

dach karnych polskiej penitencjarystyki. Zastosowana w niniejszym tekście metodyka analizy konkretnych 
zjawisk, na zasadzie metody obserwacyjnej pozwoli kompleksowo określić cel artykułu, poprzez stwier-
dzenie jak odbywana kara wpływa na osobę sprawcy/skazanego. Analiza osoby, paralelnie w stosunku do 
przepisów prawa, ostatecznie określa granice niniejszej pracy jako analizę kryminologiczno-prawną. 

Słowa kluczowe: skazany, sprawca, prawo, więzienie, kryminologia 

The impact of serving a sentence on the perpetrator – a criminological and legal 
analysis 

Abstract 
The article aims to analyze the effects of the available methods of social rehabilitation that are used in 
prisons of the Polish penitentiary. The methodology of the analysis of specific phenomena used in this text, 
on the basis of an observational method, will allow to comprehensively define the purpose of the article, by 

determining how the punishment served affects the perpetrator/convict. The analysis of the person, parallel 
to the legal provisions, ultimately defines the limits of this work as a criminological and legal analysis. 
Keywords: convicted, perpetrator, law, prison, criminology 
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Podkultura więzienna – wybrane aspekty 

1. Wprowadzenie 

Osadzenie w zakładzie karnym jako konsekwencja popełnienia przestępstwa nie 

stanowi jedynie okresu izolacji społecznej. Izolacja penitencjarna jest to kara będąca 
odpowiedzią na popełnione przez danego sprawcę przestępstwo. Kara kryminalna ma 
przede wszystkim skłonić człowieka do refleksji, poprawy zachowania, poczucia odpo-
wiedzialności za popełniony czyn, resocjalizacji w taki sposób, aby pobudzić postawy 

społecznie pożądane, a także powstrzymać skazanego od ponownego popełnienie 
przestępstwa. Fakt uwięzienia człowieka wymusza konieczność przystosowania się do 
nowych warunków, współżycia z narzuconą grupą ludzi wywodzących się z różnych 

środowisk, posiadających różne charaktery i reakcje. Taki stan rzeczy oddziałuje 
bezpośrednio na życie więzienne. W polskich zakładach karnych od lat występuje 
zjawisko podkultury więźniów, która wyznacza rangę w społeczności więziennej. Ni-
niejszy artykuł odnosi się do zjawiska nieformalnych struktur subkultury przestępczej 

oraz tego, jak zmieniło się ono przez ostatnie lata. W pracy przedstawiono podstawowe 
pojęcia związane z subkulturą więzienną oraz scharakteryzowano genezę zjawiska. 
Ponadto opisano normy postępowania skazanych deklarujących swój udział w niefor-
malnych strukturach podkultury więziennej, a także scharakteryzowano więźniów 

nieangażujących się w negatywne przejawy podkultury oraz wzajemne korelacje. 
Stratyfikacja więzienna została rozdzielona na trzy zasadnicze grupy, wśród których 
wyróżniamy grypsujących, niegrypsujących oraz osoby poszkodowane. Podstawową 

metodą badawczą zastosowaną w pracy była analiza materiałów źródłowych, a także 
danych statystycznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej w zakresie popeł-
nionych czynów zgwałcenia oraz znęcania się nad współosadzonymi w warunkach 
izolacji penitencjarnej w latach 2010-2020. 

2. Kwestie definicyjne 

Podkultura jest to termin, który nie posiada jednorodnej definicji. Ponadto pojęcie 

to jest różnorodnie definiowane przez autorów oraz posiadają wiele znaczeń. Wywodzi 
się z angielskiego słowa subcututre i oznacza właściwie to samo, czyli subkultura. 
Pomiędzy tymi dwoma pojęciami istnieje wzajemna korelacja, bowiem subkultura 

odnosi się najczęściej do określenia specyfiki poza formalnych grup, np. subkultura 
szalikowców. Z kolei termin podkultura dotyczy bezprawnej grupy osób, funkcjonu-
jących w obrębie własnego, często nienaturalnie stworzonego środowiska [1, s. 182]. 
S. Przybyliński przez podkulturę rozumie nieprzepisowe zbiorowości ludzi funkcjo-

nujących w obrębie wyizolowanego, często sztucznie stworzonego środowiska tzw. 
środowiska instytucjonalnego. Jako przykład takiego środowiska można podać pod-
kulturę więzienną.  

                                                                
1 aga.romanowska94@gmail.com, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, 
http://www.prawo.uwb.edu.pl. 



 

Podkultura więzienna – wybrane aspekty 

 

15 

W społeczności więziennej można wyróżnić dwa nurty organizacyjne: formalny 
oraz nieformalny. Formalna organizacja więźniów oparta jest na literze prawa, m.in.: 
kodeksie karnym wykonawczym, regulaminie itp., co stanowi tzw. pierwsze życie 
zakładu karnego, życie formalne. Z kolei nieformalna organizacja więźniów jest to zbio-
rowość ludzi, posiadających silnie wykształconą świadomość ich odrębności, więzi 
łączącej w postaci wspólnej sytuacji życiowej – przebywania w warunkach izolacji. 
Wśród najważniejszych czynników tej więzi należy wskazać wspólny system wartości 
reguł postępowania, będący w opozycji do obowiązującego formalnego porządku. 
Pojęcie „podkultura więzienna” niejednokrotnie używane jest zamiennie z terminami: 
„grypsera”, „podkultura grypsujących”, „drugi nurt więzienia”, „nieformalna organi-
zacja w instytucji totalnej”, „subkultura więzienna”, czy „drugie życie” [2].  

Wielu badaczy postrzega pojęcie podkultury więziennej w kontekście dwóch 
koncepcji: importacji lub deprywacji. Koncepcja importacji (transmisji) zakłada, że na 
powstawanie i pejoratywne przejawy podkultury w zakładach karnych decydujący 
wpływ ma podkultura przestępcza poza murami więzienia. Zwolennicy tej koncepcji 
sugerują, że zjawisko jest przenoszone z wolności przez przestępców trafiających do 
więzień. Z kolei koncepcja deprywacji stanowi, że na powstawanie i występowanie 
pejoratywnych przejawów podkultury w zakładach penitencjarnych istotny wpływ 
mają wszelkie dolegliwości związane z pobytem w więzieniu. To właśnie podczas 
pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej dokonuje się proces prizonizacji, polega-
jący na włączeniu w specyficzną kulturę więzienną. Zwolennicy tej koncepcji stawiają 
na wiodący aspekt samego charakteru instytucji penitencjarnych – podkultura jest 
wynikiem pobytu człowieka w instytucji zamkniętej, totalnej [3]. 

3. Charakterystyka podkultury więziennej 

Pierwsze nieformalne wzmianki o podkulturze więziennej w Polsce pojawiły się 
w latach 50. i 60., a korzeniami sięgają Warszawy i zakładu karnego tzw. Gęsiówki 
[4]. Z czasem grypsowanie rozprzestrzeniło się na teren całego kraju, począwszy od 
zakładów karnych w większych miastach, np. Wrocławiu czy Łodzi. W aspekcie 
historycznym podkultura więzienna na przestrzeni lat uległa zmianom [5, s. 389]. 
Zaczęły powstawać odłamy, „szkoły grypserskie”, np. „urkowie”, „charakterniacy” czy 
„git-ludzie”. Pierwszą grupą grypsujących osadzonych byli „urkowie”, czyli osadzeni 
niebezpieczni, charakteryzujący się siłą fizyczną, znani z bezwzględności w swych 
działaniach. Kolejną nazwą był „charakterniak”, która funkcjonowała od około lat 60. 
Charakteryzowali się oni silnym charakterem, w przeciwieństwie do swoich poprzed-
ników. Według nich człowiekiem wartościowym był ten kto szanował samego siebie 
ale także innych, którzy także siebie szanowali. Istotną wartością było również dane 
słowo. Kiedy charakterniak coś powiedział, można było mu ufać, bowiem słowo stano-
wiło kwestię honorową. Z czasem jednak ich pozycja została wyparta ze względu na 
szerzone przez nich kłamstwa. Fakt ten zapoczątkował koniec tej grupy, bowiem 
stracili oni wiarygodność w oczach innych osadzonych. Lata 1967-1968 to okres powsta-
nia „git-człowieka” – czyli osoby „prawilnej” [5, s. 390]. Niewątpliwie podkultura 
więzienna odróżnia osadzonych między sobą. Na jej podstawie możemy wyróżnić 3 
grupy skazanych: 
1. Grypsujący – git ludzie. 
2. Niegrypsujące – frajerzy, nieludzie. 
3. Poszkodowani – tzw. cwele. 



 

Agnieszka Urszula Romanowska 

 

16 

Grupą kształtującą rozwój i funkcjonowanie nieformalnych grup w zakładach kar-
nych są osadzeni „grypsujący”, którzy uważają się za najważniejszą grupę w hierarchii 
więziennej. To oni dzielą innych osadzonych na lepszych i gorszych. „Git-ludzie” są 

zwykle osobami wysoce zdemoralizowanymi, a pozostał osoby przynależące do grupy 
zapewniają wspólnie poczucie bezpieczeństwo innym członkom grupy. Kwestia dołą-
czenia do grupy stanowi pewien proces, bowiem osoba taka musi przyswoić zasady 

funkcjonowania podkultury, a także spełnić zadania, będące swoistą próbą. Niekiedy 
jest to związane z zachowaniami ryzykownymi mogącymi spowodować uszczerbek na 
zdrowiu. Druga grupa, czyli niegrypsujący, nieludzie – chcą z reguły odbyć karę poz-
bawienia wolności w sposób bezkonfliktowy, a także nie chcą włączyć się w środo-

wisko podkultury więziennej. Grupa ta, w przeciwieństwie do „grypsujących”, nie jest 
wrogo nastawiona do personelu więziennego, a także nie posiadają swoistego przy-
wódcy [5, s. 395]. Każdy z niegrypsujących odbywa karę pozbawienia wolności 
w sposób spokojny, bezintrygowe [6]. Ostatnią grupę stanowią poszkodowani – tzw. 

cwele. Osadzeni przynależący do tej grupy są określani w sposób obraźliwy, obelżywy. 
Usytuowanie na końcu hierarchii podkultury więziennej świadczy o tym, że nie są 
osobami szanowanymi, a także nie mają prawa głosu. Jedyne czego mogą oczekiwać 

od innych osadzonych to pogarda oraz zmuszanie do wykonywania prac na rzecz 
grypsujących. Określenie osadzonego mianem „cwela” łączy się zwykle z charakterem 
popełnionego przez niego przestępstwa – przeciwko wolności seksualnej i obyczajo-
wości. Osobą taką może również stać się osoba, która ma związki z organami ścigania 

bądź też sam pracował niegdyś jako przedstawiciel organów sprawiedliwości (policja, 
prokuratura). 

Osoby przynależące do podkultury więzienne posiadają nieformalny kodeks postę-
powania, który zawiera cele, zasady zachowania, obowiązki, a także niepożądane wzory 

postępowania. Grypserski kodeks honorowy w szczególności reguluje zachowania 
jednostek wewnątrz zakładu karnego. Wśród nich wyróżniamy m.in.: walkę z prawem 
i osobami stojącymi na jej straży, solidarność grupową, godność i grypserski honor. 
Aby zrealizować powyższe wartości skazany nie może wchodzić w pozytywne relacje 

z funkcjonariuszami, nie może również ujawniać danych osób współdziałających 
w popełnianiu przestępstwa, nie mogą podawać ręki osobom usytuowanym niżej 
w hierarchii. Ponadto wskazane jest przyjmowanie postaw wrogich i opornych wobec 

instytucji zakładu karnego, poniżanie osadzonych z niższej hierarchii, witanie się 
w określony sposób z innymi „git-ludźmi”, ponosić solidarną odpowiedzialność 
z grupą. Kolejną kwestią są niewerbalne sposoby komunikacji członków podkultury. 
Przykład może stanowić tzw. miganka, czyli porozumiewanie się za pomocą gestów 

dłoni, palców czy mimika twarzy. Dotyczy to sytuacji, kiedy osadzeni nie chcą, aby 
ktokolwiek ich usłyszał [7, s. 127]. Inną formą jest tzw. stukanka, czyli przekazywanie 
sygnałów dźwiękowych zrozumiałych dla nielicznej grupy osób. Poprzez uderzenie 
w przedmioty wydające określony dźwięki np. rurę, kaloryfer, osadzeni mogą komuni-

kować się, bez konieczności widzenia. Jest to sposób oparty na alfabecie Morse’a. 
Sposób ten jest dość łatwy do podsłuchania przez inne osoby, wobec czego zwykle 
adresat jest wywołany poprzez nadanie takiej informacji [8]. Innym sposobem jest 

odbijanie w lusterku bądź szybie promieni słonecznych, światła w taki sposób, aby 
powstały znaki alfabetu Morse’a. Jest to tzw. lustrzanka. Najbardziej jednak znaną 
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i rozpowszechnioną formą komunikacji między skazanymi grypsującymi są tzw. 
grypsy. Gryps to mała karta papieru, z określoną informacją dla adresata. Wadą tego typu 
rozwiązania jest potencjalne ryzyko przechwycenia wiadomości przez funkcjonariuszy 

i ewentualne negatywne konsekwencje [5, s. 411-415].  
Kolejną cechą charakterystyczną jest gwara więzienna, stanowiąca swoisty język 

potoczny. Gwara pełni zasadniczo trzy funkcje: szkoleniową, konspiracyjną i różnicu-

jąco-integracyjną. Funkcja szkoleniowa łączy się ze zdobywaniem nowych doświad-
czeń przez starszych kolegów-osadzonych. Słuchając opowieści innych skazanych 
nabierają oni chęci, aby prowadzić takie same życie i wyznawać takie same normy jak 
inni grypsujący. Poprzez zapoznanie z osobami przynależącymi do grupy nowe osoby 

uczą się języka gwary, języka przestępczego. Dla kandydata na „git-człowiek” taka 
nauka ma znaczenie poznawcze, ale także emocjonalne. Konspiracyjna służy zapew-
nieniu komfortu prowadzenia rozmowy z innymi skazanymi grypsującymi, bez obawy, 
że osoby postronne usłyszą i będą rozumieć to o czym rozmawiają. Jest to również 

związane z niedopuszczeniem osób postronnych do interesów grupy i zabezpieczeniem 
spraw wewnętrznych [9, s. 22-27]. Funkcja różnicująco-integracyjna pozwala z jednej 
strony na odróżnienie grypsujących od pozostałej części społeczności więziennej,  

a z drugiej zaś na wewnętrzną integrację członków grupy. Git ludzie odczuwają 
bowiem silną potrzebę odróżnienia od reszty osadzonych.  

Innym istotnym elementem związanym z podkulturą więzienną są tatuaże. Były one 
robione od lat 90. jako symbol przynależności do podkultury więziennej. Tatuaż wyrażał 

członkostwo, ale także stanowisko w hierarchii, mimo iż de facto jest to czynność 
zakazana w warunkach izolacji penitencjarnej. Do wykonywania tatuaż skazani używają 
zwykle własnoręcznie zrobionej maszyny – tzw. dziergałki, zrobionej z długopisu, igły 
i małego silniczka, np. od radia [7, s. 129].  

Zamieszczony rysunek 1 przedstawia znaczenie tatuaży więziennych, wykonywanych 
na twarz osadzonych. Do najbardziej charakterystycznych zaliczamy między innymi 
cynówkę, czyli małą kropkę umieszczoną pod okiem oznaczającą przynależność do 
podkultury grypsujących. Tatuaże więzienne stanowią integralną część uczestnictwa 

w drugim życiu więziennym. 

4. Podkultura więzienna w świetle danych statystycznych 

Trudno określić skalę osób uczestniczących w podkulturze więziennej ogółem. Dane 
statystyczne gromadzone przez Centralny Zarząd Służby Więziennej pokazują nam 
natomiast konsekwencje uczestnictwa w tej nieformalnej grupie. Jednymi z bardziej 

drastycznych form przemocy i agresji więziennej są przypadki znęcania się pomiędzy 
współosadzonymi. Niejednokrotnie przybierają one postać wyrafinowanego okrucień-
stwa [11]. Skrajne przypadki to nie tylko bicie, ale i polewanie wrzątkiem, podpalanie, 
podłączanie do prądu (np. zmuszanie do wyciągania z wody podłączonej do prądu 

metalowej (nielegalnej grzałki)), golenie brwi czy nóg. Zdarzały się również przypadki, 
gdzie sprawcy nacinali ostrym narzędziem skórę pleców, brzucha, stosowali tzw. śpiocha 
(usypianie przez podduszenie aż do momentu omdlenia), uderzenia w kark celem utraty 

przytomności, zmuszanie do wykonywanie wszystkich prac porządkowych. Kazuistyka 
ukazała przypadki zawijania w koc i zmuszania do leżenia pod łóżkiem. Ponadto czyny 
te łączyły się z okradaniem, namawianiem do świadczenia usług seksualnych w zamian 
za obietnice spokoju. Wśród przyczyn takiego zachowania sprawców znalazło się np. 
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„słaba nauka grypsowania”, „przegrywanie w karty”, „niedokładne wykonywanie 
ćwiczeń”, „niedokładne sprzątanie celi” [1, s. 46-49]. 

W większości przypadków znęcanie stanowi swoisty proces, narasta wraz z czasem. 

Zaczyna się od drobnych usług (brak oporu współwięźnia powoduje powiększenie 
skali roszczeń), przy czym agresorzy przekonani są o swej wyższości w hierarchii 
więziennej. Ofiary natomiast są przekonane, iż znęcanie się stanowi jedynie epizod, nie 

są świadome narastających represji i z obawy przed agresorami nie zgłaszają wycho-
wawcom, funkcjonariuszom Służby więziennej faktu znęcania się. Rzeczywistość 
ukazuje, iż faktycznie znęcanie się może być aktem jednorazowym, ale również może 
trwać tygodniami.  

 

Rysunek 1. Znaczenie poszczególnych tatuaży na twarzy więźnia [10]  

Jedną z istotnych przyczyn przemocy seksualnej w więzieniu jest niezaspokojenie 
potrzeby seksualnej. Brak możliwości realizacji tejże potrzeby kanalizuje się w zain-

teresowaniach pornografią oraz przybiera postać zachowań homoseksualnych. Wzmaga 
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to bezpośrednio zachowania agresywne o charakterze seksualnych szczególnie mło-
dych więźniów [12].  

Zgwałcenia więzienne służą nie tylko zaspokojeniu potrzeby seksualnej, mają też 

charakter rytualny. Najbardziej znanym mechanizmem funkcjonującym w subkulturze 
(grypsujących) jest tzw. przecwelenie oznaczający kare w postaci degradacji, za zła-
manie zasad grypsujących, np. jako kara za donosicielstwo, będące zepchnięciem na 

dno hierarchii. W większości przypadków jest to bezpośrednio powiązane z przemocą 
seksualna (połączone obelżywymi sformułowaniami w formie żeńskiej; składaniem 
propozycji seksualnych) [13].  

Zgwałcenia w więzieniu przeważnie mają charakter zbiorowy, często są połączone 

z pobiciem. Na zgwałcenia więzienne narażeni są głównie mężczyźni słabi fizycznie 
i psychicznie. Zgwałcenie pozbawia mężczyznę poczucia męskiej tożsamości – otrzy-
muje on kobiece imię, przy pomocy którego zwracają się do niego współwięźniowie. 
Więzień taki („cwel”) od tej pory jest zmuszany do świadczenia usług seksualnych 

współwięźniom oraz wykonywania różnych „brudnych” prac (np. mycia muszli kloze-
towych), ponadto współwięźniowie mogą się nad nim znęcać w inny sposób. Status ten 
jest w zasadzie dożywotni i utrzymuje się on w sytuacji przeniesienia więźnia do innego 

więzienia lub rozpoczęcia po pobycie na wolności odbywania nowej kary (nawet po 
upływie lat) – współwięźniowie bowiem starają się „sprawdzić” więźnia przeniesionego 
lub ponownie skazanego i przesyłają grypsy do innych więzień z prośbą o informacje 
o statusie takiej osoby, a po ich otrzymaniu traktują go stosownie do ich treści.  

Wykres 1 ukazuje skalę zjawiska znęcania się i zgwałcenia współosadzonych. 
Statystyki więzienne określają je zbiorczo mianem „drastycznych przejawów pod-
kultury więziennej”. 

 
Wykres 1. Liczba zgwałceń i znęcań nad współosadzonymi w latach 2010-2020.  

Opracowanie własne na podstawie danych CZSW 

Liczba zgwałceń w warunkach izolacji penitencjarnej utrzymuje się na relatywnie 
niskim poziomie. Najwięcej zgwałceń (5) odnotowano w roku 2010, natomiast 

najmniej (0) w roku 2014. Jest to zatem kilka zdarzeń rocznie z udziałem kilkunastu 
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osadzonych (wyk. 2). Jeśli natomiast analizujemy liczbę znęcań nad współosadzonymi 
zauważalnym jest, iż liczby są znacznie wyższe. Najmniej tego typu procederów 
odnotowano w roku 2020 – było to 18 przypadków, najwięcej zaś w roku 2016, gdzie 

liczba sięgnęła 67 przypadków. Uwidoczniona tendencja przestępstwa znęcania się 
w warunkach izolacji penitencjarnej ma charakter spadkowy. 

 

Wykres 2. Liczba uczestników zgwałceń i znęcań nad współosadzonymi w latach 2010-2020.  
Opracowanie własne na podstawie danych CZSW 

Przedstawiony wykres 2 ukazuje osobową liczbę uczestników zgwałceń oraz znęcań. 
Porównując te dane do liczby przypadków zgwałceń oraz znęcań (wyk. 1) można 
zauważyć, iż w obu przypadkach liczba uczestników w odniesieniu do liczby czynów 
jest kilkukrotnie wyższa. Przykładowo w roku 2010 w przypadku 5 przestępstw zgwał-

cenia uczestniczyło 14 osób, natomiast w 65 odnotowanych zdarzeniach znęcań brało 
udział 210 osadzonych. W mojej ocenie należy stwierdzić, ze istnieje ciemna liczba 
przestępstw zgwałcenia w warunkach izolacji penitencjarnej. Wynika to z obawy przed 
oprawcami, wstydem, chęcią zapewnienia sobie spokoju, oraz że względu na konse-

kwencje, jakie mogą wyniknąć ze strony „grypsujących” (to znaczy nasilenie represji, 
pobiciem czy zamachem na życie i zdrowie). Jeśli chodzi o sprawców, tutaj również 
zaznacza się brutalność i bezwzględność, którym niestraszna jest perspektywa konse-

kwencji (zawiadomienia prokuratury, kolejnego procesu, kar dyscyplinarnych wynika-
jących z Kodeksu Karnego Wykonawczego i regulaminu).  

5. Podsumowanie 

Bez wątpienia należy stwierdzić, iż przemoc zarówno fizyczna, psychiczna, jak 
i seksualna, ze zgwałceniem łącznie, stanowią problem, który powinien zostać zniwelo-
wany i nie powinien występować w warunkach izolacji penitencjarnej. Problem ciemnej 

liczby powyższych czynów stanowi zagadnienie problematyczne, które mimo spadkowej 
tendencji statystycznej nadal występuje w realiach drugiego życia więziennego. Sama 
kara, jaką jest izolacja powinna stanowić adekwatną dolegliwość za popełniony czyn 
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przestępczy, tak aby więźniowie zostali zresocjalizowani i przygotowani do życia 
w społeczeństwie, respektując literę prawa. Temat podkultury więziennej jest nadal 
aktualny. Mimo biegu czasu i ewolucji form grypserki nieformalna stratyfikacja więź-

niów istnieje. Pierwszą wiodącą grupą są grypsujący, w skład których wchodzą również 
przestępczość zorganizowana, „nowi grypsujący”, a także młodociani, recydywiści 
i dorośli grypsujący. Drugą grupą pozostają niezmiennie osoby niegrypsujące, których 

jest coraz więcej. W sposób świadomy wybierają życie na uboczu, reprezentując kulturę 
konwencjonalną. Zależy im na bezproblemowym odbyciu kary, bez walki o dominację 
więzienną. Nie jest to grupa sformalizowana, wobec czego każdy sam musi dbać 
o własny spokój i bezpieczeństwo. Ostatnią grupą, która nie zmieniła się na przestrzeni 

lat są cwele. Należy zgodzić się ze stwierdzeniem K. Miszewskiego [9, s. 314-220], 
który wskazuje, że część więźniów można porównać do małych dzieci spychających 
odpowiedzialność na bok. Za to kim są obarczają złe towarzystwo, brak pracy, 
perspektyw na życie, przeszłość rodzinną, brak zaspokojenia potrzeb życiowych. 

Można zauważyć niejako komizm sytuacji, bowiem skazani doskonale wiedzą, co muszą 
zrobić, aby postępować zgodnie z prawem. Są świadomi, że postępują niewłaściwe, 
jednak nie przejawiają chęci resocjalizacji licząc na to, że ktoś inny zrobi to za nich. 

Podkultura więzienna w swej istocie odgrywa istotną rolę – stanowi swoisty azyl dla 
zbiorowości osób, które znalazły się w takim samym położeniu życiowym, pozwala na 
integrację i zapewnienie poczucia przynależności do grupy oraz bezpieczeństwa. 
Tematem otwartym pozostaje kwestia tego, w jaki sposób zbiorowość ta mogłaby 

oddziaływać pozytywnie na proces resocjalizacji i readaptacji społecznej. 

Literatura  

1. Sarzała D., Patologiczne zachowania więźniów w kontekście izolacji i resocjalizacji 

penitencjarnej, Warszawa 2013. 

2. Przybyliński S., Podkultura więzienna. Wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, 

Kraków 2006, s. 17-22. 

3. Ciosek M., Psychologia sądowa, s. 234-235. 

4. Przybyliński S., Na krawędzi więziennej egzystencji – skazani „cwaniacy” w soczewce 

podkulturowego spojrzenia, Resocjalizacja polska 11, 2016, s. 40. 

5. Przybyliński S., Gruźlewska J., Fenomen podkultury więziennej, Warszawa 2016, s. 389. 

6. Krause A., Przybyliński S., Resocjalizacja penitencjarna – aktualne wyzwania i 

rozwiązania, Kraków 2012, s. 121. 

7. Rodasik R., Ćwiertnia E., Zat’ko J. Jezyk podkultury więziennej – gwara, język migowy, 

tatuaż, Kultura bezpieczeństwa. Nauka-praktyka-refleksje nr 13, Warszawa 2013, s. 127. 

8. Szaszkiewicz M., Tajemnice grypserki, Kraków 1997, s. 19-20. 

9. Miszewski K., Grypsera: przemiana, słabnięcie czy upadek subkultury więzienne?, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2004. 

10. Sołtysiak T., Sudar-Malukiewicz J., Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz 

profilaktyka i resocjalizacja młodzież, Bydgoszcz 2003. 

11. Wawrzyniak L., Elementy kulturo-techniki w warunkach jednostki penitencjarnej, Nauka 

i Szkoła, nr 3-4, Warszawa 2002, s. 361. 

12. Jędrzejak K., Konflikty w izolacji więziennej, [w:] Hołyst B., Redo S., Problemy 

więziennictwa u progu XXI wieku, Warszawa-Wiedeń-Kalisz 1996, s. 341. 

13. Moczydłowski P., Drugie życie w instytucji totalnej, Warszawa 1988, s. 50. 

  



 

Agnieszka Urszula Romanowska 

 

22 

Podkultura więzienna – wybrane aspekty  

Streszczenie 
Podkultura więzienna, nazywana inaczej drugim życiem od lat jest obecna w polskich zakładach karnych. 
Zjawisko to stanowi nieformalną strukturę więzienną, wyróżniającą się własną hierarchią, organizacją, 
regułami uczestnictwa, zasadami funkcjonowania będącymi opozycją w odniesieniu do formalnego 

porządku. Cechami charakterystycznymi dla podkultury więziennej są: specyficzny język, tatuaże wię-
zienne, niewerbalne sposoby komunikacji czy grypserski kodeks honorowy. Osoby nieuczestniczące w tej 
nieformalnej stratyfikacji narażone są na drastyczne przejawy podkultury więziennej. Zostały one 
przeanalizowane za pomocą metody analizy danych statystycznych oraz piśmiennictwa. Wyniki pokazują, 
że w głównej mierze współosadzeni narażeni są na znęcanie się, pobicia czy zgwałcenie. Formalnie jest to 

do kilku do kilkudziesięciu zdarzeń w ciągu roku, jednak należy pamiętać, że ze względu na lęk przed 
oprawcami część skazanych nie zgłasza tych czynów, co świadczy o istnieniu ciemnej liczby przestępstw. 
Temat podkultury więziennej jest aktualny i ważny dla zrozumienia złożoności życia za murami więzienia. 
Słowa kluczowe: drugie życie, podkultura, izolacja penitencjarna, więziennictwo 

Prison subculture – selected aspects 

Abstarct 

The prison subculture, otherwise known as the second life, has existed in Polish penitentiaries for years. 
This phenomenon is an informal prison structure, distinguished by its own hierarchy, organization, rules of 
participation, rules of functioning which are in opposition to the formal order. Specific language, prison 
tattoos, non-verbal ways of communication, and a code of honor are characteristic of the prison subculture. 
People who do not participate in this informal stratification are exposed to drastic manifestations of the 

prison subculture. They were analyzed using the method of statistical data analysis and the literature. The 
results show that in the main inmates are exposed to abuse, beatings or rape. Formally it is up to a few to 
dozens of incidents per year, but it should be remembered that due to the fear of the perpetrators, some 
convicts do not report these acts, which indicates the existence of a dark number of crimes. The topic of 

prison subculture is timely and important for understanding the complexity of life behind prison walls. 
Keywords: second life, subculture, penitentiary isolation, incarceration 
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Aspekty prawno-kryminologiczne  

przestępstwa handlu ludźmi 

1. Wstęp 

Handel ludźmi jest bez wątpienia naruszeniem podstawowych praw i wolności 
przynależnych każdemu człowiekowi, takich jak wolność od tortur czy też prawo do 
samostanowienia [1]. W literaturze nazywany jest mianem współczesnego niewolni-

ctwa. Proceder ten stanowi przestępstwo, które może dotyczyć każdej osoby i występo-
wać na wszystkich kontynentach. Amerykański Departament Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej uznał handel ludźmi za drugą pod względem wielkości przestępczą działalność 
na świecie [2]. 

2. Podstawowe zagadnienia związane z handlem ludźmi 

2.1. Definicja 

Kodeks karny aktualnie definiuje to zjawisko w art. 115 § 22 k.k. Zgodnie z tym 
przepisem handlem ludźmi jest:  

werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub 

przyjmowanie osoby z zastosowaniem: 
1. przemocy lub groźby bezprawnej, 
2. uprowadzenia, 
3. podstępu, 

4. wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do nale-
żytego pojmowania przedsiębranego działania, 

5. nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub 
stanu bezradności, 

6. udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo jej 
obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej 
wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, porno-

grafii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub 
usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub 
innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu 
pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli 

zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, 
nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt 1- 6 [3]. 

Definicja ta została zaczerpnięta z art. 3 Protokołu, o zapobieganiu, zwalczaniu oraz 
karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Kon-

wencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorgani-
zowanej [4].  

                                                                
1 haylin1216@gmail.com, absolwentka kryminologii na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. 
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2.2. Mechanizm przestępstwa handlu ludźmi 

Można wyróżnić trzy sposoby rekrutacji: na pracę, na miłość oraz sporadycznie sto-
sowane uprowadzenie [5]. Pierwszy polega na pozyskiwaniu kobiet za pomocą ogło-
szeń pracy obiecujących wysokie zarobki za granicą za wykonywanie pracy kelnerki, 

barmanki, opiekunki, pomocy domowej. Według W. Pływaczewskiego, ofiarą oszustwa 
łatwo padają bezrobotne, słabo wykształcone dziewczyny, nieznające żadnego języka 
obcego – dopiero na miejscu przeznaczenia dowiadują się, na czym tak naprawdę 
będzie polegać ich praca. Muszą bowiem odpracować swój rzekomy dług, świadcząc 

usługi seksualne. Gdy taka dziewczyna tego dokona, jest sprzedawana dalej i cały cykl 
się powtarza, co sprawia, że nigdy nie da rady wyrwać się z tego zaklętego kręgu, póki 
sama w jakiś sposób nie ucieknie [6]. 

Druga metoda wabienia to nawiązanie przez sprawcę więzi emocjonalnej z ofiarą, 

uwiedzenie jej, zdobycie zaufania, tak, by wyjechała ona z nim za granicę w celu 
rozpoczęcia nowego, jak sądzi, lepszego życia. Zmanipulowana dziewczyna, po odkryciu 
prawdziwych motywów działania swojego partnera, ma trudności ze zwróceniem się 
o pomoc do organów ścigania, gdyż może postrzegać sytuację, w jakiej się znalazła 

jako problem osobisty, a nie przestępstwo [5].  
Po zdobyciu pożądanych osób następuje proces ich łamania, czyli podporządko-

wania zamiarom sprawców za pomocą przemocy fizycznej (groźby, zgwałcenia, bicie) 

i psychicznej (fałszywe informacje związane z sytuacją prawną ofiary, szantaż). Na 
koniec pozostaje już tylko sprawcom utrzymywanie swoich ofiar w posłuszeństwie [5]. 

W procederze biorą udział trzy grupy osób. Werbownicy, będący płotkami w całym 
tym interesie, przebywają w krajach pochodzenia potencjalnych ofiar i zajmują się 

naborem, tworząc wabiące ogłoszenia. Przewożeniem zajmują się pośrednicy. Fałszują 
oni dokumenty ofiar, a następnie przerzucają je przez granicę do miejsca przezna-
czenia. Tam znajdują się grube ryby biznesu handlem ludźmi, czyli zleceniodawcy. 
Wśród nich są sutenerzy, właściciele domów publicznych, nocnych klubów, agencji 

towarzyskich. Wysyłają oni zamówienia na pożądane ofiary i finansują koszty 
przejazdu [5].  

2.3. Portret psychologiczny typowej osoby pokrzywdzonej przestępstwem 

handlu ludźmi  

Z czasem kobiety pokrzywdzone przestępstwem handlu ludźmi stają się coraz 

bardziej ubezwłasnowolnione, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. 
W pewnym momencie kobiety już wiedzą, że są wykorzystywane w celu uzyskiwania 
korzyści majątkowych, towarzyszy im uczucie beznadziei. Sprawcy dbają o to, by 
ofiary żyły w przekonaniu, że jedyne co teraz mogą one zrobić to podporządkować się, 

choć te jeszcze wierzą, że spełnianie żądań oprawców ostatecznie przyczyni się do 
odzyskania wolności. Takie naiwne myślenie jest podtrzymywane przez użyczanie 
dziewczynom alkoholu i narkotyków, bowiem otumanione używkami osoby łatwiej 

jest kontrolować. Dodatkowo rosną wymagania sutenerów odnośnie dziennej ilości 
obsługiwanych klientów, a ci są coraz gorsi – biją prostytutki i zmuszają do zaspo-
kajania najbardziej perwersyjnych fantazji [6].  

Jako przykład takich wymyślnych wymagań można przytoczyć: Mój opiekun chciał, 

żebym była w ciąży. Przynajmniej do czwartego, piątego miesiąca. Bo tak się podo-
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bało niektórym klientom. Byli tacy, którzy od razu chcieli iść z ciężarnymi kobietami. 
To ich ekscytowało. Mieli idiotyczne fantazje, których musiałam wysłuchiwać. Doko-
nałam pięć razy aborcji. Potem tego już nie robiłam. Próbowałam się zabić [7]. 

Niektóre kobiety nie wytrzymują takiego upokarzającego życia – próbują popełnić 
samobójstwo: okaleczają się, podcinają żyły, przedawkowują narkotyki. Inne natomiast 
adaptują się pozornie do środowiska – działają tu ludzkie mechanizmy psychologiczne 

zaprzeczenia i racjonalizacji oraz wyparcia i odcięcia się od swojego ciała, myśli czy 
uczuć [6]: To nie ja byłam tą kobietą. Byłam ciałem. Ciałem, którego używałam 
w nocy, którego używano w nocy. Oczekiwałam poranka, bo wtedy wracałam do ko-
biecej postaci. Ja, kobieta, nigdy nie pracowałam na tej ulicy [7]. 

2.4. Przyczyny i skutki handlu ludźmi 

Wśród przyczyn handlu ludźmi można wyodrębnić czynniki ekonomiczne, socjalne, 

polityczno-społeczne oraz prawne.  
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że przyczynami ekonomicznymi są: bezro-

bocie i ubóstwo, brak możliwości uzyskania pracy czy ograniczona możliwość wyboru 
pracy, brak legalnych możliwości zarobkowania za granicą, co prowadzi do nielegalnych 

migracji zarobkowych. Za przyczyny socjalne uznaje się z kolei: patologie panujące 
w rodzinie, alkoholizm i przemoc w rodzinie, wykorzystywanie seksualne, zaniedby-
wanie dziecka przez rodziców, zachęcanie do prostytucji, okrojony system świadczeń 

socjalnych oraz niedostateczny system pomocy socjalnej.  
Duże znaczenie dla rozwoju handlu ludźmi mają również czynniki polityczno-

społeczne, czyli: wszelkie zmiany, jakie zaburzają system polityczny w danym kraju, 
wojny i konflikty, przemiany polityczne w krajach sąsiadujących. Ostatnią grupą są 

natomiast przyczyny dotyczące prawa, wśród których wymienia się: brak odpowied-
nich przepisów regulujących i niespójność systemu prawnego, a także niemożność 
skutecznego egzekwowania prawa, niesprecyzowana sytuacja prawna prostytucji, niemoc 
organów ścigania, trudności w zbieraniu dowodów i zeznań przeciw sprawcom, brak 

mechanizmów prawnych chroniących świadka – ofiarę handlu, w trakcie postępowania 
i po jego zakończeniu, co uniemożliwia pokrzywdzonej dochodzenie swoich praw [6, 8]. 

Ponadto za czynniki podwyższające ryzyko stania się ofiarą można również uznać 

brak edukacji seksualnej, proces globalizacji, dziurawe granice między państwami, 
zawieranie umów o wolnym handlu i kapitalizm [9]. 

Należy także wspomnieć o przyczynach handlu organami. B. Hołyst za najważniej-
szą uważa się ogromną różnicę pomiędzy popytem a coraz mniejszą podażą ludzkich 

organów. Prowadzi to tym samym do poszukiwań nielegalnych rozwiązań przez 
zdesperowane osoby – zarówno te, dla których sprzedaż swojego narządu jest szansą na 
poprawę sytuacji bytowej, jak i tych, którzy owej części ciała potrzebują do przeżycia 
[10]. 

Handel ludźmi wywołuje wiele długotrwałych negatywnych konsekwencji dla zdro-
wia fizycznego oraz psychicznego ofiary, a także problemy emocjonalne i behawioralne.  

Wśród skutków fizycznych wskazać można: obrażenia ciała spowodowane stoso-

waniem przemocy, choroby będące wynikiem braku odpowiedniej opieki lekarskiej 
i niedożywienia [11], choroby i infekcje przenoszone drogą płciową, niechciane ciąże 
oraz powikłania związane z przymusową aborcją [9]. Jeśli chodzi o problemy zwią-
zane z psychiką i emocjami to mogą to być: bezsenność, koszmary senne, trudności 
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z koncentracją, depresja, psychozy, załamania nerwowe, zaburzenia typu borderline, 
traumy wywołane opartymi na przemocy związkami z mężczyznami, myśli samo-
bójcze, poczucie winy oraz problemy z odzyskaniem na własność swoich ciał – ofiary 

czują się bezwartościowe i bezradne, stany lękowe, obawa przed powrotem i zemstą ze 
strony oprawców, wykorzystaniem nagrań lub zdjęć pornograficznych, lęk przed wtórną 
wiktymizacją [9, 11]. Do skutków behawioralnych zaliczyć można: zachowania 

antyspołeczne, skłonności do uzależnień, podejmowania działań autoagresywnych czy 
zaburzeń odżywiania, trudności z zintegrowaniem się ze społeczeństwem [11]. Praw-
nymi skutkami handlu ludźmi może być przykładowo: brak możliwości ubiegania się 
o pomoc ze względu na status nielegalnego imigranta, posiadanie fałszywych doku-

mentów, wykonywanie zawodu prostytutki [9], naruszanie porządku prawnego poprzez 
nielegalne przekroczenie granicy albo posługiwanie się fałszywymi dokumentami [12]. 

Nie można również zapominać o skutku handlu organami. Jak można się domyślić 
będzie to konieczność życia bez zabranego organu, ryzyko różnych powikłań, zwa-

żywszy na to, że zabieg pobrania organu to ingerencja w ciało ludzkie. 

3. Formy handlu ludźmi 

3.1. Handel w celach seksualnych 

Eksploatacja seksualna jest najbardziej dostrzegalną i dominującą formą handlu 
ludźmi i głównie dotykającą kobiet różnych narodowości w różnych krajach [13]. Polega 

ona na zmuszaniu ofiar do świadczenia usług seksualnych stosując przy tym przemoc, 
manipulację czy też oszustwo. Proceder ten przynosi zyski finansowe nawet całym 
grupom osób zaangażowanych w owe czynności seksualne [9]. Cena sprzedaży dziew-
czyny z jednego miejsca pracy do drugiego to koszt 250-3000 euro; cechami, jakie hand-

larze biorą pod uwagę przy wycenie są oczywiście wiek i atrakcyjność danej ofiary [6].  
W krańcowym okresie PRL-u, Polska była krajem pochodzenia ofiar, a wiązało się 

to ze zjawiskiem prostytucji. Zmiany w systemie naszego państwa powodowały, że 
Polacy łatwo stawali się ofiarami grup przestępczych, które oferowały pomoc w emi-

gracji do krajów z lepszymi warunkami życiowymi. Wraz z otwarciem granic, Polska 
stała się też państwem tranzytowym, jak również miejscem docelowym. Przez nasze 
tereny przemyca się kobiety pochodzące z Europy Wschodniej: mieszkanki Białorusi, 

Rosji, Ukrainy, Litwy, Kazachstanu, Mołdawii, Bułgarii czy Rumunii, a nawet osoby 
z dalekiej Azji. Trafiają one potem w celach seksualnych do Niemiec, Wielkiej Brytanii, 
Belgii, Holandii, Włoch, Turcji oraz Stanów Zjednoczonych. Polska jest też państwem 
docelowym dla ofiar z tych krajów. Polki natomiast wywożone są do Niemiec, Danii, 

Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch [6].  
Charakterystycznym elementem azjatyckich krajów, takich jak Tajlandia i Filipiny 

jest turystyka seksualna. Narodziła się ona po wojnie w Wietnamie, kiedy przemysł 
seksualny w Azji zaczął drastycznie tracić zyski (miało to związek z wycofaniem się 

amerykańskich żołnierzy, którzy w tamtym okresie byli stałymi klientami tamtejszych 
prostytutek). Wymyślono zatem, że można połączyć seksbiznes z usługami turystycz-
nymi oferując „młode, piękne, uległe, seksowne i tanie Tajlandki” jako dodatkową 

rozrywkę podczas zwiedzania kraju. Reklama była na tyle chwytliwa, że wkrótce do 
Azji przybyli konsumenci z Zachodu i Japonii. Ci pierwsi lubią oglądać kupowany 
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towar, dokonywać w ich mniemaniu pewnego wyboru – niemal jak produktu w sklepie – 
a nawet udawać, że ładna kilkunastolatka jest z nimi w związku.  

W Tajlandii seksbiznesowi próbuje się nadawać otwarty i nieformalny charakter, 

a on sam jest tak krzykliwie narzucający się, że można zacząć wierzyć, iż w tym kraju 
spacer nastolatki z dorosłym turystą w wiadomym celu, po lokalach o słodko brzmią-
cych nazwach (np. Bar pod Kiciusiem) stanowi całkowitą normę. W barach na Filipinach 

natomiast oferowane są tancerki erotyczne do oglądania i prostytutki do kupienia. 
Inaczej jest w przypadku Azjatów kupujących seksualne usługi na własnym podwórku. 
Rynek wewnętrzny funkcjonuje na zasadzie pewnego rodzaju dobra ekskluzywnego. 
Dostęp do niego mają tylko ci, którzy wiedzą gdzie go szukać, bo miejsca takie kryją 

się pod płaszczykiem zwykłych dyskotek, a cudzoziemcy mają tam wyraźny zakaz 
wstępu [14].  

3.2. Handel ludźmi w świetle ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 

przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 

Przeciętna dorosła osoba płci męskiej waży około 90 kilogramów, ma włosy oraz 

oczy i pełne uzębienie. Jej układ dokrewny wydziela właściwe hormony i wtłacza je do 
6 litrów krwi. Mierzy jakieś 188 cm, ma długie kości udowe i piszczele stworzone ze 
zdrowej tkanki łącznej. Posiada prawidłowo funkcjonujące nerki oraz serce. Sumując, 
szacuje się, że ów atrakcyjny towar wart jest około 250 tysięcy dolarów [15].  

Transplantacje mają potencjał, by obniżyć koszty leczenia chorych ludzi. Przestępcy, 
korzystając z tego, iż popyt na organy znacznie przewyższa ich podaż i faktu, że 
multum osób chorych musi czekać bardzo długo na organ ratujący im życie, zwietrzyli 
interes [10]. Stworzyli więc oni wytwór o ciekawej nazwie – Czerwony Rynek, czyli 

miejsce dla wszelkich procedur związanych ze sprzedażą nie tyle co samego człowieka 
jako żywej całości, ale jego części.  

Całe przedsięwzięcie jest niezwykle lukratywne, bo każda część ciała, z jaką się 
rodzimy może być sprzedana i wykorzystana przez kogoś innego. Przykładowo, naj-

ważniejsze ludzkie organy: serce, wątroba i nerki potrafiłyby przedłużyć życie komuś, 
komu jego własne przestały już poprawnie funkcjonować; a chociażby rogówki 
oddzielone od oczu mogłyby przywrócić wzrok niewidomym [15].  

Innym przykładem jest nasza krew, która łatwo rozkłada się na osocze, czerwone 
krwinki i płytki krwi, a te są z kolei w stanie uratować komuś życie. Upowszechnienie 
oddawania krwi oznacza, że banki krwi i stacje krwiodawstwa zamieniły się z czasem 
w duże dobrze prosperujące firmy. S. Carney w swoim reportażu opisuje prawdziwą 

fabrykę krwi (jak się podejrzewa nie jest to odosobniony przypadek i takich miejsc jest 
więcej) w indyjskim mieście Gorakhpur. W tym więzieniu, wyglądającym jak maka-
bryczny oddział szpitalny odkryto wyniszczonych, jęczących niczym w delirium, 
bliskich śmierci z wykończenia niewolników, przyszpilonych do łóżek i podłączonych 

do aparatury medycznej pobierającej krew [16]. 
Co również ciekawe, to nawet kiedy mężczyzna umrze, można pobrać od niego 

nasienie i zapłodnić nim kobietę, a jej dziecko też będzie miało określoną wartość. 

Wzrósł popyt na ludzkie komórki jajowe, a wraz z nim rozwinęło się nielegalne in 
vitro, bowiem zarówno zdesperowani, niemogący mieć dziecka rodzice, jak i podej-
rzani przedsiębiorcy poszukują tego samego źródła surowca, czyli osób płci żeńskiej 
będących w wieku rozrodczym. Te ostatnie pochodzą z najbiedniejszych krajów 



 

Ewelina Dagmara Mogielnicka 

 

28 

i sprzedają swe gamety za niewielkie sumy (otrzymują tylko kilkaset dolarów) leka-
rzom, którzy z kolei sprzedają je z ogromnym zyskiem parom z bogatych obszarów 
świata [15]. 

Uzyskanie i sprzedaż kompletnego szkieletu to świetny sposób, żeby zarobić i do 
tego nie zostać oskarżonym o kradzież, gdyż właściciela kośćca nie ma już wśród 
żywych. Nie łatwo jest taki szkielet zdobyć, ponieważ większość ciał w krajach 

wysokorozwiniętych zostaje po śmierci pogrzebana lub ulega kremacji, a ponadto 
rządy zakazują handlu ludzkimi szczątkami. Dlatego tego rodzaju materiał często 
przemycony zostaje z zagranicy do punktu przeznaczenia bez zgody prawowitych 
właścicieli i z pogwałceniem ustawodawstwa państwa, z którego pochodzi. Głównym 

światowym źródłem tego używanego do celów naukowych, surowca, wysokiej jakości 
są Indie [15].  

Choć w powszechnej świadomości obywateli Polski problem handlu organami raczej 
nie istnieje i nie znajduje się centrum zainteresowania kryminologów, to w polskim 

ustawodawstwie postanowiono skryminalizować pewne czyny z nim związane [16]. 
Na przestrzeni lat pojawiały się różne koncepcje co do tego, co stanowi przedmiot 

ochrony tych regulacji karnych. Jedni za takowy uważają godność jednostki, szacunek 

dla szczątek ludzkich, a także integralność medycyny transplantacyjnej. Inni wskazują, 
że chodzi tu raczej konkretnie o niekomercyjny obrót komórkami, tkankami i narzą-
dami, których źródłem jest żywa osoba; życie i zdrowie, ochronę szczątków ludzkich; 
ochronę porządku publicznego i ochronę wolności [17].  

3.3. Handel tanią siłą roboczą 

Handel ludźmi w ramach eksploatacji ich pracy jest pośrednio związany z repre-

syjną polityką wobec nielegalnych migrantów tworzoną przez kraje docelowe. Ułatwia 
ona bowiem wyzyskiwanie ludzi i stwarza warunki do nadużyć praw pracowniczych [18].  

Jeżeli warunki pracy są łamane można tu mówić o pracy przymusowej, której 
definicję zawiera Konwencja Międzynarodowa Organizacji Pracy Nr 29. Według niej 

praca przymusowa lub niewolnicza oznaczać będzie wszelką pracę lub usługi wyma-
gane od jakiejś osoby pod groźbą jakiejkolwiek kary i do których dana osoba nie 
zgłosiła się dobrowolnie [19]. 

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem wykorzystywania cudzoziemców jako 
taniej siły roboczej jest klasyczna praca przymusowa, polegająca przede wszystkim na 
niewypłacaniu w ogóle płacy za wykonaną pracę lub w ilości mniejszej niż obiecano. 
Takich pracowników umieszcza się w pomieszczeniach, których standardy odbiegają 

mocno od powszechnie przyjętych, przy czym swoboda zakwaterowanych ludzi jest 
bardzo ograniczona; zabiera się też im dokumenty. Tworzy się spiralę długu, która 
zaczyna się jeszcze w kraju pochodzenia [13].  

Dorosłe osoby wykorzystuje się do pracy w rolnictwie, rybołówstwie, do ciężkiej 

pracy fizycznej, stróżowania i pilnowania budynków, do pracy w gastronomii, jako 
pomoc domową. Dzieci zmusza się do pracy za długi, prac domowych, udziału w porno-
grafii, a w rejonach konfliktów zbrojnych wciela do armii. Innymi przykładami handlu 

ludźmi w ramach pracy przymusowej są: zmuszanie do żebractwa, wyłudzania świad-
czeń i kredytów w bankach oraz dokonywania kradzieży [18].  
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3.4. Nielegalne adopcje – handel dziećmi 

W kontekście omawiania ostatniej formy opisywanego przestępstwa, przez handel 
dziećmi należy rozumieć nielegalne adopcje, odbywające się niezgodnie z przepisami 
prawa rodzinnego i opiekuńczego lub z pominięciem ich. 

Ludzie chcący posiadać dziecko często mają swoje wyobrażenie o tym, jak powinno 
ono wyglądać. Osoby zamożne stać na zamówienie konkretnego dziecka zupełnie tak, 
jakby wybierali towar w sklepie – płacą zatem mogą wymagać. W rozwoju tego 
procederu sprzyja Internet, gdzie pojawiają się oferty sprzedaży i sposoby na ominięcie 
prawa, np.: 

 najstarszy sposób – nabywczyni udaje ciążę, rodzi w domu, a potem przychodzi 
z kupionym dzieckiem do urzędu w celu zarejestrowania go jako swojego; 

 sytuacje, gdy mężczyzna uznaje nieswoje dziecko za zgodą matki, która to za 
odpowiednie wynagrodzenie zrzeka się swoich praw do niego; 

 wykorzystywanie możliwości zrzeczenia się władzy rodzicielskiej na rzecz 
wskazanych osób;  

 przekazanie dziecka do wybranej rodziny zaraz po porodzie, nie czekając na 
upłynięcie wymaganych sześciu tygodni, czyli zanim taka sprawa mogłaby trafić do 
sądu; 

 obchodzenie procedury poprzez adopcje zagraniczne, np. wysyłanie dziecka do 
innego kraju pod pozorem leczenia lub też w drugą stronę, czyli wprowadzanie sądu 
w błąd co do charakteru faktycznego adopcji – zagraniczni rodzice legalnie 
przyjeżdżają do Polski, tymczasowo są w niej zameldowani, a po adopcji wyjeż-
dżają wraz z nowym podopiecznym do rzeczywistego kraju zamieszkania [20]. 

Pominięcie procedury adopcyjnej rodzi wiele niekorzystnych skutków. Nie każda 
osoba nadaje się na rodzica, a więc los dziecka staje się jedną wielką niewiadomą – sąd 
nie jest w stanie kontrolować tych tzw. dzikich adopcji i stosownie zareagować 
w przypadku zagrożenia dobra małoletniego [20].  

4. Aspekty prawno-karne zjawiska handlu ludźmi 

4.1. Regulacja prawna handlu ludźmi w świetle Kodeksu karnego z 1997 r. 

Handel ludźmi jest czynem zabronionym w art. 189a, umieszczonym w rozdziale 
XXIII (przestępstwa przeciwko wolności). Jego treść wygląda następująco:  

§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na 
czas nie krótszy od lat 3 [3].  

Ponadto w § 2 przewidziano też sankcję karną za przygotowanie do popełnienia 
przestępstwa handlu ludźmi. Przestępstwo to stanowi zbrodnię i jest ścigane z urzędu 
[21].  

Przedmiot ochrony powyższego przepisu stanowi nie tylko wolność lokomocyjna, 
ale również wolność od tortur, uwłaczającego godności traktowania, prób wprowadzenia 
człowieka do obrotu gospodarczego równając go do przedmiotu, i wreszcie poszano-
wanie każdej osoby oraz uznawanie jej za podmiot prawa. Ze względu na podmiot – 
jest to przestępstwo powszechne (każdy może je popełnić). Strona podmiotowa 
natomiast wskazuje na działanie umyślne, popełniane wyłącznie w zamiarze bez-
pośrednim (i dodatkowo kierunkowym, dlatego że zachowanie sprawcy będzie zawsze 
celowe – np. w celu jej wykorzystania […] w prostytucji) [22].  
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4.2. Handel ludźmi według prawa międzynarodowego 

Handel ludźmi jest obiektem wielu międzynarodowych regulacji prawnych. 
W 1952 r. weszła w życie Konwencja w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksplo-
atacji prostytucji. Wśród innych można również wymienić: 

 Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczegól-
ności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych 
przeciwko przestępczości zorganizowanej (Protokół z Palermo); 

 Protokołem z Palermo jest zainspirowana Konwencja Rady Europy w sprawie dzia-
łań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.; 

 Konwencja Uzupełniająca (do Konwencji Genewskiej w sprawie niewolnictwa 
z 1926 r.). Została przyjęta przez Międzynarodową Organizację Pracy w postaci 

Konwencji (29) Dotyczącej Pracy Przymusowej lub Obowiązkowej; 

 Międzynarodowa Organizacja Pracy kilkanaście lat później uchwaliła również 
Konwencję nr 182 w sprawie Eliminacji Najgorszych Form Pracy Dzieci;  

 W Nowym Jorku 25 maja 2000 r. uchwalono Protokół fakultatywny do Konwencji 
o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej 

pornografii, przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r. W imieniu RP Prezy-
dent RP podał do powszechnej wiadomości, że uchwaliła go również Polska. 

 Według Konwencji o prawie morza, każdy kraj, będący stroną ma powinność 
podejmować wszelkie skuteczne środki, aby zapobiegać i karać przewóz niewol-
nikami [23]; 

 25 marca 2015 r. Polska podpisała Konwencję Rady Europy w sprawie walki 
z handlem ludzkimi narządami [24]. 

5. Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi 

5.1. Sposoby zapobiegania i zwalczania zjawiska 

Identyfikacja osoby pokrzywdzonej handlem ludźmi nie jest łatwa. Ofiara bardzo 
często nie ma świadomości, że właśnie tą ofiarą się stała i może mieć wiele powodów, 

by nie mówić całej prawdy od razu. Te powody, to m.in. strach przed oprawcami, 
wstyd, bycie nielegalnym migrantem, dość niecodzienne reakcje psychologiczne wyni-
kające z wydarzeń, jakich była uczestnikiem, dziwne zachowania [6].  

Jeżeli natomiast ofiarą jest dziecko to ustalenie, że zostało ono pokrzywdzone 

w wyniku handlu ludźmi może się okazać o wiele trudniejsze. Łatwo jest bowiem 
zatuszować sprawcom fakt, że przebywający pod ich opieką małoletni jest ich towarem 
na sprzedaż. Gdy dojdzie do procesu trudności nastręcza również uzyskiwanie zeznań 

od dziecka, bowiem są to istoty podatne na manipulację handlarzy, zastraszone i zwy-
czajnie niedojrzałe, przez co mogą one nie rozumieć swojej sytuacji, nie chcieć współ-
pracować z organami wymiaru sprawiedliwości, a nawet nie być świadome tego, że ich 
opiekunowie je krzywdzili [25].  

Za ściganie handlu ludźmi odpowiedzialne są organy ścigania: Policja i Straż 
Graniczna. Każda Komenda Wojewódzka Policji i Komenda Stołeczna Policji posiada 
w swojej strukturze etatowe Zespoły ds. z Handlem Ludźmi, działające w ramach 
Wydziałów Kryminalnych tychże komend. Natomiast, jeśli chodzi o instytucję Straży 

Granicznej, to w Komendzie Głównej Straży Granicznej znajduje się Zespół do spraw 
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stałego monitoringu i koordynacji działań w zakresie zapobiegania i zwalczania 
przestępstwa handlu ludźmi [11].  

W literaturze proponuje się kilka sposobów na zwalczanie handlu ludźmi. Skupiają 

się one na polepszaniu świadomości zarówno prostytutek (należy próbować przeko-
nywać je, że istnieje dla nich godna praca, tylko muszą o nią zawalczyć), jak i męż-
czyzn, którzy muszą zdać sobie sprawę, że życie erotyczne nie ma nic wspólnego 

z przemocą, seksizmem i pornografią. Jednocześnie powinni oni pamiętać, że ta ostatnia, 
tak chętnie przez nich użytkowana, zwiększa zyski handlarzy [9].  

Świadomość społeczeństwa i rządów, jeśli chodzi o problem handlu narządami, 
z kolei jest bardzo niska. Zarówno na poziomie struktur Unii Europejskiej, jak  

i w państwach do niej należących tematyka ta jest praktycznie nierozpoznana i znaj-
duje się często poza strefą zainteresowania naukowców, rządów i nawet organów 
sprawiedliwości. Ponadto media sprowadzają ten poważny problem do jednorazowych 
przypadków, zdarzeń incydentalnych [26].  

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że aby ograniczyć nielegalny obrót narzą-
dami, należy dzielić się z opinią publiczną informacjami o możliwościach transplan-
tologii i osiągnięciach medycyny. Ponadto trzeba również podkreślać, że pomimo 

pewnych ograniczeń, ta gałąź nauki ma już wiele zalet. Takie działania społeczne 
mogłyby rozwiać uprzedzenia i obawy ludzi, związane z przeszczepami. W wyniku 
takich działań można byłoby skuteczniej wykorzystywać dostępne narządy, co 
w ostatecznym rozrachunku mogłoby przyczynić się do pozbycia się nielegalnego 

handlu organami [26]. 

5.2. Podmioty pozarządowe zajmujące się pomocą ofiarom handlu ludźmi 

La Strada, funkcjonując od 1995 r., zajmuje się działaniami edukacyjno-prewen-
cyjnymi i udzielaniem pomocy ofiarom handlu ludźmi. Początkowo była tylko jedno-
rocznym programem prewencyjnym prowadzonym w trzech europejskich państwach: 
Republice Czeskiej, Holandii i Polsce. Ostatecznie, jako że program odniósł sukces, La 

Strada stała się pełnoprawną polską fundacją i pod taką postacią kontynuuje swoją 
obszerną działalność. Oprócz pomocy ofiarom, szkoleń dla Policji, Straży Granicznej 
i innych specjalistów, doradza osobom zainteresowanym wyjazdem do pracy za 

granicą, co powinny wiedzieć i zrobić, by ich marzenia o świetnej posadzie w bogatym 
zachodnim kraju nie skończyły się dla nich tragedią [6].  

Innym przykładem jest działalność organizacji Caritas. W Czechach, Caritas ma 
możliwość ulokowania pokrzywdzonej handlem ludźmi osoby w sekretnym miesz-

kaniu, a także zapewnia jej pomoc prawną, medyczną czy psychologiczną. Caritas 
Ukraina posiada schronisko dla ofiar handlu ludźmi, gdzie mogą one uzyskać pomoc. 
Na Litwie powstało Litewskie Centrum Pomocy Rodzinom Osób Zaginionych, które 
to zajmuje się udzielaniem porad i konsultacji nie tylko rodzinom osób zaginionych, 

ale też i samym pokrzywdzonym, oferuje schronienie i szeroko pojętą pomoc, a także 
organizuje warsztaty dla kobiet pozwalając im uzyskać niezbędne kwalifikacje, by 
w przyszłości mogły znaleźć pracę, niezwiązaną ze sprzedawaniem swojego ciała. 

Natomiast jeśli chodzi o Polskę, zadania Caritas nie różnią się tak bardzo od tych 
wykonywanych w krajach sąsiadujących z naszym państwem. Przykładowo, z jej 
inicjatywy stworzono Punkty Informacyjne dla Ofiar Przymuszonej Prostytucji. Mają 
one za zadanie udzielać bezpośredniej pomocy pokrzywdzonym omawianą zbrodnią, 
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jak również kontaktować się z ośrodkami, do których one mają zamiar skierować tych 
pokrzywdzonych. Punkty Informacji powinny też przyjmować informacje o popełnio-
nych przestępstwach od świadków – w ich roli mogą występować rodziny zaginionych 

osób i klienci; a także współpracować z organami służb publicznych i wymieniać się 
informacjami z innymi Punktami, a w szerszym zakresie, również z krajowymi i między-
narodowymi organizacjami pozarządowymi [6]. 

Unia Europejska powołała Grupę Ekspertów do Walki z Handlem Ludźmi. Z kolei 
Rada Europy jest inicjatorem dwóch kampanii dotyczących przeciwdziałania handlowi 
ludźmi: Human beings – not for sale oraz Building a Europe for and with children. 
Rada Europy w swoich strukturach posiada też Komitet Ekspertów ds. Ochrony Dzieci 

przed Wykorzystywaniem Seksualnym, utworzony z osób wybranych przez rządy 
państw członkowskich, wykazujących się doświadczeniem, jeśli chodzi o problematykę 
praw dziecka oraz chronienie ich przed seksualnym wykorzystywaniem [27]. 

6. Handel ludźmi w świetle danych statystycznych 

6.1. Skala zjawiska 

Statystyczne opisanie zjawiska handlu ludźmi nie należy do zadań najłatwiejszych, 
co spowodowane jest ograniczoną ilością dostępnych danych, a także specyfiką 
przestępstwa i czynów z nim powiązanych. Jedną z cech charakterystycznych handlu 
ludźmi jest niewielka liczba czynów ujawnionych przez organy ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości. Nic więc dziwnego, że wiedza społeczeństwa na temat skali handlu 
ludźmi opiera się na wyłącznie danych szacunkowych gromadzonych przez organy 
państwowe i organizacje pozarządowe, a rzeczywiste rozmiary tego szkodliwego 
zjawiska nie są znane [28].  

Najbardziej rzetelne statystyki, odzwierciedlające najbliższą rzeczywistości skalę 
handlu ludźmi to te pochodzące z Departamentu Stanu USA, który stwierdza, iż ofiarami 
omawianego przestępczego procederu pada 800-900 tys. osób rocznie. Natomiast 
według Parlamentu Europejskiego rocznie ofiarami handlu ludźmi staje się 4 mln osób, 

a jeśli chodzi o Polskę, jako kraj pochodzenia, tranzytowy i przeznaczenia to szacuje 
się, że liczba pokrzywdzonych wynosi 15 tys. [28].  

Według danych Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla ofiar 

handlu ludźmi, przytoczonych w raporcie „Handel ludźmi w Polsce. Raport za 2017 r.” 
w 2017 r. udzielono pomocy 187 ofiarom handlu ludźmi. 74 z nich była wykorzysty-
wana do pracy przymusowej; drugą zaś w kolejności najczęstszą formą wykorzystania 
jest eksploatacja seksualna (50 osób). Inne rodzaje tego procederu, czyli np. żebractwo, 

zmuszanie do popełniania przestępstw (kradzieże, wyłudzanie świadczeń socjalnych 
i kredytów), czy pozyskiwanie organów – stanowią niewielki odsetek całości. Popu-
larność pracy przymusowej spowodowana jest tym, że stała się ona bardziej opłacalna 
niż prostytucja. Największą liczbę ofiar, które padły ofiarą handlu ludźmi stanowili 

obywatele pochodzący z Polski i Ukrainy. Wśród ofiar są także obywatele państw, 
takich jak Wietnam, Tadżykistan, Filipiny, Białoruś, Bułgaria [29].  

Warto również podkreślić, że handel ludźmi to bardzo dochodowa działalność 

przestępcza, przynosząca przestępcom ogromne zyski. Według ostrożnych szacunków, 
przyjmuje się, że łączne roczne zyski z handlu ludźmi wynoszą 29,4 mld euro [30]. 
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6.2. Statystyczny obraz zjawiska według danych policyjnych 

Tabela 1. Handel ludźmi – art. 189a § 1-2 k.k., w latach 2004-2020 [31] 

Rok 
Postępowania 

wszczęte 

Postępowania 

zakończone 

Przestępstwa 

stwierdzone 

Przestępstwa  

wykryte 

2004 14 13 50 48 

2005 15 26 22 19 

2006 19 20 21 18 

2007 21 20 23 24 

2008 24 26 63 61 

2009 25 32 52 50 

2010 16 18 39 39 

2011 12 19 427 424 

2012 26 31 61 60 

2013 27 28 186 185 

2014 28 34 76 72 

2015 30 30 101 101 

2016 31 38 9 7 

2017 27 36 85 82 

2018 33 42 67 64 

2019 16 32 25 23 

2020 14 22 11 11 

Ogółem 378 467 1318 1288 

Źródło: https://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/handel-ludzmi-i-przest/50848,Handel-ludzmi- 

i-przestepstwa-okoloprostytucyjne.html [dostęp: 05.04.2021 r.] oraz obliczenia własne 

Na przeciągu szesnastu lat Policja wszczęła 378 postępowań przygotowawczych, 
natomiast zakończyła ich 467. Oznacza to, że organy ścigania nie są w stanie w czasie 
jednego roku ukończyć wszystkich postępowań związanych z handlem ludźmi, co 

wynika z jego specyfiki – prowadzenie postępowań z tego zakresu jest wyjątkowo 
trudne, więc niektóre rozpoczęte w konkretnym roku postępowania przechodzą na 
kolejny, gdzie dopiero będą one zakończone. W ramach wykonywanych czynności 
Policja stwierdziła 1318 przestępstw, czyli ponad 3-krotnie więcej niż wszczęła postę-

powań. Wynika więc z tego, że w ramach jednego zdarzenia dotyczącego handlu ludź-
mi, o jakim informacje dotarły do organów ścigania, statystycznie popełnione zostają 
3 przestępstwa z art. 189a k.k. Przestępstw wykrytych, czyli takich, których popełnienie 
zarzucono co najmniej jednej osobie i przyjęto w zakończonym postępowaniu, że je 

popełniła, było natomiast 1288, co świadczy o tym, że nie wszystkich sprawców 
omawianego przestępstwa da się ustalić. 

6.3. Polityka karna sądów wobec handlu ludźmi według danych 

statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości 

Trudności z wykryciem sprawców i udowodnienie im zarzucanych czynów nie ozna-

czają jednak, że w ogóle takie osoby nie są skazywane. Jak wynika z analizy danych 
statystycznych zamieszczonych na stronie internetowej Informatora Statycznego 
Wymiaru Sprawiedliwości, w Polsce za przestępstwa powiązane z handlem ludźmi 
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skazano w latach 2010-2018 ogółem 463 osoby (tym 130 osób zostało skazanych z art. 
189a § 1 i § 2 k.k.) [32].  

Analiza danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości pokazuje, że za prze-

stępstwo z art. 189a § 1 k.k., głównie orzekana jest kara pozbawienia wolności. 
Natomiast kara grzywny i kara ograniczenia wolności to środki reakcji prawnokarnej, 
które w ogóle nie są stosowane. Jeśli zaś chodzi o jej wymiar, to najczęściej wymierza 

się kary w wymiarze równo 3 lat pozbawienia wolności (30 osób), a także w wymiarze 
nie mniejszym niż 3 lata, a nie większym niż 5 lat (40 osób). Zaledwie 2 osoby otrzy-
mały karę powyżej 5 lat pozbawienia wolności, natomiast kar w wyższym wymiarze 
nie wymierzono wcale [32].  

Głównymi sprawcami przestępstwa handlu ludźmi z art. 189a § 1 i § 2 k.k. są 
mężczyźni w wieku 25-29 lat (w omawianym okresie skazano 34 takie osoby). Ponadto 
wśród skazanych sprawców 19% stanowią cudzoziemcy (25 osób). Najczęściej popeł-
nianymi przestępstwami związanymi z handlem ludźmi w Polsce są czyny z art. 189a 

k.k. (handel ludźmi), art. 203 k.k. (zmuszanie do uprawiania prostytucji) i art. 204 k.k. 
(stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo). Z art. 189a k.k. skazano 130 osób, art. 203 
k.k. – 136 i art. 204 k.k. – 148 osób [32]. 

7. Podsumowanie 

Istnienie w dzisiejszej rzeczywistości zjawiska tak mocno godzącego w sferę 

niezależności każdego człowieka, jest bardzo niebezpieczne, gdyż może w ostatecz-
ności prowadzić do trwałego zniewolenia tych, którzy staną się jego ofiarami. Bardzo 
ciężko jest ustalić rzeczywistą skalę handlu ludźmi, gdyż proceder ten należy do prze-
stępstw, z których czerpią zyski zorganizowane grupy przestępcze, a więc charakte-

ryzuje się działaniem w ukryciu i zazwyczaj celuje w osoby, których zniknięciem nikt 
się nie zainteresuje, osoby naiwne, czy niewykształcone i biedne, a także w inne grupy 
społeczne, które są po prostu ze względu na swoje cechy społeczno-demograficzne 
łatwymi ofiarami – młode kobiety, dzieci, cudzoziemcy.  

Handel ludźmi ma charakter transgraniczny – ofiary są przewożone przez granice 
państw, więc ciężko jest stwierdzić ile osób faktycznie stało się ofiarą akurat tego prze-
stępstwa. Występuje ono we wszystkich krajach świata pod różnymi postaciami (m.in. 

handel w celach seksualnych, przymusowej pracy, pozyskania organów, nielegalnych 
adopcji), przy czym zjawisko to cechuje duża ciemna liczba, co powoduje, że bardzo 
mało jest przestępstw wykrytych, wszczętych postępowań i wyroków skazujących. 
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Aspekty prawno-kryminologiczne przestępstwa handlu ludźmi 

Streszczenie 

Handel ludźmi nie bez powodu nazywa się w literaturze mianem współczesnego niewolnictwa. Tak jak 
niewolnictwo w starożytności, tak i dziś handel ludźmi występuje na wszystkich kontynentach. Na prze-
strzeni lat zmieniło się postrzeganie przez społeczeństwo kwestii zniewalania człowieka i traktowania go 
jak przedmiot własności. Niestety wciąż społeczeństwo musi mierzyć się z ogromnym zagrożeniem 
integralności i wolności jednostki ludzkiej – ogromnym międzynarodowym biznesem przejawiającym się 

w różnych, coraz to bardziej pomysłowych postaciach.  
Niniejszy tekst ma na celu przybliżenie zjawiska handlu ludźmi, będącego poważnym przestępstwem, 
naruszającym jedno z podstawowych praw człowieka, czyli prawo do wolności. Postanowiono ten temat 
przedstawić w ujęciu prawno-kryminologicznym, omawiając najważniejsze zagadnienia związane z hand-

lem ludźmi, takie jak jego definicja, przyczyny, skutki oraz formy, a także przypuszczalna skala tego 
zagrożenia, jak również wskazując sposoby jego zwalczania i przeciwdziałania, a także omawiając krótko 
przepisy karne. 
Słowa kluczowe: handel ludźmi, kryminologia, statystyka, prostytucja, przestępstwa przeciwko wolności 

Legal and criminological aspects of the crime of trafficking in human beings 

Abstract 
Trafficking in human beings is called modern slavery in literature for a reason. Like slavery in antiquity, 

human trafficking occurs on all continents today. Over the years, the perception of the issue of enslaving 
people and treating them as objects of property has changed. Unfortunately, still, society has to face a huge 
threat to the integrity and freedom of a human being – a huge international business manifesting itself in 
various, more and more inventive forms. 

This text aims to present the phenomenon of trafficking in human beings, which is a serious crime that 
violates one of the fundamental human rights, i.e. the right to freedom. It was decided to present this topic 
in a legal and criminological perspective, discussing the most important issues related to trafficking in 
human beings, such as its definition, causes, effects and forms, as well as the likely scale of this threat, as 
well as indicating methods of combating and counteracting it, as well as briefly discussing the provisions 

of criminal. 
Keywords: trafficking in human beings, criminology, statistics, prostitution, crimes against freedom  
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Zapobieganie przestępczości narkotykowej w Hiszpanii 

1. Wstęp 

Środki odurzające były używane od zamierzchłych czasów we wszystkich kultu-
rach i środowiskach. Pomimo powszechności tego zjawiska w dzisiejszym świecie, jak 
i w historii, zjawisko narkomanii musi być uznane za dolegliwą patologię społeczną 
[1]. Narkomania jest uzależnieniem od zażywania substancji psychoaktywnych. Również 
samo zachowanie ryzykowne w postaci okazjonalnego sięgania po używki, a w szcze-
gólności stosowanie dopalaczy i środków zastępczych, jest trudnym do wyjaśnienia 
fenomenem [2]. W poniższej pracy starano się przybliżyć tematykę przeciwdziałania 
przestępczości narkotykowej, która jest nierozerwalnie związana z narkomanią. Do 
nakreślenia działań podejmowanych w ramach profilaktyki korzystano z metod analizy 
tekstów źródłowych, analizy badań statystycznych, analiza piśmiennictwa, badanie 
dokumentów – aktów prawnych. Wykorzystano również część wyników uzyskanych 
poprzez przeprowadzenie sondażu diagnostycznego. Skupiono się tu na okresie 2015-
2019 ze względu na istotne nowelizacje kodeksu karnego oraz zmiany w sposobie 
gromadzenia danych.  

2. Narkotyki a prawo 

W świadomość społeczną trwale wpisany jest podział narkotyków na twarde 
i miękkie, co nie pomaga przeciwdziałaniu problemowi narkomanii. Zadziwiająco, 
nawet hiszpański kodeks karny odwołuje się do tego podziału i dzieli narkotyki na te 
stwarzające poważne niebezpieczeństwo dla zdrowia, a więc narkotyki twarde oraz 
narkotyki niestwarzające poważnego zagrożenia dla zdrowia, czyli narkotyki miękkie 
[3]. Twarde narkotyki to takie jak heroina, kokaina, LSD i inne, a więc substancje 
wywołujące uzależnienie zarówno psychospołeczne, jak i fizyczne. Narkotyki miękkie, 
haszysz, marihuana i pochodne, to takie, które wywołują zależność psychospołeczną. 
Podział ten, którego wielu badaczy nie uznaje [4], narkotykom miękkim przypisuje się 
niską szkodliwość zdrowotną, jednak twierdzenie te nie ma uzasadnienia naukowego 
[5]. W hiszpańskim kodeksie karnym kwalifikacja ta pociąga za sobą wymiar kary 
przewidzianej za przestępstwo narkotykowe – przewidziane sankcje są wyższe dla 
przestępstw dotyczących narkotyków stwarzających poważne niebezpieczeństwo dla 
zdrowia oraz niższe dla przestępstw dotyczących narkotyków niestwarzających 
poważnego niebezpieczeństwa.  

Hiszpański kodeks karny reguluje kwestie przestępczości narkotykowej w arty-
kułach 368-378 [6]. W art. 368 jako zakazane czyny związane z narkotykami określa 
się zachowania, takie jak uprawa, produkcja, handel narkotykami oraz ułatwianie, udzie-
lanie i nakłanianie do nielegalnego zażywania tych substancji. Posiadanie narkotyków 
zagrożone jest tą samą karą w przypadku, gdy posiada się je w wymienionych celach. 
Dodatkowo, kodeks karny określa ilość narkotyków na własny użytek jako 5 dawek 
dziennych, a ilość ta co do zasady nie jest zagrożona karą [7]. 
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Wykres 1. Średni udział przestępczości narkotykowej w przestępczości w Hiszpanii w latach 2015-2019 (%). 
[Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]] 

Jak zaprezentowano na wykresie 1, przestępczość narkotykowa w Hiszpanii stanowi 

niewielki odsetek całej przestępczości w kraju, gdyż jest to jedynie 0,6% przestęp-
czości ujawnionej, 1,8% przestępczości stwierdzonej oraz 5% przestępczości osądzonej. 
Co jednak ciekawe, obok kodeksu karnego w Hiszpanii obowiązuje również Ustawa 
organiczna o ochronie bezpieczeństwa obywateli, która to reguluje wykroczenia narko-

tykowe [9]. Ustawa ta w art. 36 wymienia, jako wykroczenia związane z narkotykami, 
czyny, takie jak: 

 zażywanie i posiadanie narkotyków, substancji psychoaktywnych i środków 
odurzających, nawet jeśli celem nie jest handel nimi, w miejscach publicznych, 
transporcie publicznym, drogach, a także porzucanie instrumentów służących do 

zażywania tych środków;  

 przewożenie osób za pomocą jakiegokolwiek pojazdu w celu ułatwienia dostępu do 
narkotyków, jeżeli czyn ten nie stanowi przestępstwa; 

 sadzenie i uprawa narkotyków w miejscach publicznie widocznych, jeśli czyn ten 
nie stanowi przestępstwa; 

 przyzwolenie na zażywanie substancji psychoaktywnych w miejscach publicznych 
i lokalach użyteczności publicznej przez właścicieli, administratorów lub osoby 
odpowiedzialne w związku z brakiem należytej staranności w celu zapobieżenia tym 
czynom. 

Jak pokazano na wykresie 1, przestępczość narkotykowa stanowi niewielki procent 

przestępczości w Hiszpanii. Przestępczość ta wykazuje tendencje wzrostowe. Jak 
jednak obrazuje wykres 2, niemal ośmiokrotnie więcej niż osądzonych przestępstw 
narkotykowych jest wykroczeń o zasądzonej sankcji. W latach 2015-2018 odnotowano 

wzrost ilości wykroczeń i sankcji, niewielki spadek nastąpił w roku 2019. Liczby te 
obrazują, że problem narkotyków to problem wykraczający poza przestępczość i doty-
czy większej części społeczeństwa. 
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Wykres 2. Przestępstwa narkotykowe osądzone oraz sankcje nałożone za wykroczenia narkotykowe w latach 
2015-2019 [Źródło: opracowanie własne na podstawie [8, 10, 11]] 

Problem zależności narkotyków i przestępczości jest poruszany w literaturze. 

Profesor B. Hołyst uważa zagadnienie za pseudoproblem typu „co było wcześniej – 
jajko czy kura” [1]. Hiszpańscy badacze pochylają się nad tą problematyką, chociaż 
również nie wyrokująco. Zauważa się, że zażywanie narkotyków oraz zachowania 
przestępcze to dwa duże fenomeny społeczne interesujące badaczy [12]. Poszukuje się 

związków pośrednich i bezpośrednich między tymi zjawiskami. Pierwszą hipotezą 
zależności między przestępczością a narkotykami przedstawianą przez Federico Pozo 
Cuevasa jest założenie, że to środki odurzające prowadzą do zachowań przestępczych, 

głównie w celu zdobycia środków finansowych na pozyskiwanie substancji psycho-
aktywnych [12]. Drugie z proponowanych wyjaśnień mówi, iż to przestępczość pro-
wadzi do narkomanii. Ostatnią przedstawioną hipotezą jest współzależność przestęp-
czości i zażywania narkotyków, ich wspólne oddziaływanie na siebie i wzajemne 

generowanie. Proponowane hipotezy są omawiane, jednak żadna z nich nie jest roz-
strzygająca [12]. Narkotyki są jednak, niezaprzeczalnie, osią problemu przestępczości 
narkotykowej i narkomanii. 

3. Historia narkomanii 

Używanie narkotyków w celach euforycznych lub psychodelicznych jest obecne na 

świecie od zawsze. We wszystkich kulturach stosowane były substancje odurzające, 
czasem w celach religijnych czy medycznych [13]. W historycznych źródłach litera-
ckich napotkać można wzmianki o środkach odurzających. Jak zauważa Teresa Molina 
Pérez, już w „Odysei” Homera, datowanej na VIII wiek p.n.e., serwowany jest trunek 

powodujący „zapomnienie o bólu” [14]. W Papirusie Ebersa, pochodzącym prawdo-
podobnie z XVI wieku p.n.e., można odczytać wzmianki o substancji mającej właści-
wości opium. Jak twierdzą autorzy „Historii uzależnień we współczesnej Hiszpanii”, 
za czasów Imperium Rzymskiego państwo wręcz wspomagało handel opium, aby ułatwić 

dostęp do niego niższym grupom społecznym [13]. Później w aptekach pełno było 
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medykamentów o sekretnym składzie, jednak przestały być one magiczne, gdy odkryto 
czyste lekarstwa [13]. „Lekarstwa” tego typu były stosowane w medycynie pomimo 
ich działania psychoaktywnego. W wieku XIX w laboratoriach wytworzono morfinę, 

kodeinę, atropinę, kokainę, heroinę i barbiturany. Użycie tych substancji do celów 
medycznych było niekontrolowane. W kolejnym wieku zaczęło to prowadzić do ich 
spopularyzowania i eksperymentowania z ich użyciem. Właśnie ze względu na właści-

wości relaksacyjne zostały one zaakceptowane w społeczeństwie. Pomimo popularyzacji 
środków odurzających, w Hiszpanii od roku 1822 osoby, u których wystąpiły oznaki 
uzależnienia w postaci symptomów psychicznych, uważane były za osoby chore 
psychicznie i przebywały w szpitalach [13].  

Od lat 70.-80. ubiegłego wieku stało się jasne, że narkotyki są jednym z najwięk-
szych globalnych problemów ludzkości zarówno ze względu na światową skalę pro-
blemu, jak i różnorakie jego konsekwencje: medyczne, społeczne i prawne [15]. Obecnie 
zażywanie narkotyków oraz handel nimi jest jednym z najważniejszych problemów 

społecznych [14]. Niestety, zażywanie marihuany i haszyszu jest bagatelizowane 
szczególnie wśród młodych osób, a pierwszy kontakt z narkotykiem następuje coraz 
wcześniej [15]. Według autorów „Narcotrafico”, wzrasta również spożycie ecstasy 

oraz amfetaminy, a także kokainy. Co martwi jednak najbardziej, to spożywanie kilku 
substancji odurzających, w tym alkoholu oraz dopalaczy, jednocześnie. To właśnie 
popularność narkotyków jest istotnym czynnikiem w przestępczości narkotykowej, bez 
której ta nie miałaby miejsca. 

4. Narkotyki w dzisiejszym społeczeństwie Hiszpanii 

Obecność narkotyków w społeczeństwie hiszpańskim badane jest od roku 1995 

w ankiecie EDADES – Ankiecie odnośnie alkoholu i innych środków uzależniających 
w Hiszpanii co dwa lata [16]. Ankieta ma na celu zbadanie kontaktu i uzależnienia od 
substancji oraz gier hazardowych i internetu wśród osób w wieku 15-64 lat. Ankieta 
przeprowadzona w roku 2019 wskazuje, że ponad jedna trzecia społeczeństwa miała 

kontakt z narkotykami w ciągu 12 miesięcy przed udziałem w ankiecie [17]. Naj-
częściej konsumowanym narkotykiem wśród respondentów były środki odurzające 
pozyskiwane z konopi indyjskich. 46% mężczyzn i 29% kobiet deklaruje zażycie 

marihuany lub haszyszu przynajmniej raz w życiu, a odpowiednio 4,5% i 1,4% osób 
przyznaje się do codziennego palenia średnio 3 skrętów. Liczy te wskazują na dużą 
popularność środków odurzających w społeczeństwie Hiszpanii. 

W ramach badań nad zagadnieniem przestępczości narkotykowej przeprowadzono 

własne badania sondażowe. Częściowe wyniki badań przedstawione poniżej uzyskane 
zostały poprzez sondaż diagnostyczny. Badania przeprowadzone zostały drogą elektro-
niczną przez 2 miesiące, w grudniu 2019 r. oraz styczniu 2020 r. Kwestionariusz ankiety 
w języku hiszpańskim został umieszczony na hiszpańskojęzycznych grupach krymino-

logicznych na portalu Facebook. W badaniu udział wzięło 20 respondentów, 9 kobiet 
i 11 mężczyzn, grupa badawcza nie jest więc reprezentatywna. Grupą wiekową naj-
częściej reprezentowaną wśród respondentów były osoby w wieku 26-35 lat.  
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Wykres 3. Czy miał Pan/Pani kontakt z narkotykami? [Źródło: Opracowanie badań własnych] 

Na pytanie o kontakt z narkotykami 65% respondentów odpowiedziało twierdząco, 

jak widać na wykresie 4. Jak natomiast widać na wykresie 4, narkotykami najczęściej 
zażywanymi przez osoby biorące udział w ankiecie są marihuana i haszysz, co pokrywa 
się z przedstawionymi powyżej wynikami ankiety EDADES. 

 

Wykres 4. Narkotyki zażywane przez respondentów [Źródło: Opracowanie badań własnych] 

 

Wykres 5. Dostępność narkotyków w miejscu zamieszkania [Źródło: Opracowanie badań własnych] 
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Zdecydowana większość, 70% respondentów, stwierdziła, że narkotyki są łatwo 
dostępne w ich miejscu zamieszkania, co pokazuje wykres 5. Następne 15% respon-
dentów stwierdziło, że trzeba mieć ku temu znajomości, 10% osób nie wie, a 5% 

twierdzi, że jest to trudne. Jak więc wynika z zaprezentowanych częściowych wyników 
badań, narkotyki są popularne i łatwo dostępne w Hiszpanii. 

5. Plan Narodowy w sprawie Narkotyków 

Profilaktyka to, jak pisze B. Hołyst, system metod i środków, które mają na celu 
usuwanie przyczyn negatywnych zjawisk społecznych i stwarzanie warunków do 

prawidłowego rozwoju i funkcjonowania jednostek i grup [1]. Innymi słowy, profilak-
tyką nazywamy działania, które mają zapobiegać niekorzystnym zjawiskom, przestęp-
stwom, wypadkom, uzależnieniom [18]. Wśród działań prewencyjnych wyróżnić 
możemy dwa rodzaje: działania destrukcyjne oraz konstruktywne. Destrukcyjne dzia-

łania profilaktyczne mają na celu niszczenie przyczyn i czynników sprzyjających 
zjawiskom negatywnym. Działania konstruktywne natomiast mają za zadanie oddzia-
ływać w taki sposób, aby obiekt, na które oddziałują pozyskał nowe, pożądane cechy. 
Najbardziej rozpowszechnionymi działaniami prewencyjnymi są te mające na celu 

przeciwdziałanie uzależnieniom.  
Działania profilaktyczne w Hiszpanii skupione są w Planie Narodowym w sprawie 

Narkotyków
2
. Program ten, stworzony w 1985 r. przez Ministerstwo Zdrowia, ma na 

celu rozszerzanie polityki antynarkotykowej oraz koordynację działań różnych orga-
nów w kraju [19]. Misją, dla której stworzony został Plan jest zaprojektowanie, 
wdrożenie i ocena działania polityki przeciwko uzależnieniom w instytucjach Admi-
nistracji publicznej oraz organizacjach społecznych. Wizją przyświecającą PNSD jest 

znaczne zredukowanie wpływu uzależnień na zdrowie i społeczeństwo ze szczególnym 
uwzględnieniem przeciwdziałania tej patologii. Wartościami, którymi kierowano się 
przy tworzeniu Planu są równość, zachowanie równowagi w kontrolowaniu środków, 
przejrzystość, współdziałanie, skuteczność, jakość i samowystarczalność.  

W strukturze organizacyjnej PNSD należy wyróżnić Grupo Interministerial – 
Grupę Międzyresortową oraz utworzoną z jej członków la Delegación del Gobierno – 
Delegację Rządu do spraw PNSD [20]. Grupa Międzyresortowa składa się z Ministrów 

Sprawiedliwości, Edukacji i Kultury, Zdrowia, Pracy oraz sekretarzy, a przewodniczym 
jej jest Minister Spraw Wewnętrznych. Do kompetencji Delegacji Rządu do spraw 
PNSD, na podstawie Dekretu Królewskiego 1885/1996 oraz 783/1998, należą takie 
działania jak przygotowywanie działań prewencyjnych, podtrzymywanie współpracy 

pomiędzy organami administracji publicznej i instytucjami prywatnymi, analiza infor-
macji o przestępczości i inne. Regularnie organizowana jest la Conferencia Sectorial – 
Konferencja Sektorowa z udziałem Grupy Międzyresortowej i doradców odpowie-
dzialnych za politykę uzależnień [20]. Głównym celem Konferencji Sektorowej jest 

umożliwienie lepszej komunikacji między organami, ustalanie i zatwierdzanie priory-
tetów i strategii PNSD, prezentowanie swoich stanowisk w sprawie planowanych działań 
profilaktycznych oraz podział środków na wywiązanie się z zobowiązań wynikających 

z PNSD pomiędzy wspólnoty autonomiczne. Ostatnim organem ułatwiającym 
koordynację działań jest Comisión Interautonómica – Komisja Międzywspólnotowa, 

                                                                
2 Dalej – PNSD.  
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która przekazuje Konferencji Sektorowej propozycje techniczne wykonania zaleconych 
wytycznych we wspólnotach. 

Podstawowymi zadaniami PNSD są [20]: 

 promowanie profilaktyki antynarkotykowej, której ostatecznym celem jest 
zmniejszenie zapotrzebowania na narkotyki; 

 wzmocnienie sieci ośrodków terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób zmaga-
jących się z nałogiem, wspomagających ich powrót do zdrowia i społeczeństwa; 

 wprowadzenie zmian prawnych, by lepiej odpowiadały problemom zażywania 
i handlu narkotykami; 

 koordynacja i wspomaganie efektywności działań organizacji rządowych zajmują-
cych się kontrolą dostępności środków; 

 promowanie programów i działań instytucji lokalnych i organizacji pozarządowych; 

 promowanie odpowiedzialności i współpracy wśród obywateli. 
Pierwszym krokiem w realizacji wymienionych jest cykliczne zaplanowanie 

działań w Strategii Narodowej w sprawie Uzależnień. 

6. Planowanie działań profilaktycznych 

Jak wspomniano, realizacja działań profilaktycznych rozpoczyna się od opracowania 

wieloletniej Estrategia Nacional Sobre Adicciones – Strategii Narodowej w sprawie 
Uzależnień. Pierwsza Strategia Narodowa w sprawie Narkotyków

3
 powstała w roku 

2000 i dotyczyła działań w latach 2000-2008. Kolejna regulowała zadania na lata 
2009-2016, a w latach 2017-2024 nazwa została zmieniona na Strategię Narodową 

w sprawie Uzależnień, rozszerzając tym samym pole działania [19]. Jest to Strategia 
obecnie obowiązująca. 

Prace nad Strategią rozpoczynają się od analizy sytuacji. Ważną strukturą opera-

cyjną, utworzoną przez Delegację Rządu, jest el Observatorio Español sobre Drogas y 
Adicciones – Hiszpańskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Uzależnień

 
[19]. 

Powstało ono w roku 1998, a jego zadaniem jest przedstawienie Administracji 
i społeczeństwu światowych tendencji, charakterystyki i skali problemu zażywania 

substancji psychoaktywnych. W tym celu zbierane są dane z różnych źródeł i z za-
stosowaniem różnorodnej metodologii. Dane te dotyczą zarówno substancji psycho-
aktywnych i ich zażywania, jak i innych uzależnień oraz ich konsekwencji i pochodzą 
z instytucji prywatnych i publicznych, narodowych oraz zagranicznych. Na podstawie 

zebranych informacji Centrum dokonuje oceny sytuacji i rozmiaru problemu uzależ-
nień w Hiszpanii. Dzięki opracowywanym danym, Centrum nie tylko publikuje zebrane 
informacje, ale przede wszystkim pełni funkcję doradczą w planowaniu odpowiednich 
działań w PNSD i wspomaga instytucje w priorytetyzacji zadań. Działania te umożli-

wiają innym organom sformułować strategię przeciwdziałania, która odpowiadać 
będzie potrzebom w kraju. 

Przed tworzeniem kolejnej END nie tylko analizuje się dane przedstawione przez 

Hiszpańskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Uzależnień, ale również dokonuje 
ewaluacji poprzedniej strategii narodowej oraz lokalnych działań i interwencji. Jak 
wskazano w END, w stopniu w jakim jest to możliwe strategia dostosowana została do 
Europejskiej Strategii Narkotykowej 2013-2020 [21]. Najnowsza, obowiązująca END 
                                                                
3 Dalej END. 
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kładzie nacisk na redukcję szkód, jakie uzależnienia powodują oraz zapewnienie 
obywatelom społeczeństwa bezpieczniejszego, zdrowszego i lepiej poinformowanego. 
Społeczeństwo, zgodnie z założeniami, ma być zdrowsze poprzez redukcję zapotrze-

bowania na środki odurzające, a bezpieczniejsze poprzez zmniejszenie dostępu do 
narkotyków i kontrolę zachowań mogących prowadzić do uzależnień.  

Jak zauważono w END, zażywanie nielegalnych środków odurzających jest jednym 

z największych zagrożeń dla zdrowia i dobra społeczeństwa w Hiszpanii i ma wpływ 
na życie milionów obywateli [21]. W END informacje czerpane są zarówno z Centrum 
Monitorowania jak z lokalnych instytucji we wspólnotach autonomicznych, np. 
z organów ścigania. Dodatkowo, korzysta się z wyników przeprowadzanej regularnie 

ankiety EDADES. Pomimo iż zażywanie większości substancji się ustabilizowało, 
a nawet wykazuje niewielki spadek, popularność narkotyków nadal stanowi duży 
problem [21]. Zainteresowanie marihuaną, powszechnie uważaną za narkotyk „lekki”, 
oraz alkoholem, a więc substancją dozwoloną, nie wykazało tendencji spadkowej 

i w END uważane jest za zagrożenie. 
Wśród trendów zaobserwowanych przez END wyróżnia się ryzykowne spożywanie 

alkoholu wśród młodych osób wraz z rekreacyjnym zażywaniem narkotyków [21]. 

Zachowanie takie powoduje normalizację i bagatelizację użycia substancji przy jedno-
czesnym niedostrzeganiu ryzyka z tego płynącym. Zauważono również, że przyjrzeć 
się należy osobom starszym, gdyż przeprowadzane ankiety dotyczą osób do 64. roku 
życia, a osoby starsze nie są brane pod uwagę. Jak jednak przedstawiono, w ankiecie 

EDADES z roku 2019 osoby starsze ponownie nie były respondentami. Ostatnimi 
dwoma wyróżnionymi zagrożeniami są zażywanie wielu substancji oraz zażywanie 
dopalaczy. W działaniach PNSD, jak podaje END, kluczowe jest branie pod uwagę 
perspektywy płci [21]. Jest to istotne, aby umożliwić prewencję przemocy domowej 

wśród kobiet zażywających narkotyki. Co więcej, planowane programy zapobiegające 
uzależnieniom powinny być skierowane do mężczyzn i kobiet z uwzględnieniem ich 
indywidualnych potrzeb i skłonności. Tak szerokie podejście ma na celu wzięcie pod 
uwagę potrzeb wszelkich grup społecznych w dążeniu do zdrowszego i bezpieczniej-

szego społeczeństwa. 
Tak jak wymieniono wcześniej, END na lata 2017-2024 skupiać się ma na zdrow-

szym społeczeństwie oraz zmniejszeniu dostępności narkotyków. W tym celu terapia 

i opieka medyczna powinna być skierowana również do potrzeb kobiet, a dostęp do 
opieki dostępny dla wszystkich grup społecznych, również bezdomnych uzależnionych 
[21]. Bezpieczeństwo powinno zapewnić również przeciwdziałanie ryzykownemu 
zażywaniu narkotyków, takich jak zażywanie wśród nieletnich czy kobiety w ciąży, 

zażywanie w trakcie prowadzenia pojazdów. Aby zmniejszyć dostęp do narkotyków 
nowe kanały sprzedaży powinny być wcześniej wykrywane, domowe uprawy konopi 
monitorowane. Monitorowanie powinno dotyczyć również transferów dużych sum 
pieniędzy, które mogą służyć grupom zorganizowanym lub być częścią procederu 

prania brudnych pieniędzy.  
Do osiągnięcia celów wyznaczonych w END opracowuje się Plan de Acción sobre 

Adicciones – Plan Działania w sprawie Uzależnień
4
. Obecnie obowiązujący PAA posiada 

moc prawną na lata 2018-2020, kolejny przygotowany będzie na okres 2021-2024. 

                                                                
4 Dalej PAA. 
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W styczniu roku 2021 nie była ona jednak dostępna. W stworzenie planu zaangażowane 
są zarówno organy państwowe, jak i administracje lokalne, organizacje z sektora 
prywatnego i przedstawiciele środowisk naukowych. PAA opiera się na sześciu osiach 
działania: koordynacji, prewencji i uczulaniu społeczeństwa, kompleksowej opiece, 
poprawie świadomości, zmniejszeniu dostępności oraz kooperacji międzynarodowej. 
Duża ilość z treści na temat PNSD, END i PAA dostępnych na stronie internetowej  
i w dokumentach to wielokrotne powtarzanie celów i założeń. 

Plan Działania w sprawie Uzależnień podzielony jest na trzy podstawowe części: 
zmierzające do zdrowszego i bardziej świadomego społeczeństwa, bezpieczniejszego 
społeczeństwa oraz działania poboczne. Każda z grup podzielona jest na obszary 
działania, a w nich wyróżnione są konkretne aktywności. Działaniami pobocznymi, 
wspierającymi realizację PAA są m.in. ulepszenie ankiet, zmiany legislacyjne, 
współpraca międzynarodowa, koordynacja.  

Wśród działań PAA w celu bezpieczniejszego i lepiej poinformowanego społe-
czeństwa wyróżniono cztery obszary. Są nimi: prewencja i zmniejszenie zagrożenia, 
kompleksowe i multidyscyplinarne podejście, zmniejszenie szkód oraz integracja 
społeczna. Każdy z obszarów podzielony jest na akcje, w których wyznaczono jedną 
lub kilka aktywności do zrealizowania. Działania prowadzące do społeczeństwa 
bezpieczniejszego podzielone zostały na 3 obszary: zmniejszenie i kontrola dostępu do 
narkotyków, przegląd przepisów oraz współpraca policyjna i sądowa na szczeblu 
narodowym i międzynarodowym. Analogicznie, każdy z obszarów podzielony jest na 
akcje, w których określono aktywności. Wymienione obszary opatrzone są listą celów 
szczegółowych. Cele szczegółowe dotyczą całego obszaru, a poszczególne z nich 
mogą być przypisane do jednej lub kilku akcji. W tabeli 1 zaprezentowano przykład 
zadania do zrealizowania przedstawionego w PAA. 

Tabela 1. Przykład zadania w ramach PAA 

Cel główny: Zdrowsze i lepiej poinformowane społeczeństwo 

Obszar: Redukcja szkód wyrządzanych przez uzależnienia 

Cel szczegółowy: Rozszerzenie oferty środków w terapii zastępczej opiatów, zwiększenie 

dostępu w Państwowym Systemie Opieki Zdrowotnej do innych środków 

dla osób po nieudanej terapii metadonem. 

Akcja:  Rozszerzenie oferty terapii ze środkami zastępczymi dla osób 

uzależnionych od opiatów. 

Podstawa: Wszystkie wspólnoty autonomiczne dysponują programami metadonowej 

terapii podtrzymującej, a większość (17 z 19 wspólnot) oferuje dodatkowo 

buprenofinę i nalokson, ale żadna nie oferuje innych środków zastępczych 

za opiaty poza tymi trzema.  

Cel akcji: Przegląd oferty leczenia zastępczego, zwiększenie dostępu wewnątrz 

Państwowego Systemu Opieki Zdrowotnej do innych agonistów 

i antagonistów opiatów dla osób, których terapia metadonem nie 

zakończyła się powodzeniem.  

Organy: Wspólnoty autonomiczne, instytucje penitencjarne, Delegacja Rządu 

PNSD 

Zadania oraz 

wskaźniki ich 

wykonania: 

Stworzenie kwestionariusza służącego do 

przeglądu oferty leczenia zastępczego w 

Państwowym Systemie Opieki Zdrowotnej 

oraz instytucjach penitencjarnych. 

Stworzenie kwestionariusza 

(tak/nie) 
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Analiza i opracowanie informatora 

z ofertami leczenia zastępczego w kraju, 

udostępnienie go wszystkim osobom, które 

mogą być zainteresowane. 

Stworzenie informatora 

z analizą i ofertami 

(tak/nie) 

Rozszerzenie i poprawienie koordynacji 

rozporządzania środkami wspólnot oraz 

środkami instytucji penitencjarnych w celu 

zapewnienia kontynuacji leczenia 

uzależnień i zdrowia psychicznego osób, 

które wychodzą na wolność po odbywaniu 

kary pozbawienia wolności. 

Liczba wspólnot 

autonomicznych 

oferujących inne środki 

w leczeniu zastępczych. 

Seminarium lub spotkanie 

wspólnot autonomicznych 

i Komisji 

Międzywspólnotowej. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [22] 

Sposób realizacji celów wyznaczonych w END, jak zaprezentowano, jest jasno 
i wyczerpująco określony w PAA. Określa się również, jakie grupy organów odpo-
wiedzialne są za realizację zadań oraz sposoby sprawdzania wykonania tych zadań. 

Profilaktyka w kraju koordynowana jest, jak opisano, w ramach PNSD poprzez 
organy, takie jak Delegacja Rządu, Grupa Międzyresortowa, Komisja Międzywspól-
notowa. Sama realizacja poszczególnych aktywności przypada wspólnotom autono-
micznym. Każda ze wspólnot na bazie obowiązujących przepisów przygotowuje własny, 

lokalny plan realizacji celów na podstawie PAA i przyznanych jej przez Komisję 
Sektorową środków. Plany regionalne zakładane są na różne okresy, niepokrywające 
się z PAA ani END. Plan taki, na przykład III Plan Andaluzyjski w sprawie Narkotyków 

i Uzależnień, opracowany jest na lata 2016-2021 [23]. Opisuje on stosowane meto-
dologie, organy koordynujące wykonanie planu, metody ewaluacji realizacji zadań. 
Jako że czas obowiązywania proponowanego planu nie pokrywa się z ogólnokrajowym 
PAA oraz END, obszary działań różnią się od tamże przedstawionych. Obszary dzia-

łania podzielone są na cele szczegółowe, w których to wyróżnione są poszczególne 
zadania, a także instytucje za nie odpowiedzialne oraz wskaźniki postępu do każdego 
z zadań wyrażone w liczbach lub procentach. Przykładem takiego zadania może być te 
zaprezentowane poniżej w tabeli 2.  

Tabela 2. Zadanie Planu Andaluzyjskiego w sprawie Narkotyków i Uzależnień – przykład 

Obszar: Integracja społeczna 

Cel ogólny: koordynacja między zasobami dla uzależnionych oraz między instytucjami 

i agencjami społecznymi, promowanie i ułatwianie dostępności zasobów i opieki w ramach Sieci 

Opieki nad Uzależnionymi połączone z angażowaniem społeczeństwa w proces inkluzji 

społecznej i redukcji nierówności społecznych i płciowych 

Cel szczegółowy: 

Ułatwienie dostępności 

informacji i dostępu do 

zasobów dla imigrantek 

uzależnionych 

Odpowiedzialna instytucja: 

Rada ds. Równości i Polityki, 

Sekretariat Generalny Usług 

Społecznych 

Andaluzyjski Instytut Kobiet 

Wskaźnik: 

Liczba kobiet w trakcie 

leczenia w Sieci Opieki nad 

Uzależnionymi 

Źródło: [23] 
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Pomimo niezgodności w założeniach Planu Andaluzyjskiego oraz PAA poprzez 
przesunięcie w czasie, można zauważyć, że plany regionalne, podobnie jak PAA, 
uszczegóławiają wyznaczone zadania oraz przydzielają odpowiedzialność za ich 

wykonanie stosownym instytucjom. Analogicznie do PAA, plany regionalne również 
podają wskaźniki, według których wykonanie zadań jest sprawdzane. 

7. Współpraca i działania społeczne 

Podstawowymi zadaniami profilaktyki jest dotarcie do społeczeństwa, a nie tylko 
zaplanowane odgórnie działania wewnątrz organów. W ramach PNSD odbywa się to 

na kilka sposobów. Działania są szerzej zakrojone poprzez współpracę Delegacji Rządu 
z instytucjami europejskimi. Tak jak powiedziano, dostosowano strategie hiszpańskie 
w miarę możliwości do strategii europejskich. Hiszpańskie Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Uzależnień ma obowiązek dostosowywać metody zbierania danych i ich 

przetwarzania do Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 
[20]. Ponadto, Hiszpania, według zasad PNSD, ma uczestniczyć w ogólnoeuropejskiej 
debacie na temat narkotyków oraz działać według wspólnej polityki Unii Europejskiej 
w myśl zasady o wspólnej odpowiedzialności [20].  

Uczestnictwo Hiszpanii w polityce antynarkotykowej Unii Europejskiej przejawiać 
ma się nie tylko poprzez współpracę instytucji w kwestii analizy danych i badania 
problemu narkotyków, ale też poprzez organizację kampanii społecznych. W tym celu 

w roku 1996 wprowadzony został program EDDRA – Europejska Baza Programów 
Przeciwdziałania Narkomanii [19]. System ten wspomaga profesjonalistów i gromadzi 
dane na temat realizowanych w Unii Europejskiej programów przeciwdziałania narko-
manii spełniających standardy jakości. Program ten dostępny jest na stronie Euro-

pejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii
5
. Delegacja Rządu jest 

organem odpowiedzialnym w Hiszpanii za przekazywanie danych do Bazy oraz 
kontroluje projekty zgłaszane do niej. Hiszpańskie Centrum Monitorowania Narkotyków 
i Uzależnień jest europejskim administratorem Bazy. Do czerwca 2019 w Bazie 

znalazło się 75 programów hiszpańskich. Są to między innymi: 
„Narkotyki: Twoje miejsce informacji” – program prewencji nadużywaniu alkoholu 

i narkotyków wśród studentów uczelni wyższych, służący zredukowaniu ryzyka 

związanego z zażywaniem substancji oraz nauce technik samokontroli, 
„Przygoda życia” – skierowany do uczniów w wieku 8-12 lat projekt, w którym 

nacisk kładziony jest na zdrowy styl życia przy jednoczesnej profilaktyce zażywania 
środków bez recepty, alkoholu i tytoniu, 

„Odizolowani” – program przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i innych 
zachowań ryzykownych skierowany do nastolatków w wieku 11-15 lat. 

Poza programami zgłoszonymi w EMCDDA, w Hiszpanii przeprowadzane są 
liczne kampanie społeczne, które mają dotrzeć do jak najszerszej grupy obywateli. 

PNSD prowadzi jedną kampanię rocznie, jedynie w roku 2017 były to dwie kampanie 
[19]. Omówiono przykładowe, najnowsze kampanie.  

W roku 2017 kampaniami były „Nieletni bez alkoholu. Edukować, informować, 

zapobiegać”
6
 oraz „Kara śmierci, kara dożywotniego pozbawienia wolności, przemoc 

                                                                
5 Dalej EMCDDA. 
6 „Menores Sin Alcohol. Educar, informar, prevenir”, strona internetowa kampanii nie jest już dostępna.  
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fizyczna… Handel narkotykami i ich zażywanie za granicą ma poważne konse-
kwencje. Wybierz dobrze swoją drogę. Ruch dla pokoju”

7
. Pierwszy plakat z kampanii 

przedstawiał wizerunek nastolatki wraz z informacją, że 68,2% nieletnich spożywało 

alkohol w ostatnich miesiącach. Plakat ten przedstawiono na rysunku 1. Plakat 
informował o konsekwencji spożywania alkoholu, w tym przypadku spożywanie 
alkoholu prowadzi do kontaktów seksualnych bez zabezpieczenia lub zgody wraz ze 

zdaniem Ale spokojnie, Twoja córka syn na pewno nie pije, prawda?. Co ciekawe, na 
stronach internetowych wielu portali informacyjnych plakat ten nazywany jest szowi-
nistycznym

8
. Dopiero po sprzeciwie ze strony społeczeństwa i negatywnym odbiorze 

plakatu w Internecie, kampania została rozszerzona o plakaty przedstawiające innych 

nastolatków, w tym chłopców, oraz inne konsekwencje spożywania alkoholu, a pytanie 
skierowane do rodziców w zależności od wizerunku na plakacie zostało zmodyfiko-
wane na, odpowiednio, Twój syn lub Twoja córka.  

 

Rysunek 1. Plakat kampanii PNSD w roku 2017 dotyczącej nieletnich i alkoholu 
[Źródło: Strona internetowa PNSD] 

 

                                                                
7 „Pena de muerte, cadena perpetua, maltratos físicos... Traficar o consumir drogas en el extranjero tiene 
graves consecuencias. Elige bien tu viaje. Movimiento por la Paz” – kampania dostępna na [19]. 
8 Strony portali informacyjnych http://www.lavanguardia.com oraz http://www.izquierdadiario.es. 
(dostęp: 7.02.2021 r.). 
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Rysunek 2. Plakat kampanii PNSD w roku 2017 dotyczącej podróżujących za granicę  

[Źródło: Strona internetowa PNSD] 

Drugą kampanią w roku 2017 była kampania „Kara śmierci, kara dożywotniego 
pozbawienia wolności, przemoc fizyczna… Handel narkotykami i ich zażywanie za 
granicą ma poważne konsekwencje. Wybierz dobrze swoją drogę. Ruch dla pokoju”, 

której plakat przedstawiono na rysunku 2. Składała się ona również z plakatu przy-
pominającego pocztówkę i przypomina, by nie zażywać narkotyków w podróży oraz 
nie popełniać przestępstw narkotykowych, a także nie zgadzać się na przewóz żadnych 

obiektów w swoim bagażu. Na plakacie radzono również, by w razie zatrzymania 
skontaktować się jak najszybciej z Ambasadą Hiszpanii, Konsulatem Hiszpanii lub 
innego kraju Unii Europejskiej.  

W roku 2018 prowadzona kampania nosiła tytuł „Twoje najlepsze zdjęcie nie musi 

być ostatnim: Nie niszcz swojego życia, nie warto. Branie lub handel narkotykami za 
granicą grozi wysokimi karami więzienia w ekstremalnych warunkach, karą doży-
wocia i karą śmierci. Ruch dla pokoju”

9
. Treść plakatów w kampanii była identyczna 

z jej nazwą. Plakat, zaprezentowany na rysunku 3, miał zainteresować młodych ludzi 

nowoczesną formą. Nawiązywał on do tytułu kampanii poprzez zdjęcie przypominające 
zdjęcie z portalu społecznościowego Instagram. 

 

                                                                
9 „Tu mejor foto no debe ser la última: No arruines tu vida. No merece la pena. El consumo o tráfico de 
drogas en el extranjero supone largas penas de cárcel en condiciones extremas, cadena perpetua o pena de 
muerte.Movimiento por la Paz” – kampania dostępna na [19]. 
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Rysunek 3. Plakat kampanii PNSD z roku 2018 [Źródło: Strona internetowa PNSD] 

 

Rysunek 4. Plakat kampanii PNSD z roku 2019 [Źródło: Strona internetowa PNSD] 
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Najnowszą kampanią organizowaną przez PNSD jest kampania z roku 2019 pod 
tytułem „Podróżowanie z narkotykami zatrzymuje Twoje życie. Nie bierz. Nie sprze-
dawaj. Ruch dla pokoju”

10
. Składa się ona z dwóch plakatów o tej samej treści. Jeden 

z plakatów, zaprezentowany na rysunku 4, przedstawia wizerunek kobiety, na drugim 
przedstawiono mężczyznę. Opis kampanii zawiera informację, że liczba Hiszpanów 
zatrzymanych za granicą spadła w ciągu ostatnich 10 lat o ponad połowę, jednak nadal 

ok. 61% osób zatrzymanych zostało w związku z przestępstwami przeciwko zdrowiu 
publicznemu. 

Plan Narodowy w sprawie Narkotyków zakłada współpracę rządu z organizacjami 
pozarządowymi [19]. Stanowią one kluczowe narzędzie walki z uzależnieniami 

i uzupełniają pracę instytucji rządowych. Wśród tych organizacji można odnaleźć na 
przykład Wspólnotę Anonimowych Alkoholików, Caritas czy też Hiszpański Czerwony 
Krzyż. Obecność szerokiego spektrum organizacji w PNSD pozwala na bezpośredni 
kontakt z obywatelami. Profilaktyczne kampanie społeczne organizowane są więc nie 

tylko przez PNSD, ale też przez inne organy rządowe oraz trzeci sektor. Skierowane są 
one nie tylko do przeciwdziałania narkomanii, ale też innym uzależnieniom i aspektom 
uzależnienia. Jedną z kampanii jest „#PracujęPozytywnie. Bez dyskryminacji przez 

HIV”
11

. Kampania ta finansowana jest Ministerstwo Zdrowia i jest częścią Planu 
Narodowego w sprawie AIDS [19]. Jej celem jest eliminacja uprzedzeń wobec osób 
seropozytywnych w miejscach pracy i przypomina, jakie są drogi zarażenia HIV. Inną 
z kampanii jest „#BezFiltra” organizowana przez La Fundación de Educación para la 

Salud – Fundację Edukacji dla Zdrowia wraz z pomocą PNSD i Ministerstwa 
Zdrowia

12
. Skierowana jest ona do młodzieży w wieku 14-25 lat. Rozwijana jest 

w mediach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook i Twitter, a jej celem 
jest przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego stylu życia. 

Ostatnim aspektem profilaktyki uzależnień PNSD jest skierowanie informacji 
bezpośrednio do społeczeństwa. Aby dotrzeć do najmłodszych i młodzieży, Mini-
sterstwo Zdrowia sfinansowało stworzenie aplikacji do telefonów komórkowych 
InfoDrogApp

13
. Jest ona dostępna na telefony z systemem Android, w sklepie Google 

Play. Aplikacja przez swój nowoczesny projekt ma zainteresować młodzież i rozszerzyć 
wiedzę na temat narkotyków oraz walczyć z mitami na ich temat. Pierwszą informacją 
wyświetlaną w aplikacji jest ta, że pomocą ma być rzetelna wiedza, a nie wyolbrzy-

mianie ryzyka, co miałoby skutkować strachem i przez to zapobieganiem uzależnie-
niom. Aplikacja pokrywa sześć zagadnień na temat narkotyków: definicje, ryzyko, 
alkohol, tytoń, konopie

14
 oraz depresanty. Aplikacja ta może być stosowana jako jedno 

z narzędzi edukacyjnych, przy jednoczesnej rozrywce, gdyż na podstawie informacji 

podanych w aplikacji przygotowanych jest 90 pytań, po 15 z każdego tematu. Z pytań 
utworzona jest gra dla 1-4 graczy, gdzie gracze odpowiadają na czas zdobywając punkty.  

                                                                
10 „Viajar con drogas detiene tu vida. No consumas. No trafiques. Movimiento por la Paz” – kampania 
dostępna na [19]. 
11 „#YoTrabajoPositivo. Sin discriminación por VIH”, dostępna na portalu Twitter oraz na stronie 

internetowej kampanii pod adresem http://www.yotrabajopositivo.org.  
12 „#SinFiltros”, kampania dostępna na stronie internetowej Fundacji Edukacji dla Zdrowia pod adresem 
http://fundadeps.org. 
13 Strona internetowa aplikacji pod adresem http://unplugged.edex.es.  
14 Hiszpańskie słowo cannabis określa wszystkie wyroby z konopi. 
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Strona internetowa PNSD zawiera informacje dla obywateli. Podzielone są one na 
kilka kategorii. Znajduje się tam odniesienie do wspomnianej kampanii, „Nieletni bez 
alkoholu” i porady dla rodziców, nauczycieli i znajomych jak rozmawiać z młodzieżą 

oraz jakie relacje utrzymywać, by nastolatki nie sięgały po alkohol. Strona PNSD 
oferuje również informacje na temat wszystkich środków psychoaktywnych oraz 
uzależnienia od gier. Poza opisem czym są dane narkotyki, prezentowane są informa-

cje na temat efektów wywieranych przez te substancje na organizm, ryzyka i konse-
kwencji, jakie za sobą niosą, konsekwencji długotrwałego uzależnienia oraz faktów 
i mitów na ich temat. W przypadku podejrzenia lub dowodów na zażywanie środków 
psychoaktywnych, PNSD informuje, jakie są niepokojące sygnały, na które należy 

zwrócić uwagę oraz co robić w przypadku podejrzeń o używaniu. Na stronie zainte-
resowani przeczytać mogą również rady odnośnie postępowania w przypadku znale-
zienia dowodów na zażywanie narkotyków oraz odpowiedź na pytanie czy istnieje 
leczenie uzależnienia. Na koniec, poza przedstawieniem podstaw prawnych dotyczących 

substancji psychoaktywnych, znaleźć można mapę z oznaczonymi Centrami Pomocy 
w Uzależnieniach. 

Działania PNSD w profilaktyce uzależnień, jak zaprezentowano, są kompleksowe. 

Plan tworzony jest na podstawie wieloletnich badań, ankiet i oceny efektywności 
działań. Następnie tworzona jest kilkuletnia Strategia Narodowa w sprawie Uzależnień 
określająca cele w przeciwdziałaniu na ten okres. Strategia służy następnie szczegó-
łowemu zaplanowaniu działań wraz z wyznaczeniem organizacji odpowiedzialnych za 

ich wykonanie w Planie Działania w sprawie Uzależnień. Za wykonanie większości 
z zaplanowanych zadań odpowiedzialne są wspólnoty autonomiczne, które tworzą swoje 
własne plany działania w oparciu o akty prawne. Działania prewencyjne Hiszpanii są 
w miarę możliwości jak najbardziej skoordynowane z polityką Unii Europejskiej 

w tym zakresie. PNSD we współpracy z organizacjami pozarządowymi oferują, jak 
wykazano, szereg kampanii społecznych mających na celu dotarcie do społeczeństwa. 
Kampanie te wzbudzają zainteresowanie. Obywatele Hiszpanii mogą również zdobyć 
informacje na temat uzależnień oraz pomocy w walce z nimi na stronie internetowej 

PNSD. 

8. Podsumowanie 

Profilaktyka przestępczości narkotykowej jest złożonym zagadnieniem. Niniejszy 
tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o działania podejmowane w celu zapobie-
gania narkomanii i przestępczości narkotykowej. Ukazano, że wspólnym problemem 

stojącym u podstawy przestępczości narkotykowej jest samo zjawisko narkomanii 
i popularność środków odurzających. Wyjaśniono pojęcie profilaktyki, a następnie 
określono, iż działania prewencyjne w Hiszpanii opierają się na przeciwdziałaniu 
narkomanii. Jak widać, Plan Narodowy w sprawie Narkotyków skupia wszystkie 

działania profilaktyczne w kraju. Ma on za zadanie zredukowanie wpływu uzależnień 
na zdrowie i społeczeństwo poprzez przeciwdziałanie tej patologii. Strategia Narodowa 
w sprawie Uzależnień jest wieloletnim aktem powstającym na bazie danych staty-

stycznych oraz analizy skuteczności poprzednich działań. Na jej podstawie projekto-
wany jest Plan Działania w sprawie Uzależnień, który wyznacza terminy i organy 
zajmujące się kolejnymi działaniami.  
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Przeciwdziałanie narkomanii w Hiszpanii opiera się również o współpracę między-
narodową z instytucjami Unii Europejskiej. Programy profilaktycznie umieszczane są 
w Europejskiej Bazie Programów Przeciwdziałania Narkomanii. Prowadzone są 

również własne kampanie społeczne. Ważnym aspektem profilaktyki jest również 
współpraca ze społeczeństwem. Strona internetowa PNSD oferuje obywatelom infor-
macje pomocne w diagnozie i działaniu w przypadku uzależnienia. Poprzez użycie 

nowych technologii PNSD próbuje dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, aby 
uczynić państwo bezpieczniejszym poprzez zwrócenie uwagi na kampanie społeczne 
oraz problemy i zagrożenia płynące z uzależnień. Jak starano się wykazać, regulacje 
prawne, jak i podejście do profilaktyki są szerokie i dobrze przemyślane. 
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Zapobieganie przestępczości narkotykowej w Hiszpanii 

Streszczenie 
Celem pracy jest przedstawienie działań zapobiegających przestępczości narkotykowej w Hiszpanii. Do 

omówienia zagadnienia wykorzystano głównie metodę analizy literatury, danych statystycznych oraz sondaż 
diagnostyczny. Rozpoczęto od przedstawienia zarysu przepisów prawa regulujących przestępczość narko-
tykową. Powszechność narkotyków zaprezentowano za pomocą danych statystycznych. Wykorzystano 
badania własne. Po zgłębieniu pojęcia profilaktyki, ukazano działania podejmowane przez organy. Omó-
wiono Plan Narodowy w sprawie Narkotyków, następnie sposób planowania działań poprzez Strategię 

Narodową w sprawie Uzależnień oraz Plan Działania w sprawie Uzależnień. Przedstawiono przykładowy 
regionalny plan działania. Jako ostatni punkt omówiono współpracę państwa ze społeczeństwem. Wykazano, 
że problem narkomanii jest zagadnieniem złożonym, a profilaktyka jest szeroko zakrojona i zaplanowana. 
Słowa kluczowe: przestępczość narkotykowa, narkomania, profilaktyka, Hiszpania 

Drug Crime Prevention in Spain 

Abstract 

The aim of the study is to present actions preventing drug-related crime in Spain. The main methods used 
to discuss the issue were the method of literature analysis, statistical data and a diagnostic survey. The 
study begins with an outline of legal regulations regarding drug crime. The prevalence of drugs is 
presented using statistical data along with own study. After exploring the concept of prevention, the actions 
taken by the authorities were shown. The National Plan on Drugs was discussed. Furthermore, the way of 

planning activities through the National Strategy on Addiction and the Action Plan on Addiction were 
presented. An example of a regional action plan is provided. The cooperation of the state with civil society 
was discussed as the last point. It has been shown that the problem of drug addiction is a complex issue, 
and prevention is broad-based and thoughtfully planned. 

Keywords: drug crime, drug addiction, prevention, Spain 
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Przesłuchanie jako niezbędna czynność  

procesowo-kryminalistyczna 

1. Wprowadzenie  

Kryminalistyka jak podaje nauka stanowi zbity system ciągle poszerzającej się 
wiedzy, która wykorzystuje wyspecjalizowane metody poznania oraz której założenia 
i związki istniejące pomiędzy twierdzeniami poddawane są działaniom nieustającej 

weryfikacji [1]. Postępowanie karne natomiast stanowi zespół pewnych czynności 
uregulowanych i zawartych w przepisach ustawy, które zmierzają do stworzenia ustaleń 
faktycznych dotyczących popełnionego przestępstwa, wykrycia sprawcy, a dodatkowo 
dokonania orzeczenia w kwestii odpowiedzialności karnej. Jednym z mianowników 

postępowania karnego i kryminalistyki jest składanie zeznań przez świadka. Czynność 
ta stanowi znaczący oraz kluczowy czynnik, mający wpływ na rozwiązanie sprawy 
kryminalnej. Uważa się bowiem, że odpowiednio dobrana metoda oraz technika prze-
słuchania, ma ogromny wpływ na sposób oraz treść zeznań świadka, a w konsekwencji 

zgodnie z założeniami nauki postępowania karnego – wymienionymi powyżej, kończy 
się wykryciem winnego, a także orzeczeniem sądowym. 

2. Definicje oraz podział świadków 

Jak podaje literatura świadkiem może być każda osoba fizyczna, bez względu na 
wiek, stan zdrowia bądź stan rozwoju intelektualnego, posiadająca istotne wiadomości 

dotyczące zdarzenia stanowiącego przedmiot postępowania, dające możliwość usta-
lenie jego początku, przebiegu, a także skutków, a w konsekwencji osoby sprawcy [2]. 
W związku z powyższym świadek stanowi osobowe źródło dowodowe, natomiast 
w procesie karnym jego zeznania stanowią środek dowodowy. Polski ustawodawca, 

zarówno w kodeksie karnym, jak i procedurze karnej nie ujął legalnej i odpowiedniej 
definicji słowa „świadek”. Termin ten jednak został zaprezentowany m.in. w Małym 
Słowniku Języka Polskiego PWN, który określa świadka jako: 1. Osobę obecną przy 

czymś i mogąca opowiedzieć o tym; 2. Osobę powołaną przez sąd do złożenia zeznań 
dotyczących okoliczności rozpatrywanej sprawy; 3. Osobę obecną przy dokonaniu 
aktu prawnego i potwierdzająca podpisem ten akt [3]. 

Definicję świadka można również podzielić na dwa znaczenia: faktyczne i proce-

sowe. W ujęciu faktycznym świadek stanowi każdą osobę fizyczną posiadającą infor-
macje o okolicznościach i faktach kluczowych w danej sprawie kryminalnej. W drugim 
znaczeniu procesowym – świadkiem jest każda osoba fizyczna, która w wyniku decyzji 
organu procesowego została powołana do złożenia zeznań lub wyjaśnień dotyczących 

okoliczności oraz faktów mających znaczenie dla procesu karnego [4]. Ponadto nauka 
wyróżnia również termin świadka przybranego. Osoba ta zostaje wezwana do obec-
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ności przy czynnościach procesowych. W niektórych przypadkach zostaje ona przesłu-
chana na okoliczność przebiegu i rezultatów czynności, przy których była obecna [4]. 

Świadków dowodowych można podzielić na: 

 obciążających, nieobciążających; 

 zainteresowanych, niezainteresowanych; 

 pełnoletnich, małoletnich; 

 pierwotnych, pochodnych [2]. 

3. Prawa świadka 

Jednym z praw przysługujących świadkowi jest prawo do odmowy składania zeznań. 
Zgodnie z art. 182 kodeksu postępowania karnego tj. ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeks postępowania karnego, tekst. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 534, świadek w sytuacji 
wyjątkowej ma prawo odmówić wyjaśnień w konkretnej sprawie. Przepis ten zapewnia 

osobie przesłuchiwanej komfort poprzez brak przymusowego wyboru pomiędzy złoże-
niem rzetelnych, ale obciążających osobę najbliższą zeznań, a zeznaniem nieprawdy, 
która ochroniłaby tę osobę. Składanie fałszywych zeznań stanowi przestępstwo przeciw 

wymiarowi sprawiedliwości i podlega odpowiedzialności karnej. Definicję osoby 
najbliższej możemy wydedukować z art. 115 § 11 kodeksu karnego tj. ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. kodeks karny Dz.U.2019.0.1950. Osobą najbliższą jest małżonek, 
wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozo-

stająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we 
wspólnym pożyciu [5]. 

Osoba przesłuchiwana ma również prawo do uchylenia się od odpowiedzi na 
poszczególne pytania – art. 183 § 1 kpk. Zgodnie z tym przepisem świadek może 

uchylić się od odpowiedzi na niektóre pytania, jeżeli udzielone zeznania mogłyby 
narazić na przestępstwo lub przestępstwo skarbowe jego lub osobę dla niego 
najbliższą. Warto nadmienić, iż przepis nie dotyczy zagrożenia odpowiedzialnością za 

wykroczenie, wykroczenie skarbowe bądź odpowiedzialnością cywilną, administracyjną 
lub dyscyplinarną.  

Kolejnym prawem świadka jest możliwość przesłuchania z wyłączeniem jawności. 
Prawo to dotyczy świadka, którego zeznania mogłyby narazić na hańbę jego lub osobę 

dla niego najbliższą. Definicję oraz znaczenie terminu „hańba” możemy znaleźć 
w PWN, przyjmuje się więc jako: 1. niegodne postępowanie przynoszące ogólne 
potępienie i pogardę; 2. ujmę na honorze [3]. 

Osoba przesłuchiwana ma również pełne prawo do swobody wypowiedzi, którą 

gwarantuje jej art. 171 kpk. Świadek zgodnie z założeniami owego przepisu ustawy ma 
możliwość swobodnego wypowiadania się w granicach odpowiednich względem tej 
czynności. Ponadto, jak wynika z wyżej wspomnianego artykułu, podczas składania 

zeznań osoba przesłuchująca nie może zadawać pytań sugerujących odpowiedź. 
Dodatkowo niedopuszczalne jest wpływanie na wypowiedź świadka za pomocą 
przymusu lub groźby bezprawnej oraz stosowanie hipnozy albo środków chemicznych 
lub technicznych mających wpływ na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej lub 

takich, które mają na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w kwestii 
przesłuchania. 
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Prawo do wzmożonej ochrony prawnej świadka – art. 245 kk, dotyczy szczególnie 
sytuacji, kiedy świadek narażony jest na negatywny wpływ osób trzecich na treść 
swoich zeznań. Przepis ten chroni osobę przesłuchiwaną przed użyciem przemocy lub 

groźby bezprawnej. Z momentem pozyskania informacji o negatywnym oddziaływaniu 
na świadka, organy ścigania natychmiastowo powinny rozpocząć działania, których 
zadaniem będzie niedopuszczenie, by osoba posiadająca ważne informacje w sprawie, 

która pomaga organom w wykryciu sprawcy przestępstwa, ponosiła ujemne skutki 
swojej obywatelskiej postawy [4]. 

Świadkowi przysługuje również prawo do zachowania w tajemnicy danych osobo-
wych świadka – art. 184 stosuje się szczególnie w sytuacji, gdy zachodzi uzasadniona 

obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w znacznych 
rozmiarach świadka lub osoby dla niego najbliższej. Przepis ten powstał z powodu 
znacznego wzrostu i rozpowszechniania się przestępczości zorganizowanej i w związku 
z tym próbami terroryzowania świadków w trakcie procesów sądowych. 

Kolejnym prawem przysługującym świadkowi jest możliwość zwrotu poniesionych 
kosztów z tytułu wezwania i stawiennictwa, o czym mówi art. 618a kpk. Zgodnie z tym 
przepisem osobie przesłuchiwanej przysługuje zwrot kosztów podróży – z miejsca jego 

zamieszkania do miejsca wykonywania czynności postępowania na wezwanie sądu lub 
organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, zwrot kosztów noclegu oraz 
utrzymania w miejscu wykonywania czynności postępowania. 

4. Obowiązki świadka 

Jednym z obowiązków osoby przesłuchiwanej jest stawienie się na wezwanie 
w wyznaczonym miejscu i czasie, a dodatkowo złożenie zeznań, o czym mówi art. 177 

§ 1 kpk. Wyjątek od wyżej wspominanego obowiązku ustawodawca zawarł w § 2 tego 
artykułu. Osoby kalekie, chore lub takie, które z innej przyczyny nie mogą się osobiście 
stawić, mogą zostać przesłuchane w miejscu ich pobytu. Warto również wspomnieć, iż 
przesłuchanie świadka może odbyć się przy pomocy urządzeń technicznych umożli-

wiających dokonanie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim 
przekazem obrazu i dźwięku [6]. 

Świadek podczas przesłuchania zobowiązany jest do mówienia prawdy zgodnie 

z art. 233 kk. Przed każdym przesłuchaniem należy powiadomić świadka o tym obo-
wiązku oraz uprzedzić o skutkach wynikających z mówienia nieprawdy, bądź zatajenia 
prawdy. Brak takiej informacji poprzedzającej zeznania nie kończy się ukaraniem 
osoby przesłuchanej. Warto jednak nadmienić, iż odpowiedzialność karna za składanie 

fałszywych zeznań ma miejsce tylko wtedy, gdy świadek mówi świadomie i z preme-
dytacją, jeżeli jego nieprawdziwe zeznania wynikają z mylnego spostrzegania zdarzeń, 
nie grozi mu kara. 

Obowiązek poddania się oględzinom i badaniom lekarskim zgodnie z art. 192 kpk 

dotyczy świadka szczególnie w sytuacji, gdy istnieje wątpliwość co do jego stanu 
psychicznego, stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrzegania lub odtwarzania przez 
niego postrzeżeń. W takiej sytuacji sąd lub prokurator może zarządzić przesłuchanie 

świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego psychologa. 
Obowiązek zachowania w tajemnicy tego, co świadek dowiedział się podczas prze-

słuchania. Każda osoba przesłuchiwana ma obowiązek nierozpowszechniania infor-
macji, które poznała uczestnicząc w czynnościach procesowych. Zgodnie z art. 212 kk 
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osoba, która bez pozwolenia upublicznia wiadomości z postępowania przygotowaw-
czego, zanim zostaną one ujawnione w postępowaniu sądowym, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Ostatnim omówionym w niniejszej pracy obowiązkiem jest ten dotyczący przyrze-
czenia przed sądem. Zgodnie z art. 187 kpk świadek zobowiązany jest do złożenia 
przyrzeczenia przed rozpoczęciem zeznań. Owo przyrzeczenie odbiera tylko sąd lub 

sędzia wyznaczony. Dodatkowo można odstąpić od odebrania przyrzeczenia, jeżeli 
strony obecne podczas przesłuchania nie sprzeciwiają się temu. Warto nadmienić, iż 
przyrzeczenia zgodnie z art. 189 kpk nie odbiera się od: 1) od osób, które nie ukoń-
czyły 17 lat; 2) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że świadek z powodu zaburzeń 

psychicznych nie zdaje sobie należycie sprawy ze znaczenia przyrzeczenia; 3) gdy 
świadek jest osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa będącego przedmiotem 
postępowania lub pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot 
postępowania albo gdy za to przestępstwo został skazany; 4) gdy świadek był 

prawomocnie skazany za fałszywe zeznanie lub oskarżenie [6]. 

5. Przesłuchanie – przygotowanie, cele, metody 

Chcąc przeprowadzić rzetelne i dające skutki przesłuchanie świadka, należy się do 
niej odpowiednio i starannie przygotować. W związku z powyższym należy dokładnie 
przeanalizować już posiadane materiały, a także w pierwszej kolejności określić główny 

cel przesłuchania. Warto również ogólnie zapoznać się z dziedziną wiedzy powiązaną 
z daną sprawą. W niektórych przypadkach przydatne będzie zaznajomienie się z topo-
grafią miejsca, gdzie zdarzyło się zajście będące przedmiotem przesłuchania. Warto 
również w miarę możliwości zapoznać osobowość świadka, jego przeszłość krymi-

nalną, środowisko społeczne, w którym się obraca albo grupy społeczne, z którymi 
przebywa. Elementy te mogą być przydatne do wybrania odpowiedniej metody prowa-
dzenia przesłuchania. Przygotowanie do przesłuchania polega również na opracowaniu 
wniosków taktycznych, na co składa się: czas, w którym będzie dokonane przesłu-

chanie; miejsce przesłuchania oraz taktyka prowadzenia przesłuchania. Równie ważny 
jest plan przesłuchania zawierający: okoliczności do wyjaśnienia, ujawnione dane 
dotyczące tych okoliczności, źródła tych danych oraz pytania czy uwagi [6]. W razie 

potrzeby warto również uzyskać zezwolenie prokuratora, w przypadku przesłuchania 
świadka co do okoliczności stanowiących informacje niejawne opatrzone klauzulą 
„poufne” lub „zastrzeżone”, tajemnicą zawodową bądź związane z pełnioną funkcją. 
W niektórych przypadkach należy wezwać biegłego lub tłumacza. Szczególnie gdy 

zachodzi taka potrzeba i jego obecność jest konieczna podczas przesłuchania. Ostatnim 
elementem jest określenie zakresu i sposobu wykorzystywania technicznych środków 
utrwalających przebieg przesłuchania. Zakłada się, że przesłuchanie powinno być 
przeprowadzone jednorazowo, wyjątkiem jest sytuacja, w której ujawnią się nowe 

okoliczności uzasadniające ponowne przesłuchanie świadka. Przesłuchanie, pomijając 
przyjęcie ustnego zawiadomienia o przestępstwie, a także przesłuchanie w charakterze 
świadka osoby zawiadamiającej, prowadzi policjant prowadzący przesłuchanie. 

W przypadku, gdy sytuacja wymaga, aby w krótkich czasie przesłuchać dwie lub 
więcej osób, czynność tą dokonać mogą inni policjanci oddelegowani do tego zadania 
przez bezpośredniego przełożonego policjanta prowadzącego to postępowanie [4]. 
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Celem każdego przesłuchania jest uzyskanie informacji o osobach, miejscach, 
rzeczach, zdarzeniach, zjawiskach, faktach, stosunkach, które mogły mieć wpływ na 
zaistniałe zdarzenie, a ponadto są przydatne do ustalenia prawdy obiektywnej w sprawie 

kryminalnej. Przy próbie osiągnięcia celu głównego podczas przesłuchania świadka, 
warto brać pod uwagę również cele poboczne, do których zaliczyć można: 

 poznanie osobowości, przeszłości, środowiska świadka, co stanowi istotny element 
szczególnie przy późniejszej ocenie wiarygodności jego zeznań; 

 poznanie nowych informacji o zdarzeniu takich, które wcześniej były nieznane; 

 pozyskanie informacji o obecnie używanych źródłach informacji; 

 pozyskanie danych dotyczących środowiska, w którym miało miejsce zdarzenie, 
którego dotyczy przesłuchanie [4]. 

5.1. Metody przesłuchania 

Metoda przesłuchania świadka to odpowiednio dobrany, a następnie stosowany 
sposób przesłuchania, mający na celu uzyskania obiektywnych i rzetelnych zeznań. 
Wybór odpowiedniej metody zależy również od tego czy świadek chce zeznawać, czy 

może zeznaje nieprawdę. Dodatkowo dobór metody zależy od: kategorii i rodzaju 
przestępstwa, źródła posiadanych informacji, wieku świadka, stanu psychicznego 
świadka, powiązań świadka zarówno z pokrzywdzonym, jak i podejrzanym, jego sto-
sunku do danego przestępstwa czy też samej osobowości świadka. 

Literatura wyróżnia również termin – styl przesłuchania, zdefiniowany jako mniej 
lub bardziej uświadamiany sobie przez przesłuchującego sposób oddziaływania na 
świadka, przejawiający się w panującej w trakcie przesłuchania atmosferze, sposobach 
i formach odnoszenia się do świadka, dyrektywności w dążeniu do wydobywania 

informacji od świadka, nastawieniu wobec niego, poszanowaniu jego godności i roli 
społecznej, jaką przyjmuje oraz wyrażaniu zrozumienia dla sytuacji i roli, w jakiej się 
znalazł [7]. 

Jedną z metod przesłuchania świadka jest metoda perswazji. Stosuje się ją szcze-
gólnie względem osób wykształconych, inteligentnych, tudzież tych, które posiadają 
odpowiednią postawę moralną. Sposób przesłuchania opiera się w szczególności na 
odwoływaniu się do postawy obywatelskiej świadka. Kolejną metodą przesłuchania 
stosowaną przez przesłuchującego jest metoda ujawnienia związku świadka ze sprawą. 
Jeżeli osoba przesłuchiwana niezgodnie z prawdą uważa, że nie ma nic wspólnego 
z wydarzeniem, na temat którego ma złożyć zeznania, osoba przesłuchująca powinna 
wykazać zebrane dowody opowiadające się za faktem istnienia takiego związku. 
Metodę przypominania wykorzystuje się, kiedy osoba przesłuchiwana twierdzi, że nie 
pamięta dokładnie danej sytuacji, której dotyczy przesłuchanie, ale zarazem nie 
zaprzecza, że nie miała ona miejsca. W tym wypadku osoba przesłuchująca powinna 
przypominać świadkowi okoliczności i wydarzenia z jego życia, które powinien 
pamiętać, a zarazem takie które łączą się czasowo ze sprawą, której przesłuchanie 
dotyczy. Warto pytać o okoliczności, do których świadek się chętnie przyzna i po-
twierdzi, że miały one miejsce. Następnie następuje wykazanie związku czasowego 
wydarzeń z życia świadka z okolicznościami będącymi przedmiotem sprawy, tym 
samym udowodnienie świadkowi niecałkowitej pamięci. Metodę wytwarzania u świadka 
poczucia bezpieczeństwa, stosuje się w przypadkach, gdy osoba przesłuchiwana czuje 
się zagrożona i obawia się złożyć zeznania. W takim wypadku, jeżeli świadek fatycznie 



 

Daria Kaniewska 

 

60 

jest zagrożony wpływem osób trzecich, osoba przesłuchująca powinna zapewnić 
świadkowi odpowiednie środki gwarantujące bezpieczeństwo. W szczególnych 
przypadkach należy zastosować instytucję świadka incognito zgodnie z art. 184 kpk. 
Metoda bezpośredniego wykrywania kłamstwa, polega na pokazaniu osobie prze-
słuchiwanej dowodów świadczących o jego nieprawdziwych zeznaniach, stosuje się 
w sytuacji, gdy świadek kłamie, a dowody wykazują bezpośrednio te zbieżności. Metoda 
ślepej uliczki, wykorzystywana jest w przypadkach, gdy świadek dużo mówi, ale więk-
szość jego zeznań jest nieprawdziwa. Należy w takim wypadku pozwolić mu opowia-
dać do momentu, w którym osoba przesłuchiwana pogubi się w swoich własnych 
informacjach i sama uzna, że dalsze kłamstwo nie ma sensu. Metoda wszechwiedzy 
przyjmuje znajomość licznych faktów i elementów z życia świadka, przez co u osoby 
przesłuchiwanej wytwarza się przeświadczenie, iż osoba przesłuchująca jest wszech-
wiedząca, w związku z czym na pewno wie również wszystko o zdarzeniu, a więc 
kłamstwo nie ma sensu. Kolejnym sposobem prowadzenia przesłuchania jest metoda 
szczegółowych pytań, stosowana szczególnie w sytuacji, gdy świadek uprzednio ustalił 
zeznania z innymi osobami. Należy wiec pytać o szczegóły, gdyż zakłada się, że ustalona 
uprzednio między świadkami wersja dotyczy zasadniczo bardziej ogółu. W ten sposób 
można wykazać rozbieżności. Ostatnią metodą przesłuchania jest ujawnienie motywów 
kłamstwa, opierające się na wskazaniu osobie przesłuchiwanej celu jej nieprawdziwych 
zeznań. Motyw kłamstwa można poznać poprzez zbadanie i ogólną orientację w kon-
taktach oraz powiązaniach z pokrzywdzonym lub podejrzanym, osobowość świadka, 
jego zachowanie przed, w trakcie oraz po przesłuchaniu [7].  

6. Podsumowanie 

Przesłuchanie jest niewątpliwie jednym z ważniejszych elementów kluczowych do 
rozwiązania sprawy kryminalnej. Osoby przesłuchujące powinny znać oraz przestrzegać 
praw oraz obowiązków osoby przesłuchiwanej. Dodatkowo wybór, a następnie zasto-
sowanie odpowiedniej techniki, wybranej pod kątem czynników oraz dostosowanej do 
odpowiedniej sytuacji, ma duży wpływ na rezultaty przesłuchania. Adekwatnie 
przygotowany przesłuchujący ma możliwość pozyskania rzetelnych oraz dokładnych 
zeznań na temat osób, faktów czy zjawisk mających wpływ na przedmiot, którego 
dotyczy postępowanie. 
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Przesłuchanie jako niezbędna czynność procesowo-kryminalistyczna 

Streszczenie  
Jednym z elementów wspólnych postępowania karnego i kryminalistyki jest składanie zeznań przez świadka 
oraz podejrzanego. Literatura przedstawia różne taktyki prowadzenia przesłuchania, które zmieniały się na 
przestrzeni dziejów. W związku z rolą, jaką przesłuchanie pełni w postępowaniu karnym, warto omówić to 

zagadnienie. W pracy zostaną oprócz definicji przesłuchania, przedstawione także cele oraz krótka charak-
terystyka pierwszego etapu postępowania karnego. Następnie omówione zostaną prawa i obowiązki osoby 
przesłuchiwanej, a także metody prowadzenia przesłuchania. Warto pamiętać, że odpowiednio dobrana 
metoda pomaga w zdobyciu prawdziwych, rzetelnych i wyczerpujących zeznań. Wybór sposobu przesłu-
chania jest uzależniony od wielu czynników m.in. chęci współpracy świadka, cech osobowości czy 

powiązań z pokrzywdzonym czy podejrzanym. Warto więc metodę przesłuchania dobierać indywidualne 
pod zaistniały czynnik. Pracę kończy podsumowanie oraz podtrzymanie tezy, iż odpowiednio przepro-
wadzone przesłuchanie przyczynia się do rozwiązania sprawy kryminalnej. 
Słowa kluczowe: przesłuchanie, świadek, prawa, obowiązki, metody 

Interrogation as an essential procedural and forensic act 

Abstract  

One of the common elements of criminal procedure and forensic science is the giving of testimony by the 
witness and the suspect. The literature presents various tactics of conducting an interrogation, which have 
changed throughout history. Due to the role that interrogation plays in criminal proceedings, it is worth 
discussing this issue. In addition to the definition of interrogation, the paper will also present the objectives 
and brief characteristics of the first stage of criminal proceedings. Then, the rights and obligations of the 

interrogated person will be discussed, as well as the methods of conducting the interrogation. It is worth 
remembering that a properly chosen method helps to obtain true, reliable and comprehensive testimony. 
The choice of the method of questioning depends on many factors, e.g. a witness's willingness to cooperate, 
personality traits or relationship with the victim or suspect. Therefore, the method of questioning should be 

chosen individually depending on the relevant factor. The paper ends with a conclusion and a support of 
the thesis that properly conducted interrogation contributes to solving a criminal case. 
Keywords: interrogation, witness, suspect, rights, methods 
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Kontrowersje wobec badania poligraficznego 

1. Wprowadzenie 

Poligraf jest urządzeniem, które wykorzystuje się do pomiaru reakcji psycho-

fizjologicznych. Pierwszy tzw. poligraf kliniczny skonstruował James Mackenzie. 
Z kolei aparaty mające na celu sprawdzenie prawdziwości wypowiedzi osoby poddanej 
badaniu, powstawały już w latach 20. XX wieku w Stanach Zjednoczonych [1]. Na 
przestrzeni lat poligraf stał się cenionym narzędziem wykorzystywanym m.in. w proce-

sach sądowych. Zanim jednak do tego doszło, prowadzono badania w ramach nauk 
podstawowych, takich jak: psychologia eksperymentalna, fizjologia czy psychofizjo-
logia. Pierwsze zastosowanie poligrafu w polskim procesie karnym miało miejsce 

w czerwcu 1963 r. [2]. Badanie wykonał profesor Paweł Horoszowski. Niewątpliwie 
było ono przełomowe dla rozwoju polskiej kryminalistyki, jednak wskazuje się na wąt-
pliwości wobec samego sposobu przeprowadzenia badania, które zostaną omówione 
w dalszej części pracy.  

Profesor Paweł Horoszowski to również autor określenia „wariograf”, będącego 
synonimem poligrafu. Obecnie coraz częściej wariograf analogowy zastępuje się wa-
riografem cyfrowym. Poprzez obecność algorytmów pozwala on na określenie prawdo-
podobieństwa wystąpienia fałszywej odpowiedzi oraz zmiennej reakcji organizmu. 

Niweluje się w ten sposób stopień zawodności czynnika ludzkiego przy dokonywaniu 
analizy wyników badań. Mnogość nazw określających urządzenie wykorzystywane do 
pomiaru reakcji psychofizjologicznych organizmu budzi kontrowersje, także wśród 

osób, które zawodowo zajmują się przeprowadzaniem badań poligraficznych. Wskazanie 
tej jednej, właściwej nazwy urządzenia, staje się nierzadko przedmiotem ożywionej 
dyskusji. Przeciwnicy terminu „poligraf” wskazują, że może on kojarzyć się z poli-
grafią, czyli dziedziną nauki i techniki zajmującą się wytwarzaniem druków [3]. Często 

można spotkać się także z pojęciem psychometru, akceptografu oraz potoczną, dwu-
członową nazwą „wykrywacz kłamstw” [1]. Podkreśla się nieprawidłowość stoso-
wania tej nazwy, co zostało potwierdzone badaniami już w trzeciej dekadzie XX 
wieku. Leonard Keeler – naukowiec uważany za współtwórcę poligrafu – niejedno-

krotnie zaznaczał, że: Nie ma czegoś takiego jak wykrywacz kłamstw. Żaden przyrząd 
rejestrujący zmiany cielesne, takie jak ciśnienie krwi, puls, oddech lub przewodnictwo 
prądu elektrycznego przez skórę, nie zasługuje na miano wykrywacza kłamstwa, tak jak 

stetoskop, termometr lub mikroskop nie może być nazywany wykrywaczem zapalenia 
wyrostka robaczkowego [4]. Nie sposób nie zgodzić się z tym stwierdzeniem.  

Pojawiają się zatem pytania: czy poligraf można oszukać i dlaczego wzbudza tak 
wiele kontrowersji, skoro wykorzystuje się go w badaniach pracowniczych, instytu-

cjach państwowych czy postępowaniach karnych. Społeczeństwo swoje wyobrażenia 
na temat urządzenia poligrafu opiera najczęściej na tym, co ukazywane jest w telewizji, 
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prasie lub innych środkach masowego przekazu. W świecie, w którym kłamstwo 
przychodzi ludziom coraz łatwiej, kształtuje się pogląd, że można nauczyć się kontro-
lowania reakcji własnego organizmu.  

Niniejsza praca o charakterze przeglądowym miała na celu między innymi: 
wskazanie czym jest poligraf, w jaki sposób postrzega się to urządzenie, a także jakie 
reakcje zachodzą w organizmie osoby poddanej badaniu.  

Własne przemyślenia, komentarze i wnioski pojawiają się zarówno w każdym 
podrozdziale niniejszej pracy, jak i w podsumowaniu, w którym dokonano syntezy 
zebranych wiadomości. 

2. Badanie poligraficzne 

Zadaniem poligrafu jest zarejestrowanie reakcji organizmu osoby poddanej badaniu 
na pytania, które znajdują się w kręgu zainteresowania osoby zlecającej dokonanie 

takiego pomiaru. W związku z tym niewłaściwe jest stosowanie wspomnianej nazwy 
„wykrywacz kłamstw”, błędnie uważanej za synonim poligrafu. Nie dokonuje się tutaj 
wskazania, że dana odpowiedź jest prawdą. Stwierdzono, że w sytuacji, kiedy próbuje 
się dokonać próby oszustwa, organizm reaguje zmianami psychofizjologicznymi, na 

przykład następuje wzmożona potliwość, przyspieszony rytm serca czy zmiana sposobu 
oddychania. Jednak niewykluczone, że wskutek chociażby niezgłoszenia lub nie-
zauważenia przez poligrafera u badanego zmęczenia bądź uczucia strachu, odnotowana 

zostanie zmienna reakcja organizmu na zadane pytanie. Niedopuszczalne byłoby 
stwierdzenie, że w takiej sytuacji udzielona odpowiedź zawsze będzie oznaczała 
kłamstwo.  

Aby poddać daną osobę badaniu środkami technicznymi, mającymi na celu kontrolę 

nieświadomych reakcji organizmu, należy uprzednio uzyskać jej dobrowolną i niewy-
muszoną zgodę na wykorzystanie przez biegłego takich środków, co stanowi treść 
artykułu 199a. k.p.k. [5]. Podkreśla się o konieczności poinformowania jej o przebiegu 
badania, a także zaprzestania dalszych czynności, gdy badany znajduje się pod wpływem 

działania alkoholu, środków odurzających, skarży się na uczucie zmęczenia lub inne 
istotne dolegliwości zdrowotne. Przed wykonaniem właściwego badania, dokonuje się 
przedstawienia listy wszystkich pytań. W przeciwnym razie element zaskoczenia 

mógłby wpłynąć na wiarygodność uzyskanych wyników.  
Jeżeli osoba, która ma zostać poddana badaniu, wyrazi sprzeciw wobec wybranych 

pytań, muszą one zostać wykluczone z listy. Po uzyskaniu pisemnej zgody osoby 
badanej na przeprowadzenie badania, na jej klatkę piersiową i przeponę zakłada się 

pneumograf, którego czujniki mierzą częstotliwość oddechu. Z kolei pomiaru pulsu 
i ciśnienia krwi dokonuje się za pomocą specjalnego czujnika, mającego postać man-
kietu umieszczanego na ręku, powyżej łokcia. Następnie na opuszkach palców osoby 
poddawanej badaniu, zakłada się elektrody, a także pletyzmograf napalcowy. Elektrody 

służą do badania oporu elektrycznego skóry, zaś za pośrednictwem pletyzmografu napal-
cowego dokonuje się pomiaru zmian przepływu krwi przez opuszkę palca. Uważa się, 
że w stresującej sytuacji, człowiek wytwarza zwiększoną ilość substancji potowo-

tłuszczowej, w efekcie czego następuje wzrost stopnia przewodności elektrycznej.  
Przed rozpoczęciem testów, należy dostroić urządzenie do stanu emocjonalnego 

osoby poddawanej badaniu. Osoba, która odpowiada na pytania, nie powinna widzieć 
urządzenia rejestrującego. Ważne jest, aby pomieszczenie, w którym odbywa się 
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badanie, zostało uprzednio odpowiednio wyciszone. W odmiennym przypadku może 
to skutkować emisją hałasu i innych odgłosów z zewnątrz (zjawiska atmosferyczne, 
prace budowlane itd.), wpływających na rozproszenie osoby badanej. Nagłe, gwałtowne 

dźwięki mogą sprawić, że nastąpi przyspieszone bicie serca, co w efekcie wpłynie na 
wyniki badań. Niewskazane jest, aby w pokoju, w którym odbywa się badanie, znaj-
dowały się osoby trzecie. Po każdym teście należy zapytać badanego, czy pytania wywo-

łały pewne skojarzenia, zapisać jego odpowiedź oraz robić przerwy relaksacyjne [6]. 
Pytania zadawane są w formie alternatywy, czyli mają charakter odpowiedzi tak lub 

nie. Pytania relewantne dotyczą przestępstwa i są bezpośrednio związane z daną sprawą. 
Przykładem pytania obojętnego może być: czy dzisiaj świeci słońce? Wyróżnia się 

także pytania porównawcze (kontrolne). Nie stanowią one istoty badania. Mogą być 
sformułowane w sposób, który zawiera informację fałszywą – czy nazywasz się Jan 
Kowalski? Kontrowersje psychologiczne i prawne budzą szczególnie testy ukierunko-
wane na wykrywanie nieszczerości.  

Zalicza się do nich m.in. test pytań krytycznych i obojętnych RIT, zwany inaczej 
techniką Keelera. Polega ona na zadawaniu badanemu dwóch typów pytań: neutral-
nych i krytycznych (relewantnych). 

Technika Reida (test pytań kontrolnych – RCQT) zakłada możliwość stosowania 
pytań pomocniczych, na przykład „pytań cichych odpowiedzi”. Uważa się, że badany, 
słysząc pytania relewantne, na które nie może odpowiedzieć werbalnie, przeżywa 
większe napięcie emocjonalne. Metoda polega na wywieraniu presji psychicznej na 

osobie badanej. Nierzadko wobec podejrzanego stosuje się fałszywe oskarżenia w celu 
zwiększenia podatności na sugestię, na przykład przekazując informację o ujawnieniu 
dowodów obciążających badanego. W efekcie stosowanej manipulacji, silnego nacisku 
oraz presji, podejrzany często przyznaje się do winy. 

Kontrowersje natury etycznej budzi również technika C. Backstera. Wprowadzono 
tutaj pytania symptomatyczne, które mają na celu sprawdzenie, czy uwaga badanego 
nie jest skupiona na innym przestępstwie. Można to sprawdzić zadając mu pytanie: czy 
obawiasz się konieczności odpowiedzenia na pytanie, które nie zostało wcześniej 

omówione? [6]. Jeżeli badany popełnił inne przestępstwo, może zareagować zmianą 
reakcji, gdy usłyszy pytanie symptomatyczne. 

Z kolei za pomocą grupy testów ukierunkowanych na badanie realiów zdarzenia 

można ustalić, czy badany posiada określoną wiedzę na temat popełnionego prze-
stępstwa. Reakcja na pytania krytyczne w technice Lykkena pozwala na stwierdzenie, 
czy dana osoba posiada informacje o okolicznościach sprawy – miejsca zdarzenia, 
narzędzia zbrodni i in. Jeżeli na skutek przedstawienia zdjęć bądź zadawania pytań 

osobie badanej, nastąpi reakcja organizmu – należy ją dokładnie przeanalizować. Nie 
można zakładać, że każda reakcja świadczy o próbie oszustwa poligrafu. 

Profesor Mariusz Kulicki zdecydowanie przeciwstawia się stosowania nazwy 
„wykrywacz kłamstw”. Stworzył metodę ustalania wiedzy o realiach modus operandi. 

Stosowanie tej metody, nie jest jednak możliwe w tych sprawach, w których są one 
ustalone i znane osobom bezpośrednio związanym z przestępstwem. Zaletą techniki 
M. Kulickiego jest pozyskanie przez organy procesowe osoby, która zna realia prze-

stępstwa. Wątpliwości budzi próba wyjaśnienia, skąd badany takie informacje posiada. 
W takiej sytuacji trudno jest udowodnić, że nie jest on sprawcą zdarzenia [6]. 
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Ostatnim etapem ekspertyzy poligraficznej jest analiza wyników badania oraz spo-
rządzenie pisemnej opinii. Należy podkreślić, jak ważną rolę odgrywają tutaj umiejęt-
ności poligrafera, czyli osoby, która przeprowadza badanie. Właściwie przeszkolony, 

certyfikowany poligrafer powinien potrafić przygotować odpowiednie techniki pytań, 
a następnie w sposób trafny i prawidłowy interpretować wyniki badań. Jest to szczegól-
nie ważne, aby móc odkryć nieznane okoliczności sprawy.  

3. Czy poligraf można oszukać? 

Udane próby zafałszowania wyników badań sprawiły, że zaczęto się zastanawiać 

nad wartością diagnostyczną badania poligraficznego. W społeczeństwie pojawiły się 
opinie, iż jest to urządzenie niedoskonałe, budzące kontrowersje i wątpliwości, co do 
wiarygodności uzyskiwanych wyników. Eksperci są zgodni – oszukanie urządzenia 
jest niemalże niemożliwe. Owszem, znane są przypadki, w których osoba badana 

udzielała fałszywych odpowiedzi na kluczowe pytania, a przeprowadzany test poligra-
ficzny zakończył się dla niej pozytywnie. Wymaga to odpowiedniego przeszkolenia, 
tak jak w przypadku na przykład Aldricha Amesa, podwójnego rosyjskiego agenta 
wywiadu. Jednakże uściślając, nie należy doszukiwać się wad i niedoskonałości poli-

grafu. Jego zadaniem jest pomiar reakcji psychofizjologicznych organizmu osoby 
badanej. Rejestruje zmiany procesu oddychania, ciśnienia krwi i tętna, przewodności 
elektrycznej skóry, a także wystąpienie niekontrolowanych ruchów ciała. Nie dokonuje 

się tutaj jednoznacznego wskazania, że dana odpowiedź jest prawdą. Interpretuje się 
jedynie reakcję osoby badanej na zadawane pytania. Przyspieszony oddech lub zmiana 
tętna po usłyszeniu pytania testowego, nie zawsze oznacza próbę oszukania poligrafu. 
To, czy dana reakcja zostanie odczytana w sposób prawidłowy (taki, który pozwala 

przypuszczać, że odpowiedź może być kłamstwem), zależy wyłącznie od umiejętności 
zawodowych poligrafera. Powinien on potrafić rozpoznać działania mające na celu 
zafałszowanie wyników badania. Należy zauważyć, że osoba przeprowadzająca badanie 
(poprzez głośny kaszel, kichanie czy chrząkanie), może spowodować jego zakłócenia 

[6]. Inaczej mówiąc takie niespodziewane zachowanie, wpływa na wywołanie reakcji 
w organizmie badanego. Istotne jest również, aby badanie zostało wykonane w najbar-
dziej wczesnym stadium postępowania przygotowawczego [1].  

Chęć uzyskania pozytywnego wyniku badania, który mógłby być przesłanką do 
oczyszczenia z zarzutów, prowadzi często do prób oszustwa. Odmowa badania może 
wzbudzać podejrzenia co do winy, dlatego wiele osób sądzi, że jest w stanie wpłynąć 
na wyniki i zakłócić prawidłowy odczyt reakcji. W praktyce nie jest to takie proste, jak 

ukazuje się w filmach akcji czy science fiction. 
Osoby, które poddawane są badaniom poligraficznym, nierzadko stosują różne 

sposoby na zafałszowanie wyników badań. Tym samym próbują one kontrolować 
autonomiczny układ nerwowy. Do czynników zakłócających badanie można zaliczyć: 

wstrzymywanie oddechu przez krótki okres, branie płytkich wdechów, poruszanie się 
i in. Często przygryzanie języka lub umieszczanie szpilki w obuwiu może sprawić, że 
zwiększy się tętno i ciśnienie krwi. Doświadczony ekspert przeprowadzający badanie, 

powinien bez większych trudności rozpoznać taką próbę oszustwa. Osoby, które chcą 
wpłynąć na obniżenie tętna, celowo przyjmują leki na nadciśnienie. Stosują również 
medytację, czyli odizolowanie się od rzeczywistości poprzez wyobrażanie sobie na 
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przykład odgłosów natury, szumu fal. Pozwala ona na wewnętrzne wyciszenie i próbę 
kontrolowania swoich reakcji, a także prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. 

W sytuacji, kiedy badany znajduje się pod wpływem działania środków odurzających 

lub alkoholu, należy niezwłocznie zaprzestać wykonywania działań z użyciem poligrafu. 
Przeprowadzenie badania w stanie wyłączenia lub ograniczenia poczytalności osoby 
badanej jest niedopuszczalne.  

4. Słynne przypadki „oszukania” poligrafu 

W tym rozdziale omówiono dwa najbardziej znane przypadki udanej próby zafał-

szowania wyników podczas odpowiadania na kluczowe pytania. Chęć dokonania 
oszustwa przez osoby, które nigdy wcześniej nie były poddawane badaniom, a także 
sama wiara w powodzenie takiego zamiaru, może wskazywać na nieznajomość mecha-
nizmu działania tego urządzenia. Przedstawione historie osób, którym „udało się 

oszukać” poligraf, jednoznacznie wskazują na znaczenie kompetencji eksperta. 
Wskazuje się, że od wyniku badania może zależeć także to, czy przeprowadzone jest 
ono na poligrafie analogowym czy cyfrowym. W sprawach Aldricha Amesa oraz 
Gary’ego Ridgwaya nie potwierdzono, w jaki sposób kontrolowali oni autonomiczny 

układ nerwowy. Trudno więc mówić o błędzie urządzeń, które rejestrowały reakcje 
organizmu.  

4.1. Aldrich Ames – podwójny szpieg rosyjskiego wywiadu 

Aldrich Hazen Ames jest uważany za najbardziej niebezpiecznego szpiega w historii 
Centralnej Agencji Wywiadowczej. Co ciekawe, jego ojciec również pracował dla 

CIA. W przeciwieństwie do syna – nie osiągnął wielkiej sławy, głównie ze względu na 
problem z alkoholem. Początki Aldricha w wywiadzie nie należały do spektakularnych. 
Cierpiał na chorobę alkoholową i wykazywał się coraz większą nieodpowiedzial-
nością, co potwierdza fakt, że w 1976 r. pozostawił w metrze walizkę z tajnymi 

dokumentami.  
W związku z lekceważeniem przez niego procedur oraz popełnianiem coraz większej 

ilości błędów, wobec Amesa wszczęto dochodzenie, które nieoczekiwanie zakończyło 

się wystawieniem mu oceny pozytywnej. Tym samym nie została podważona jego 
zdolność do pracy, a problem z alkoholem pozostał nieudowodniony. W konsekwencji 
Aldrich Ames otrzymał posadę szefa kontrwywiadu. Miał infiltrować Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz pozostałą część Europy Wschodniej.  

Życie prywatne Amesa zmusiło go do poszukiwania źródła pozyskiwania dużych 
pieniędzy. W 1985 r. zaproponował Komitetowi Bezpieczeństwa Państwowego przy 
Radzie Ministrów ZSRR, przekazanie danych na temat trzech informatorów CIA. 
W zamian oczekiwał 50 tysięcy dolarów. Tajność działań Centralnej Agencji Wywia-

dowczej została poważnie zachwiana. Ze względu na zajmowane stanowisko, Aldrich 
Ames miał dostęp do wszystkich informacji CIA oraz dokumentacji informatorów, 
oficerów i rezydentów. Ujawnił ponad 100 tajnych operacji, a także zdradził ponad 30 

nazwisk osób pracujących dla Centralnej Agencji Wywiadowczej. 24 lutego 1994 r. po-
dwójny szpieg trafił do aresztu, a dziesięciomiesięczne śledztwo FBI dobiegło końca [7].  

Aldrich Ames podczas wieloletniej współpracy z rosyjskim wywiadem, dwukrotnie 
przechodził badanie poligrafem. Przeprowadzano wobec niego test pytań kontrolnych. 

Pozytywny wynik badań Amesa świadczy o błędzie poligrafera. Poprosił on Aldricha 
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o wyjaśnienie reakcji na pytanie dotyczące relacji z innym wywiadem. Wymijająca 
odpowiedź, w której badany przyznaje możliwość prawdopodobnego przypadkowego 
kontaktu z agentami ZSRR, nie wzbudziła podejrzeń badającego [8]. 

4.2. Gary Ridgway – „potwór znad Green River” 

Gary Leon Ridgway to seryjny morderca, który pozbawił życia 49 młodych kobiet 
w stanach Waszyngton i Oregon. Na swoje ofiary wybierał: kobiety zajmujące się 
prostytucją i autostopowiczki na autostradzie Pacific Highway South. W toku śledztwa 
ustalono, że sprawca najczęściej zabierał ofiary z przystanku autobusowego w pobliżu 

międzynarodowego lotniska Tacoma-Seattle. 
Dowodem na to, że za śmiercią kobiet stał seryjny morderca, było znalezienie ciał 

nagich kobiet, mających pozostawione w drogach rodnych małe, trójkątne kamyki. 
„Potwór znad Green River” odmiennie zachował się wobec ciała 21-letniej Carl 

Christensen w 1983 r. Ofiara była ubrana i leżała na plecach. Na piersiach miała 
położone dwa pstrągi, na brzuchu butelkę wina, a obie dłonie przykryte zostały stosami 
kiełbasek.  

Działania śledczych okazywały się niewystarczające i brakowało dowodów, które 

obciążałyby jednego z podejrzanych w sposób niebudzący wątpliwości co do winy. 
W 1984 r. Gary Ridgway sam zgłosił się na policję. Zapewniał równocześnie o swojej 
niewinności. Test na poligrafie przeszedł pozytywnie, mimo że zadano mu pytanie: czy 

zamordował kobietę. Ridgway odpowiedział przecząco, a ekspert nie zinterpretował 
reakcji organizmu jako próby wpłynięcia na wyniki badania. W związku z powyższym, 
bardziej właściwe byłoby stwierdzenie, że Gary Ridgway dokonał oszustwa nie wobec 
poligrafu, a wobec badającego.  

W marcu 2001 r. przekazano do laboratorium próbki materiału genetycznego pięciu 
głównych podejrzanych. Porównano je z DNA nasienia znalezionego w drogach 
rodnych trzech ofiar: Opal Mills, Cynthii Hinds i Marcii Chapman. Wyniki nie pozo-
stawiały żadnych wątpliwości: „potworem znad Green River” jest Gary Ridgway 

z Auburn, weteran marynarki wojennej i pozornie spokojny obywatel, […] pracujący 
jako malarz w fabryce samochodów ciężarowych w Rinton [9]. Oskarżony zdecy-
dował się na współpracę w śledztwie, tym samym nie skazano go na karę śmierci. 

5. Kontrowersje wobec pierwszego badania poligraficznego w Polsce 

Pierwsze zlecone badanie poligraficzne w Polsce zostało wykonane 23 czerwca 

1963 r. w sprawie o zabójstwo Edmunda P. (sprawa II Ds. 25/63). Wzajemne oskar-
żenia dwóch mężczyzn, znajdujących się w chwili zabójstwa pod wpływem alkoholu, 
(podobnie jak ofiara) oraz brak innych świadków zdarzenia, znacząco utrudniało 
wskazanie winnego. 

Kontrowersje wobec badania dotyczą wartości diagnostycznej i prawnej dopusz-
czalności tego typu badań. Pierwszą z nich stanowi postanowienie Prokuratury Woje-
wódzkiej w Olsztynie, w którym użyto wyrażenia: „badania wariograficzne”. Jak pod-

kreśla profesor Jan Widacki, może wskazywać to na konsultowanie treści postano-
wienia z profesorem Horoszowskim, będącym autorem terminu „wariograf”. Nazwa ta 
zaczęła pojawiać się w literaturze dopiero około roku 1965. W testach stymulacyjnych 
profesor Horoszowski, występujący jako biegły, nie ustalił wybranej przez badanych 

cyfry. Uważa się, że mogło to wpłynąć na przebieg badania. 
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W postępowaniu przygotowawczym poligraf zarejestrował reakcje mogące wska-
zywać, że sprawcą jest Wiesław S. Żadna z reakcji psychofizjologicznych organizmu 
drugiego z podejrzanych – Aleksandra P., zarejestrowanych podczas zadawanych mu 

pytań krytycznych, nie dawały podejrzeń o jego winie. Oskarżony utrzymywał, że był 
zmęczony i zirytowany w chwili przeprowadzania badania. Kilka godzin wcześniej 
miał zostać obudzony o 4.00 rano i transportowany przez wiele godzin samochodem, 

w którym brakowało powietrza. Wiesław S. zarzucał profesorowi Horoszowskiemu, że 
pytania naruszały godność nie tylko domniemanego sprawcy, ale także jego żony, co 
wpływało na rejestrowane reakcje psychofizjologiczne.  

Jan Widacki w swojej publikacji „Badania poligraficzne w Polsce”, wskazuje rów-

nież na fakt wycofania się przez profesora Horoszowskiego z poglądów wyrażonych 
w swoim podręczniku. Obrona oskarżonego Wiesława S., w czasie procesu sądowego, 
zakwestionowała cytaty z pracy profesora, w której miał on dowodzić bezwartościo-
wości badania poligraficznego i konkludować, że w USA służą one jedynie do 

pogłębienia atmosfery zastraszenia w czasie przesłuchania. Wiesław S. został skazany 
na karę 13 lat pozbawienia wolności. 11 listopada 1964 roku Sąd Najwyższy pod-
trzymał wyrok (III K 177/64).  

Stanowisko Sądu wobec badań poligraficznych nie było jednoznaczne. Na pod-
stawie uzasadnienia wyroku można wnioskować, że pewne podstawy do skazania Wie-
sława S. istniałyby nawet wtedy, gdyby wyniki badań nie zostały wzięte pod uwagę [2].  

6. Kontrowersje wobec badania poligraficznego w sprawie karnej 

o przestępstwo gospodarcze 

28 kwietnia 1964 r. profesor Horoszowski wykonał badanie poligraficzne w sprawie 

karnej o przestępstwo gospodarcze. Było ono następstwem uchylenia przez Sąd 
Najwyższy wyroku skazującego Sądu Wojewódzkiego w Lublinie oraz skierowaniem 
sprawy do ponownego rozpatrzenia. We wniosku dowodowym złożonym przez obroń-
ców można przeczytać: wezwanie na rozprawę dwóch biegłych psychologów, o ile to 

możliwe, wybitnego znawcę z tej dziedziny i kryminologa prof. Pawła Horoszowskiego, 
jeżeli zaś to nie będzie możliwe, biegłych z miejscowego ośrodka uniwersyteckiego (…) 
Zawnioskowani biegli mieliby za zadanie wydać opinię w drodze badania […] obu 
oskarżonych, w której byłoby stwierdzenie, który z oskarżonych biorąc pod uwagę 
wszystkie ich cechy i warunki podmiotowe jest bardziej skłonny do mówienia – wyja-
śniania nieprawdy, fantazjowania, podawania faktów mechanicznie i bezkrytycznie.  

Jak ponownie zauważa profesor Jan Widacki, jedną z kontrowersji powyższego 

wniosku jest fakt, że profesor Horoszowski nie był psychologiem. Przed sporzą-
dzeniem opinii zwrócił się do sądu z informacją, że mógłby się podjąć na zlecenie sądu 
przeprowadzenia badań psychologicznych (w szczególności przy użyciu apa-ratury – 
tzw. wariografu). Wątpliwe etycznie staje się więc uzyskanie zgody sądu na wykonanie 

badania, o które obrona nie wnioskowała. Nie należy zapominać, że w chwili wykonania 
badania, w literaturze wciąż nieznane było pojęcie „wariografu”. 

Opinia profesora Horoszowskiego wskazywała, że na podstawie reakcji na zadawane 

pytania relewantne można uznać, iż oskarżeni mówili nieprawdę. Ekspertyza wzbudziła 
sprzeciw obrońców oskarżonych. Żądano wyłączenia z materiału dowodowego opinii, 
a dodatkowo podkreślano, że wydano zgodę na badania psychologiczne, a nie poligra-
ficzne. Przekonywano także, że nie zostały dostarczone wszystkie taśmy z badania.  
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Profesor Horoszowski przeprowadził badanie, gdy wyrok już raz w tej sprawie 
został wydany, w czasie zaawansowanego etapu postępowania sądowego. Ponownie 
nie ustalił wybranych przez badanych cyfr w testach stymulacyjnych, które mają na 

celu uświadomienie, w jaki sposób działa poligraf. W efekcie mogło to doprowadzić 
do demotywacji badanych oraz wskazywało na zawodność samego badania.  

Kolejną kontrowersją jest treść zadawanych pytań. Pytania porównawcze, które nie 

powinny stanowić istoty badania, w tym przypadku miały związek ze sprawą, a więc 
pełniły równocześnie funkcję pytań relewantnych – „Czy dostawałeś czasem poczę-
stunek od dostawców”. W teście znalazły się również pytania o znikomym stopniu praw-
dopodobieństwa, takie jak: „Czy z bandą okradałeś lubelskie magazyny kolejowe”.  

Wyrok zapadł 12 czerwca 1964 r. (sygn. IV K 27/64). Władysław S. został 
uniewinniony ze wszystkich stawianych mu zarzutów, natomiast drugi z oskarżonych 
został skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności. w sprawie ekspertyzy profesora 
Horoszowskiego, sąd przyjął następujące stanowisko: przeprowadzone badania poli-

graficzne stanowiły pewnego rodzaju eksperymenty o niepotwierdzonej wartości 
dowodowej. Nie odrzucono ich z przyczyn merytorycznych [2]. 

7. Kontrowersje wobec badania poligrafem kobiet w ciąży 

Teoretycznie nie ma przeciwwskazań etycznych i prawnych do tego, aby poddać 
badaniu poligraficznym kobietę w ciąży. W praktyce niechętnie wykonuje się takie 

testy. Niekiedy zdarza się, że jest ona gotowa dobrowolnie poddać się badaniu. Pozy-
tywny wynik z przeprowadzonego badania może spowodować oczyszczenie z zarzutów 
w sprawie karnej. Wykonanie badania poligrafem kobiet w ciąży jest konieczne, gdy 
zagrożone jest bezpieczeństwo państwa.  

Istnieją jednak przeciwskazania zdrowotne, mogące zagrozić zdrowiu płodu, a nawet 
doprowadzić do poronienia. Badanie nie może być przeprowadzone, gdy ciąża kobiety 
jest zagrożona, a także kiedy ciśnienie tętnicze krwi badanej jest zbyt wysokie lub zbyt 
niskie. Należy je niezwłocznie przerwać, jeżeli w czasie jego przeprowadzania wystąpi 

ból brzucha lub skurcze. Badanie poligraficzne generuje wysoki poziom stresu, a korty-
zol w dużym stężeniu może powodować między innymi wady rozwojowe dziecka. 

Kontrowersje wobec takiego badania to również konieczność siedzenia w bezruchu 

i fakt, że płód wykonuje ruchy niezależnie od woli badanej kobiety, co może znie-
kształcać wyniki. W związku z tym, ich interpretacja powinna być bardziej wnikliwa. 
Ważne jest, aby przed rozpoczęciem badania właściwego oraz w przerwach pomiędzy 
testami, uzyskać od ciężarnej jak największą ilość informacji. Jednakże udzielane 

wyjaśnienia mogą być nacechowane wysoką ekspresją emocjonalną, wynikającą ze 
stanu badanej. 

Jak dowodzi eksperyment, przeprowadzony na kobietach ciężarnych, kobietach 
niebędących w ciąży oraz na mężczyznach: wyniki badań poligraficznych nie są 

zależne od stanu bycia w ciąży. Na podstawie zarejestrowanych reakcji psychofizjo-
logicznych, nie można było stwierdzić, iż badana spodziewa się dziecka [10].  

8. Wykorzystanie badań poligraficznych w służbach mundurowych 

Pierwszy poligraf w Polsce pojawił się w latach 60. XX w. Był to poligraf Keelera 
(model 6308) i został zakupiony przez Wojskową Służbę Wewnętrzną. Skupiała ona 

funkcje policji wojskowej i kontrwywiadu wojskowego. Poligraf wykorzystywano 
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w wojskowych procesach karnych oraz w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa, 
najczęściej zabójstwa. Nierzadko korzystano z niego w celach szkoleniowych.  

Badania poligraficzne wykorzystuje się w postępowaniach kwalifikacyjnych i kon-

trolnych, w służbach policyjnych i specjalnych. Jest to też sposób na sprawdzenie, czy 
u funkcjonariuszy nie występują szeroko pojęte uzależnienia, czy nie dopuścili się 
przestępstw, naruszeń dyscyplinarnych, a także oznak nielojalności. Badania nie mogą 

zostać wykonane, jeżeli ustawa tego nie przewiduje. 
M. Gołaszewski, P. Markowicz i J. Jastrzębska w opracowaniu „Postrzeganie badań 

poligraficznych w Polsce oraz ich użyteczność w służbach i innych obszarach dzia-
łalności” wskazują, że obowiązkowe badania poligraficzne mają obligatoryjne zastoso-

wanie dla przeprowadzenia procesu rekrutacji do pełnienia służby w: Policji, Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy te 

obowiązują w szczególności osoby, które ubiegają się o wysokie stanowiska lub posadę 
funkcjonariusza i pracownika tych instytucji.  

Decyzja o skierowaniu na badania poligraficzne nie musi być uzasadniona, ponie-

waż pełni funkcję kontrolowania danego funkcjonariusza. Odmowa może być zaś 
traktowana jako delikt dyscyplinarny [11]. Co ciekawe, w przypadku Biura Ochrony 
Rządu nie istniały regulacje ustawowe, dopuszczające badania poligraficzne dla 
kandydatów i funkcjonariuszy BOR. W przypadku obecnie istniejącej od 2018 r. Służby 

Ochrony Państwa, wprowadzono przepisy, które takie badania nakazują. 
Badania poligraficzne często przeprowadzane są wobec osób udzielających pomocy 

przy czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. Kontrowersje wobec zastosowania 
tych badań w służbach, stanowią między innymi: duże ryzyko nieprawidłowej interpre-

tacji wyników z przeprowadzonego badania oraz sam fakt dopuszczalności tego typu 
badań kandydatów do służby oraz funkcjonariuszy już zatrudnionych. Stało się to 
przedmiotem badań Trybunału Konstytucyjnego, który nie dopatrzył się niekonsty-
tucyjności przepisów ustawy pozwalających na badania poligraficzne w Policji. 

Organom państwowym wolno czynić tylko to, co jest przez ustawę nakazane lub 
dozwolone [11].  

Badania poligraficzne w służbach mundurowych muszą być jednak analizowane 

przez ekspertów, którzy posiadają szeroki zakres kompetencji. Przypadek Aldricha 
Amesa może być przykładem niekorzystnej w skutkach sytuacji, gdy przeprowadzone 
jest ono niewłaściwie i z narażeniem tajności operacji służb specjalnych.  

9. Wykorzystanie badań poligraficznych w sektorze prywatnym 

W sektorze prywatnym badania poligraficzne wykonuje się najczęściej w procesach 
rekrutacji i w uzasadnionych przypadkach (na przykład, gdy można przypuszczać, że 

pracownik prowadzi działalność na niekorzyść pracodawcy). Prawna dopuszczalność 
badań poligraficznych w sektorze prywatnym jest szeroko kwestionowana.  

Kodeks Pracy nie zabrania stosowania badań poligraficznych. Jednak uważa się, że 

naruszają one dobra osobiste, wolności, godności i sfery życia prywatnego jednostki, 
dlatego do czasu „ustanowienia norm niebudzących wątpliwości”, nie powinny być 
dopuszczone.  
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Wyjątek stanowi dobrowolna zgoda pracownika na przeprowadzenie takiego 
badania, co jest zgodne z obowiązującymi standardami American Polygraph Association 
i Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych [11]. Badania mogą stanowić nie-

ocenione źródło wiedzy o pracowniku, ale wzbudzają także kontrowersje prawne 
i etyczne. Wynik badania nie może stanowić podstawy do zwolnienia z pracy. 

Doktor Ben A. Silverberg zwraca uwagę, że przeciwnicy urządzenia będącego 

tematem niniejszej pracy twierdzą, iż praktyki wykonywania badań poligraficznych 
w procesie rekrutacji i testy okresowe w sektorze prywatnym, mogą stanowić naruszenie 
praw pracownika. Dotyczy to w szczególności podstawowego prawa do godności 
i prywatności człowieka. Krytycy uważają, że zastosowanie poligrafu wiąże się z nie-

uzasadnioną ingerencją w osobiste myśli, postawy i przekonania. Zdaniem Silverberga 
często rozpowszechniany jest nieprawdziwy pogląd, że poligraf jest używany do 
psychicznego zastraszania. 

Nierzadko sądzi się, że pracownicy postrzegają testy poligraficzne jako odzwier-

ciedlenie podejrzliwości i nieufności kierownictwa, co niekorzystnie wpływa na środo-
wisko i atmosferę pracy. Co więcej, przeciwnicy poligrafu twierdzą również, że może 
on u badanych osób powodować utratę szacunku do samego siebie oraz poczucie 

upokorzenia. 
Bez wątpienia prywatność i godność człowieka są wysoko cenione w społeczeń-

stwie. Stąd rosnący sprzeciw i protesty wobec coraz bardziej powszechnego wykorzy-
stania poligrafu w sektorze prywatnym, może powodować w niedalekiej przyszłości 

całkowite wykluczenie możliwości stosowania badań poligraficznych właśnie w tym 
zakresie.  

Doktor Ben A. Silverberg wskazuje, że krytycy wykorzystania poligrafu w procesie 
rekrutacji uzasadniali swoje poglądy poprzez założenie, że wobec osób badanych 

zastosowano przymus. Cała procedura była dla nich kontrowersyjna, ponieważ uważali 
ją za naruszenie prywatności. Jednak taka opinia, (mająca swoich zwolenników 
również w ostatnich latach), została podważona już w 1972 r. Badanie na poligrafie 
przeprowadzone wobec 241 osób wykazało, że aż 86,3% uznało, iż było ono rzetelne, 

a 83% nie uważało, aby ich prywatność została naruszona. Z kolei 96,3% badanych 
było gotowych przystąpić do testu, jeżeli miałoby to przyczynić się do znalezienia 
pracy, zaś 87,6% osób wyraziło chęć cyklicznego uczestniczenia w badaniu, aby 

utrzymać zatrudnienie.  
Badania przeprowadzone przez American Polygraph Association i John E. Reid & 

Associates miały na celu zwiększenie wiedzy na temat postaw badanych wobec 
poligrafu oraz obalenie poglądu, że badanie poligraficzne jest nieuzasadnioną znaczną 

ingerencją w prywatność pracownika, któremu wręcz nakazuje się poddać takiemu 
badaniu. Co prawda, ponad 40 lat temu brakowało danych na temat opinii pracow-
ników, którzy regularnie poddają się badaniom poligraficznym, dlatego doktor Ben A. 
Silverberg przedstawił badanie przeprowadzone na grupie 220 osób. Jego celem było 

ustalenie rzeczywistego nastawienia pracowników do testów na poligrafie. 
Osoby, które brały udział w badaniu podzielono na dwie grupy: osób ubiegających 

się o pracę oraz osób, które przechodziły rutynowe, okresowe badanie poligraficzne. 

Pierwszą grupę stanowiły 102 osoby, drugą zaś – 118.  
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Każdą osobę poddaną badaniu naukowemu proszono o odpowiedź na ośmio-
punktowy kwestionariusz, mający na celu uzyskanie indywidualnych opinii na temat 
przebiegu wykonanego testu poligraficznego. Każde pytanie wymagało podania odpo-

wiedzi Tak/Nie, ale dawało również możliwość zamieszczenia własnej opinii. Osoba 
badana miała obowiązek wypełnić krótką notę biograficzną oraz wskazać, ile razy 
przeszła pozytywnie test poligraficzny oraz jakiego był on typu. Kwestionariusze 

wypełniane były bez nadzoru osób przeprowadzających badanie naukowe. Badani 
składali wypełnione formularze ankiet w zapieczętowanym pojemniku. Zadano im 
następujące pytania: 
1. Czy kiedykolwiek w trakcie przeprowadzania testu na poligrafie byłeś w jaki-

kolwiek sposób zawstydzony, upokorzony lub poniżony? 
2. Czy uważasz, że test był w jakikolwiek sposób niesprawiedliwy? 
3. Czy Twoim zdaniem podczas przeprowadzanego badania były jakieś zastrzeżenia 

lub nieuzasadnione naruszenie Twojej prywatności? 

4. Czy sam test lub jakakolwiek jego część sprawiły, że poczułeś się urażony? 
5. Czy czułbyś się bardziej bezpiecznie i komfortowo wiedząc, że Twój pracodawca 

używa poligrafu, by dokonać oceny uczciwości swojego personelu? 

6. Czy gdybyś miał okazję ponownego przejścia testu na poligrafie, zrobiłbyś to? 
7. Jeśli wiedziałbyś, jakie pytania zostaną zadane, zgodziłbyś się na regularne 

badanie poligrafem, mające zapewnić uczciwość pracowników w Twojej firmie? 
8. Jeśli w Twojej firmie wystąpiłaby strata i zostałbyś poproszony o poddanie się 

badaniu poligraficznemu, by w ten sposób znaleźć osobę, która spowodowała 
stratę, zgodziłbyś się? 

W przypadku osób regularnie poddawanych badaniu dokonano modyfikacji trzech 
ostatnich pytań: 

1. Czy czujesz się bardziej bezpiecznie i komfortowo wiedząc, że Twój pracodawca 
używa poligrafu, by dokonać oceny uczciwości swojego personelu? 

2. Czy gdybyś miał wcześniej okazję przejść badanie poligraficzne jako kandydat do 
nowej pracy, zrobiłbyś to? 

3. Czy zgodziłbyś się na okresowe badania poligraficzne, jeśli zażąda tego Twój 
nowy pracodawca? 

Spośród wszystkich 220 badanych liczebnie dominowały kobiety. W grupie osób 

ubiegających się o pracę stanowiły one 79,4%, zaś w grupie osób, które poddawane już 
były rutynowym, okresowym badaniom poligraficznym – 79,7%. Średni wiek kandy-
datów do pracy wynosił 30,6 lat, a średni wiek osób już zatrudnionych – 32,8 lat. 
Przeciętny badany ukończył czteroletnie liceum. Dwóch ze 102 kandydatów do pracy 

przeszło niegdyś badanie poligraficzne. Z kolei każdy badany z grupy 118 osób został 
poddany takiemu badaniu zanim został zatrudniony. Żaden ze zdających nigdy nie 
został poproszony o poddanie się badaniu na poligrafie w celu pomocy w rozwiązaniu 
określonej sprawy, np. kradzieży w firmie. Pracownicy należący do drugiej grupy 

jednomyślnie wskazali, że badania poligraficzne nigdy w żaden sposób nie naruszyły 
ich prywatności ani godności człowieka. 

Osoby ubiegające się o pracę w przeważającej mierze wykazały pozytywne nasta-

wienie wobec badań poligraficznych. Oprócz jednomyślności, iż test był rzetelny, 
95,1% badanych stwierdziło, że w czasie jego przeprowadzania nie czuło zawsty-
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dzenia, upokorzenia ani poniżenia. Z kolei 98,4% osób rekrutowanych nie uważało, że 
badanie naruszyło w jakikolwiek sposób ich prywatność. Wyniki badania wskazują, że 
aż 93,1% ogólnej liczby ubiegających się o pracę wyraziło chęć przystąpienia do testu 

na poligrafie, aby zdobyć zatrudnienie. Spośród wszystkich osób badanych w tej 
grupie – 96,1% z nich zgodziłoby się znaleźć osobę odpowiedzialną za straty w swojej 
firmie. 

W rutynowych, okresowych testach pracowników głównym celem było ustalenie 
lojalności pracowników. Zadawane pytania dotyczyły wyłącznie tematyki wykonywanej 
pracy, nie naruszały więc kwestii życia prywatnego osób poddawanych cyklicznym 
badaniom. Rekomendacje, co do przeprowadzania rutynowych, okresowych testów 

lojalności pracowników z wykorzystaniem poligrafu wskazało 94,1% osób, które 
przechodziły już badanie poligraficzne. Ponadto w drugiej grupie badanych 99,2% osób 
podczas przeprowadzanego testu poligraficznego nie czuło zawstydzenia, upokorzenia 
ani poniżenia. Chęć wzięcia udziału w okresowych testach poligraficznych w nowej 

pracy wyraziło 98,3% badanych; a 99,2% było gotowych wziąć to pod uwagę, aby 
znaleźć osobę odpowiedzialną za straty w swojej firmie. 

Niniejsze badanie potwierdziło wcześniejsze analizy. Przeciwnicy stosowania 

poligrafu niesłusznie twierdzą, że kandydaci do pracy obawiają się naruszenia swojej 
prywatności i godności w wyniku poddania się badaniom poligraficznym w procesie 
rekrutacji.  

Badanie przedstawione przez doktora Silverberga może być inspiracją do wyko-

nania nowych pomiarów w zakresie oceny przez pracowników wykorzystania badań 
poligraficznych w sektorze prywatnym, których wyniki mogą rozwiać wszelkie 
związane z tym wątpliwości i kontrowersje [12]. 

10. Koncepcje użyteczności procesowej badań poligraficznych 

Doktor habilitowany Piotr Herbowski jest autorem monografii „Badanie poligra-
ficzne jako metoda weryfikacji wersji śledczych”. Zawodowo zajmuje się wykorzy-

staniem wyników badań poligraficznych.  
W publikacji „Badanie poligraficzne – metoda wykrywania kłamstwa czy wery-

fikacji wersji śledczych?”, (Edukacja Prawnicza, numer 4 (151) kwiecień 2014), 

przedstawił następujące koncepcje ich użyteczności procesowej. 

10.1. Koncepcja wykrywania kłamstwa 

Wartość badań poligraficznych dla postępowania karnego udowadnia koncepcja 
wykrywania kłamstwa. Jednakże pod względem merytorycznym i procesowym, przy-
jęcie tej koncepcji jest niemożliwe, nawet jeżeli wyniki badań poligraficznych pozwa-
lają na stwierdzenie istnienia mieszczących się w sferze jego zainteresowania faktów 

procesowych [13].  

10.2. Koncepcja śladu pamięciowego 

Koncepcja śladu pamięciowego mogłaby być uznana, jeśli wykazane zostanie 
istnienie w pamięci osoby badanej śladu pamięciowego i równocześnie śladu emocjo-
nalnego. Za pomocą poligrafu bada się ślady, które niezaprzeczalnie są odpowiedzialne 

za wywołanie reakcji – emocji. Muszą być one poprzedzone wystąpieniem u świadka 
zdarzenia śladów pamięciowych. Dlatego koncepcja ta wykluczyłaby możliwość 
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badania osoby nieuczestniczącej w danej sprawie. Na etapie postępowania przygoto-
wawczego nie zawsze jest możliwe jednoznaczne stwierdzenie, zgodnie ze stanem 
faktycznym, czy badany uczestniczył w zdarzeniu. W związku z powyższym, kon-

cepcję tę należy odrzucić [13]. 

10.3. Koncepcja związku emocjonalnego 

Sąd Najwyższy w wyroku z 25.09.1976 r. stwierdził, że: badania mają przede 
wszystkim na celu wykazanie związku emocjonalnego badanej osoby z danym 
zdarzeniem. Z kolei w wyroku z 9.11.1999 r. SN dodał, iż: nie można uznać wyniku 

pozytywnego za dowód wskazujący, nawet tylko pomocniczo (pośrednio), na spraw-
stwo. Pięć lat później w wyroku z 3.11.2004 r. Sąd Najwyższy wskazał, że: Istota 
badania wariograficznego polega na skontrolowaniu reakcji organicznych człowieka, 
odzwierciedlających jego stosunek emocjonalny do określonych zdarzeń. Ścisły związek 

emocjonalny z czynem jest jednak zupełnie oczywisty i niekwestionowany przez skaza-
nego. Zatem badanie poligraficzne nie mogłoby wykazać, czy oskarżony miał jakieś 
związki z pozostałymi oskarżonymi, czy wiedział o zabójstwie itp., czy też nie. Z tego 
punktu widzenia badanie takie jest zatem bezprzedmiotowe [13]. 

10.4. Koncepcje badań a techniki badawcze 

Biegli stosują najczęściej dwa rodzaje testów. Przedmiotem ustaleń w teście pytań 
porównawczych jest „związek emocjonalny ze zdarzeniem i ślad emocjonalny”.  

Jeżeli interpretując wyniki badania nie stwierdzi się powiązania osoby badanej ze 
zdarzeniem lub uznane zostanie, że nie posiada ona informacji na temat szczegółów 

takiego zdarzenia, można twierdzić, iż badany nie brał w nim udziału.  
W odwrotnym przypadku pojawia się trudność przekształcenia wykazanego związku 

na fakty dowodowe. Dla organu procesowego opinia biegłego na podstawie tego rodzaju 
testu może okazać się nieprzydatna, a wykorzystane w badaniu metody – niezrozumiałe.  

Drugi rodzaj testów – wiedzy o czynie, również mogą stanowić trudność w wycią-
ganiu wniosków dla organu procesowego. Tym samym koncepcja śladu pamięciowego 
oraz koncepcja związku emocjonalnego, jedynie sporadycznie są wykorzystywane jako 

metoda wyrokowania sądu [13]. 

10.5. Koncepcja weryfikacji wersji śledczych 

Istnieje również koncepcja postrzegania opinii z badań poligraficznych jako sposobu 
weryfikowania wersji śledczej zakładanej wobec badanego. Nie odnoszą się one do 
faktu głównego, co jest najbardziej podważane w kontekście użyteczności badań 
poligraficznych. Koncepcja ta pozwala na skonstruowanie przez sąd takiej oceny, która 

byłaby dla niego bardziej jednoznaczna. W większym stopniu mogłaby również odnosić 
się do tego, jaki jest związek opinii biegłego z faktem głównym. Jak twierdzi Piotr 
Herbowski, na podstawie orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych 

można stwierdzić, że gdyby prokurator w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu 
z opinii biegłego wymienił wersje istniejące wobec badanego – sprawstwa, pomocnictwa 
czy innej formy udziału w zdarzeniu – a biegły wypowiedziałby się na temat wyklu-
czenia lub uprawdopodobnienia tych wersji, taka opinia mogłaby uzyskać aprobatę 

sądów [13]. 
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11. Wartość dowodowa opinii z badań poligraficznych i ich korzyści 

dla wymiaru sprawiedliwości 

Przeprowadzenie badań za pomocą poligrafu odbywa się na wniosek stron, co 
prowadzi do przygotowania opinii przez powołanego w sprawie biegłego. W procesie 

karnym wyniki badań poligraficznych powinny stanowić jedynie dowód pomocniczy. 
Wykorzystuje się je w głównej mierze do weryfikacji wersji śledczych i zawężenia 
kręgu podejrzanych. Wnioskowanie obrońcy o wykonanie takiego badania może wska-
zywać na sygnalizowanie niewinności oskarżonego.  

Instytut badań wariograficznych, analizując wykorzystanie tego typu urządzenia 
w polskim systemie prawnym, wyszczególnia następujące warunki: 

 jeżeli sprawa karna jest kontynuacją sprawy cywilnej, wniosek o włączenie opinii 
z badań wariograficznych zostanie oddalony; 

 jeżeli w sprawie zachodzi sytuacja „słowo przeciwko słowu” i brak jest istotnych lub 
wiarygodnych innych dowodów, badania najprawdopodobniej zostaną wykonane 

w fazie procesowej; 

 opinia z badania wariograficznego może przesądzić o wyroku, gdy brak jest innych 
obciążających dowodów; 

 nierzadko sama gotowość do poddania się badaniu, kiedy materiał dowodowy jest 
bardzo niewielki – przyczyni się do uniewinnienia podejrzanego; 

 sąd może odwołać się do badania wariografem lub zgodzić się na takie badania 
w fazie procesowej, jeżeli służy to powiększeniu materiału dowodowego – w sytuacji 
wystąpienia wątpliwości, każda nowa informacja może być użyteczna; 

 w przypadku, kiedy badanie wariografem może uwiarygodnić określony przebieg 
wydarzeń (nawet gdy samo w sobie nie jest dowodem), sąd może zdecydować 

o konieczności jego przeprowadzenia. Taka sytuacja może wystąpić, kiedy istnieją 
wątpliwości co do spójności zeznania danego świadka [14]. 

W postępowaniu cywilnym wartość dowodowa wykonanego badania psychofizjo-
logicznego jest znikoma, ale tylko wtedy, gdy nie zostanie podparta innym dowodem, 

potwierdzającym informacje pozyskane za pomocą poligrafu. Wyniki interpretuje się 
jako opinia prywatna. 

Artykuł 171 w paragrafie 5 Kodeksu postępowania karnego z 1997 r. przedstawia 
obowiązujące zasady przesłuchania: 1) niedopuszczalne jest wpływanie na wypo-

wiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu lub groźby bezprawnej, 
2) niedopuszczalne jest stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych 
wpływających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej albo mających na celu 

kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem [5]. 
Tym samym zezwolenie na wykorzystanie środków technicznych (poligraf), w celu 

kontroli nieświadomych reakcji organizmu przesłuchiwanego, może być uznawane 
przez niektóre osoby za niedopuszczalne. Jednakże sprzeczność ta faktycznie nie wystę-

puje, ponieważ przesłuchiwany musi wyrazić zgodę na zastosowanie takich środków 
technicznych.  

Badanie poligrafem powinno być wykonane na wczesnym etapie śledztwa, w czasie 
do kilkudziesięciu godzin od zatrzymania. Tylko wtedy mogą stanowić one wartość 

dowodową w przyszłym postępowaniu sądowym. Wątpliwości budzi zatem Art. 74 
Kodeksu postępowania karnego stanowiący o prawach i obowiązkach oskarżonego. 
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Owszem, widnieje w nim obowiązek poddania się przez oskarżonego badaniom 
psychologicznym i psychiatrycznym [5], ale nie dotyczy to testu poligraficznego.  

Jeżeli postępowanie jest na etapie czynności operacyjnych, a podejrzanemu nie 

postawiono zarzutów – można przeprowadzić wobec niego „eksperyment wariogra-
ficzny”. Tutaj pojawiają się kolejne rozbieżności w ustawodawstwie, ponieważ według 
Kodeksu postępowania karnego wszystkie czynności są procesowe, w przeciwieństwie 

do m.in. Ustawy o Policji lub Ustawy o Straży Granicznej. 
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29 stycznia 2015 r. wyjaśnia wątpliwości, 

które wskazano w poprzednim akapicie. Badanie poligraficzne nie może stanowić 
alternatywy dla przesłuchania. Należy uzyskać zgodę osoby badanej na przeprowa-

dzenie badania i nie może być ona pobrana na etapie czynności procesowych. Badanie 
możliwe jest do wykonania w ramach postępowania przygotowawczego oraz 
wyłącznie wobec osób (świadków, podejrzanych i in.), które nie posiadają ustalonego 
statusu procesowego.  

Dopuszcza się przedstawienie dowodu z ekspertyzy biegłego wobec oskarżonego, 
świadka bądź podejrzanego. Stanowi ona równowartość każdej innej przedstawianej 
opinii biegłych. Nie jest jednak dowodem bezpośrednim w sprawie [14]. 

Badanie poligraficzne może stanowić wartość dowodową zawsze wtedy, gdy jego 
wykonanie jest uzasadnione i może prowadzić chociażby do pozyskania nowych 
poszlak w sprawie. 

Z przeprowadzonych na przełomie XX i XXI wieku badań naukowych wynika, że 

badania poligraficzne, jako metoda wykorzystywana w kryminalistyce, mają bardzo 
wysoką wartość diagnostyczną. Średnia dokładność wszystkich typów testów poligra-
ficznych, potwierdzona badaniami naukowymi, wynosi 87,1% [11].  

Zastosowanie ich niesie nieocenione korzyści dla wymiaru sprawiedliwości, na 

przykład zmniejszenie recydywy. Jest to możliwe, jeżeli badanie poligraficzne stoso-
wane będzie w celu kontroli i terapii. Szczególnie w odniesieniu do osób, które 
popełniają przestępstwa na tle seksualnym. 

12. Sporna kwestia wartości diagnostycznej badania poligraficznego 

W poprzednim podrozdziale nadmieniono, że wartość diagnostyczna badania 

poligraficznego jest bardzo wysoka i może stanowić znakomite narzędzie sprawowania 
kontroli nad postępowaniem osób, u których wystąpiły zachowania przestępcze. Mimo 
że z psychologicznego punktu widzenia kontrola i analiza reakcji psychofizjologicznych 
organizmu może budzić kontrowersje, to bez wątpienia należy zgodzić się ze stwier-

dzeniem profesora Józefa Wójcikiewicza, iż niezwykle trudne jest znalezienie innej 
metody nauk sądowych niż ekspertyza poligraficzna, której wartość diagnostyczna 
byłaby tak dobrze zbadana m.in. pod kątem rzetelności [15].  

Zdaniem profesora A. Bulsiewicza wyniki ekspertyzy nie powinny w poszczególnych 

przypadkach stanowić jedynie dowodu pomocniczego. Mogą one okazać się dowodem 
obciążającym lub będącym przesłanką do oddalenia podejrzenia, jak również być 
wykorzystane do weryfikacji wersji śledczych. Jak podkreśla profesor Bulsiewicz nie 

oznacza to jednak, że w każdym przypadku wartość przeprowadzonej ekspertyzy jest 
na tyle wysoka, aby móc ją uznać za dowód kluczowy w danej sprawie. Według 
artykułu 198 § 3 Kodeksu postępowania karnego, kompetencje organu procesowego 
pozwalają na wprowadzenie zmiany, co do zakresu ekspertyzy lub postawionych pytań, 
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stawianie pytań dodatkowych [5]. Co ważne, niedopuszczalne jest, aby organ proc-
esowy wykraczał poza przyjętą przez biegłego sporządzającego ekspertyzę metodę ba-
dawczą. Może on uznać taką opinię za niejasną lub niepełną, a także dążyć do ustalenia 

zawartych w niej nieścisłości lub spostrzeżeń wzajemnie się wykluczających [16]. 
Odmienne zdanie, co do dopuszczalności wykorzystania poligrafu w sferze postępo-

wania dowodowego w procesie karnym, przedstawiali prof. Marian Cieślak i prof. 

Zbigniew Doda. Potwierdzeniem tej tezy jest artykuł „Kierunki orzecznictwa SN 
w zakresie postępowania karnego (lata 1980-1983)”, który ukazał się w 1984 r. w mie-
sięczniku „Palestra”. Autorzy wyrazili w nim nadzieję, że w przyszłości kwestia prawnej 
dopuszczalności badań poligraficznych w procesie karnym zostanie rozwiązana 

w sposób niebudzący kontrowersji ani wątpliwości. Skonfrontowali oni także swoje 
zdanie z wyrokami Sądu Najwyższego. W artykule miesięcznika przedstawili wyrok 
z dnia 25 września 1976 r., w którym zawarto, że tego typu badania mają charakter 
pomocniczy. Nie mogą zatem stanowić samodzielnego dowodu obciążającego podej-

rzanego. Według SN badania poligraficzne mają na celu wykazanie związku emocjonal-
nego badanej osoby z danym zdarzeniem. Nie stanowi to jednak argumentu wyklucza-
jącego dopuszczalność badań poligraficznych w procesie karnym.  

W zamieszczonym artykule autorstwa prof. M. Cieślaka i prof. Z. Dody przed-
stawiony został również fragment wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1982 r. 
II KR 6/82 (OSNKW nr 6/1982, poz. 35). Wskazano, iż badanie poligraficzne jest 
dopuszczalne, ale nie może być wykonywane przed wydaniem postanowienia 

o wszczęciu postępowania. Nie stanowi czynności przeprowadzanej w niezbędnym 
zakresie i w granicach koniecznych do zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa 
przed ich utratą lub zniekształceniem (art. 308 Kodeksu postępowania karnego) [5].  

Sąd podkreślił, że co do wartości procesowej tego dowodu zachowuje dużą 

ostrożność, wyrażającą się między innymi w uznaniu go za dowód jedynie pomocniczy 
w tym sensie, że samodzielnie nie może być podstawą żadnych ustaleń faktycznych. 
Badanie poligraficzne pozwala ujawnić reakcje emocjonalne organizmu osoby badanej 
w momencie jego przeprowadzenia, nie jest zatem podstawą do ustalenia stanu 

faktycznego, na przykład winy podejrzanego. Nie determinuje pozyskania dowodu 
w procesie karnym [17]. 

Badanie poligraficzne nie może być przeprowadzone w postępowaniu sprawdza-

jącym (art. 307 Kodeksu postępowania karnego) [5]. W postępowaniu tym niedopusz-
czalne jest korzystanie z opinii biegłego. Jego celem jest ustalenie, czy istnieją 
przesłanki do wszczęcia postępowania przygotowawczego.  

Profesor Jan Widacki wskazuje, że co najmniej 30% opinii z badań poligraficznych 

wykorzystywanych w polskim procesie karnym zawierało wnioski zupełnie bezuży-
teczne, a dalszych kilkadziesiąt procent – niejednoznaczne. W innych państwach 
procent nierozstrzygniętych wyników w stosunku do badań eksperymentalnych waha 
się między 6% a 23%. Z kolei w badaniach w autentycznych sprawach w Stanach 

Zjednoczonych wynosi on ok. 5%, w Japonii 5,2%, a w byłej Jugosławii 6% [2]. 
Takehiko Yamamura oraz Yo Miyata w swoim artykule zamieszczonym w recen-

zowanym czasopiśmie naukowym „Forensic Science International” dokonali przeglądu 

współczesnego stosowania poligrafu w Japonii do psychofizjologicznego wykrywania 
oszustwa. Organy ścigania nakazują wykorzystanie urządzenia tylko w zakresie 
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określonych zagadnień w dochodzeniach i postępowaniach sądowych w celu ustalenia 
prawdy i oszustwa w zeznaniach podejrzanego. Szkolenie dla wykwalifikowanych 
poligraferów i stosowanie ustanowionych norm prawnych, umożliwiło udowodnienie 

naukowej przydatności tej metody. We wszystkich japońskich agencjach policyjnych 
badania poligraficzne przeprowadzano w ponad 5000 przypadkach rocznie w ramach 
procesów karnych. Dobrze poznany mechanizm stosowania poligrafu zwiększył 

dokładność diagnozowania oszustwa do około 90%, a poprawność wyników jest obecnie 
na bardzo wysokim poziomie. Tym samym potwierdzono, że wykorzystywanie eksper-
tyz poligraficznych w procesie karnym jest rozsądne, trafne i wiarygodne. W związku 
z tym przeprowadzanie badań poligraficznych zostało dopuszczone w japońskim 

postępowaniu sądowym, a wartość dowodowa wyników uzyskanych przy użyciu urzą-
dzenia rejestrującego psychofizjologiczne reakcje organizmu – została powszechnie 
uznana przez sąd [18]. Jednakże należy zaznaczyć, że Japończycy, przeprowadzając 
badanie poligraficzne, stosują wyłącznie technikę CIT i całkowicie odrzucają 

możliwość stosowania technik pytań porównawczych – CQT. 
Mimo upływu lat dopuszczalność badań poligraficznych m.in. w polskim procesie 

karnym wciąż budzi kontrowersje. Wydaje się, że właściwe jest stwierdzenie, iż 

powinny być one przeprowadzane szczególnie wtedy, gdy mogą stanowić cenne 
uzupełnienie materiału dowodowego. Jednak należy podkreślić, iż zadaniem sądu jest 
określenie, czy wyniki przeprowadzonej ekspertyzy nie pozostawiają wątpliwości, co 
do winy podejrzanego. Jeżeli istnieją jakiekolwiek podstawy do tego, by móc twier-

dzić, że oskarżony nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, wtedy w żadnym 
wypadku badanie poligraficzne nie powinno stanowić dowodu bezpośredniego. 

13. Wybrane przykłady badań nad działaniem poligrafu przeprowadzone 

w Japonii i Izraelu 

Japońscy badacze Ahikiro Suzuki, Shoichi Watanabe, Yutaka Takeno, Tsuneo 
Kosugi oraz Takumi Kasuya przeprowadzili badanie, które miało na celu sprawdzić 

możliwość wykrycia kłamstwa na podstawie dokonanej analizy głosu. Według nich 
w technice wykrywania oszustwa ważna jest odpowiednia metoda przeprowadzania 
badania czy właściwa interpretacja wyników. Kontrolowanie własnego głosu nie jest 

trudne, dużo łatwiej jest zatem udzielić fałszywej odpowiedzi. Wyniki podobnych 
badań wskazywały, że różnica w tonie głosu przy udzielaniu odpowiedzi fałszywej 
była niewielka w porównaniu do sytuacji, gdy osoba badana mówiła prawdę.  

Według A. Suzuki, S. Watanabe, Y. Takeno, T. Kosugi oraz T. Kasuya kluczowa 

kwestia analizy głosu – w kontekście wykrywania kłamstw – tkwi w metodach prze-
twarzania informacji. Głos ludzki jest tworzony przez wydech, wypowiedź i artyku-
lację. Fala dźwiękowa przechodzi przez różne części narządu głosu, wytwarza słowa 
oraz charakterystyczny rezonans. Wyżej wymienieni japońscy badacze w swoim 

eksperymencie założyli, że jeśli człowiek jest zaburzony psychicznie lub kłamie, 
występują u niego zmiany napięcia mięśni wydechowych. Ich zdaniem werbalna odpo-
wiedź osoby winnej na pytanie relewantne różni się pod względem wysokości tonu 

głosu w porównaniu do sytuacji, gdy ta sama osoba udziela odpowiedzi na pytanie 
porównawcze.  

Eksperyment przeprowadzony został na mężczyznach w wieku od 24 do 30 lat. 
W odległości około 30 cm od ust badanych, umieszczony został mikrofon Sony ECM-2l. 
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Głos transmitowany był przez jednokierunkowy mikrofon pojemnościowy do magne-
tofonu Sony TC-777A, który znajdował się w sąsiednim pomieszczeniu. Nagrywanie 
ustawiono z prędkością 19 cm/sekundę. Badanie przeprowadzone zostało w pół-

dźwiękoszczelnym pokoju. Kiedy odpowiedzi na pytania CQT i POT były niespójne, 
wykluczano je z analizy; na przykład w sytuacji, gdy ktoś odpowiedział „nie” na 
pewne pytanie z serii, a następnie udzielił odpowiedzi „nie wiem”. 

Najpierw przeanalizowano wysokość dźwięku przy użyciu rekordów uzyskanych 
przez wskaźnik wysokości tonu. Trudnością okazało się określenie, które zmiany 
wysokości tonu były spowodowane kłamstwem. Nie odnotowano żadnych szczegól-
nych cech związanych z udzielaną odpowiedzią na pytanie relewantne.  

Eksperyment zakończył się pozytywnie jedynie w przypadku pomiaru maksymalnej 
intensywności głosu w momencie udzielania odpowiedzi na pytania testowe.  

Przeprowadzony test dwumianowy wykazał, że jeśli wysokość dźwięku maleje 
podczas udzielania odpowiedzi fałszywej. Na podstawie uzyskanych wyników badań 

ustalono, że zmiana wysokości głosu w przypadku udzielania odpowiedzi fałszywej 
była niewielka. Zatem nie udało się jednoznacznie stwierdzić, czy próbując dokonać 
oszustwa istnieje różnica w wysokości, intensywności i czasie trwania głosu w porów-

naniu z sytuacją, gdy osoba badana odpowiada zgodnie z prawdą [19].  
Izraelski badacz Tuvia Shurany w swojej pracy naukowej w „European Polygraph” 

twierdzi, że chcąc wskazać, która część testu poligraficznego jest najbardziej proble-
matyczna podczas przeprowadzania testu porównawczego (CQT), odpowiedzią byłoby 

odpowiednie dostosowanie pytania porównawczego do osoby poddawanej badaniu. 
Według Cleve’a Bacstera pytanie porównawcze to takie, które daje nam poprawny 
wynik. Niegdyś poligrafer pochodzący z Kanady wyjawił T. Shurany’emu, że opra-
cowanie pytania porównawczego to w 50% wiedza, a w 50% sztuka. 

W 2003 r. Tuvia Shurany pozyskał od Nathana J. Gordona wiedzę na temat testu 
PVT, który stworzono do potwierdzania wyników uzyskiwanych przy stosowaniu 
testów z pytaniami porównawczymi, czyli CQT. Przeprowadzenie testu PVT (Polygraph 
Verification Test) pozwala zwiększyć wartość diagnostyczną badania poligraficznego. 

Okazuje się, że tę metodę można wykorzystać m.in. do zweryfikowania fałszywie 
pozytywnych wyników, czyli takich, które wydają się prawdziwe, a jednak nimi nie są. 
Twórcą tego pomysłu był William L. Fleisher, który następnie został zmodyfikowany 

i zastosowany przez Nathana J. Gordona. Celem testu PVT jest sprawdzenie wyników 
badania wskazujących na nieszczerość badanego oraz ustalenie, czy podczas udzielania 
odpowiedzi na wcześniejsze pytania testowe, celowo wprowadzał on w błąd osobę, 
która to badanie przeprowadzała. Należy poinformować badanego o negatywnym 

wyniku poprzedniego testu, a następnie umieścić możliwe przyczyny w sekwencji 
pytań testu PVT. Uważa się, że w tym wypadku istotne znaczenie ma fakt, w jaki 
sposób zareaguje on na pytanie o faktyczny związek z badaną sprawą. Odnotowanie 
znaczącej reakcji pozwala na potwierdzenie wyniku poprzedniego badania, zaś brak 

znaczącej reakcji – wskazuje na konieczność ponownego przeprowadzenia wcześniej-
szego testu [20]. 

Tuvia Shurany opisuje, jak test PVT został wykorzystany przez niezależnych poli-

graferów. Okazuje się, że podczas prywatnego badania przeprowadzanego w Izraelu, 
wynik grupy testu CQT, został uznany przez PVT za zwodniczy, co potwierdzono 
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uzyskując od badanego odpowiednie wyjaśnienia. Podobna sytuacja miała miejsce 
w Stanach Zjednoczonych, gdy niezgodny z prawdą wynik CQT został zakwestiono-
wany przez PVT, a wskutek przeprowadzonego dochodzenia, zdający został później 

uznany za niewinnego. W obu tych przypadkach wynik PVT był prawidłowy, co 
potwierdza fakt, że wybór odpowiedniej techniki przeprowadzania badania może mieć 
duże znaczenie w kontekście uzyskiwania prawidłowych wyników testów, także 

w kontekście wartości dowodowej opinii z badań poligraficznych [21]. 

14. Podsumowanie  

Chcąc dokonać syntezy zebranych informacji należy podkreślić, że problematyka 
badań poligraficznych ma charakter interdyscyplinarny. Dotyczy wielu dziedzin nauki, 
między innymi: psychofizjologii, neurologii, statystyki, logiki. Wykorzystanie poligrafu 
w procesie karnym budzi kontrowersje nie tylko prawne, ale również te natury 

psychologicznej, a nawet etycznej.  
Badania poligraficzne w Polsce po raz pierwszy przeprowadzane zostały w latach 

60. XX wieku. Mimo upływu lat nie słabną dyskusje, co tak naprawdę jest przed-
miotem badań.  

Poligraf postrzegany jest przez pryzmat stereotypu. Osoby niezwiązane zawodowo 
z kryminalistyką, opierają swoje przekonania na tym, co widzą w serialach kryminal-
nych czy filmach akcji. Wszystko to sprawia, że posiadają one zniekształcony obraz 

badań poligraficznych. 
Uściślając, bez względu na fakt, czy badany potrafi kontrolować reakcje własnego 

organizmu, nie można twierdzić o „oszukaniu poligrafu”. Zadaniem profesjonalnego 
poligrafera jest prawidłowe rozpoznanie, czy dana odpowiedź jest fałszywa.  

Poligraf nie jest „wykrywaczem kłamstw”. Na podstawie zarejestrowanych reakcji 
psychofizjologicznych organizmu, takich jak: wzrost ciśnienia krwi, przyspieszenie 
oddechu, wzrost przewodności elektrycznej skóry, nie jest możliwe stwierdzenie, która 
z odpowiedzi jest nieprawdziwa. Ponownie należy podkreślić, jak nieocenione 

znaczenie mają umiejętności zawodowe biegłych, zajmujących się analizą uzyskanych 
wyników badań.  

Przypadek Aldricha Amesa oraz „potwora znad Green River” stanowi potwier-

dzenie, że mechanizm działania urządzenia nie jest błędny. O udanej próbie oszustwa 
zadecydował tzw. czynnik ludzki. 

Do przyczyn wewnętrznych, wpływających na wyniki badań należą m.in.: wstrzy-
mywanie oddechu przez krótki czas, branie płytkich wdechów, próby zranienia się, 

przyjmowanie leków, medytacja. Przeprowadzanie badania w sytuacji, gdy dana osoba 
znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest niedo-
puszczalne. 

Nie bez znaczenia jest również odpowiedni dobór metody, według której przepro-

wadzone zostanie badanie. Kontrowersje wzbudzają szczególnie te grupy testów, które 
ukierunkowane są na wykrywanie nieszczerości. Uważa się, że wpływają one na 
kondycję emocjonalną badanego, co można zauważyć w przypadku techniki Reida, 

gdzie podejrzany nie może wyrazić słowami odpowiedzi na zadane „pytania cichej 
odpowiedzi”. 

Jak dowodzi eksperyment, przeprowadzony na kobietach ciężarnych, kobietach 
niebędących w ciąży oraz na mężczyznach, wyniki badań poligraficznych nie są zależne 
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od stanu bycia w ciąży. Nie należy jednak zapominać, że silny stres i duże stężenie 
kortyzolu, związane z badaniem, mogą spowodować wystąpienie wad rozwojowych 
u płodu, a nawet prowadzić do poronienia. 

Wątpliwości budzi również wartość opinii z badań poligraficznych w procesach 
karnych. Uważa się, że dowód z badania poligrafem jest jedynie uzupełnieniem, pewną 
poszlaką w danej sprawie i nie może bezpośrednio decydować o winie oskarżonego.  

O tym, czy opinia będzie przydatna i niebudząca wątpliwości, nierzadko przesądza 
określony rodzaj testów – test pytań porównawczych lub test wiedzy o czynie. Według 
badań przeprowadzonych w Japonii wykorzystywanie ekspertyz poligraficznych 
wyłącznie w sprawach kryminalnych jest rozsądne, trafne i wiarygodne. Kilkadziesiąt 

lat temu precyzyjnie określono warunki dopuszczenia ekspertyzy poligraficznej 
w japońskim postępowaniu sądowym, a jej wartość dowodowa została powszechnie 
uznana. Być może – w niedalekiej przyszłości – także w polskim procesie karnym zostaną 
rozwiązane kontrowersje wobec wartości diagnostycznej badania poligraficznego.  

Wyniki badań poligraficznych nie mogą stanowić przesłanki do zwolnienia osoby 
zatrudnionej w przedsiębiorstwie prywatnym. Jak dowodzą amerykańskie badania 
naukowe kandydaci do pracy oraz osoby już zatrudnione, które regularnie poddawane 

są badaniom poligraficznym, nie obawiają się naruszenia swojej prywatności i godności 
w wyniku przeprowadzenia badań poligraficznych w miejscu pracy. 

Dopuszczalność badań poligraficznych w służbach mundurowych stała się niegdyś 
przedmiotem badań Trybunału Konstytucyjnego. Są one prawnie dozwolone, jeżeli 

ustawa tak stanowi. Należy pamiętać, że nieprawidłowa interpretacja zarejestrowanych 
reakcji psychofizjologicznych, może skutkować niewykryciem powiązań z obcym 
wywiadem oraz zachwianiem tajności operacji służb specjalnych. 

Zaletą badań poligraficznych jest wysokie prawdopodobieństwo ujawnienia niezna-

nych dotąd okoliczności w sprawie karnej. Prawidłowa analiza wyników pozwala 
zapobiec sytuacjom, w których próba kontrolowania przez badanego własnych reakcji 
organizmu, nie zamienia się w sprawowanie nadzoru nad wymiarem sprawiedliwości. 

Przedstawione w pracy eksperymenty badaczy pochodzących z Japonii, Izraela 

i Stanów Zjednoczonych mogą stanowić inspirację do przeprowadzenia badań własnych 
z zakresu poddawania badaniom poligraficznym pracowników sektora prywatnego, jak 
również użyteczności metody testu PVT. 

Literatura  

1. Hołyst B., Kryminalistyka, Wydanie VIII, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1996. 

2. Widacki J. (red.), Badania poligraficzne w Polsce, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne 

sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014, s. 9-10, 35-45, 195. 

3. Poligrafia, [w:] Encyklopedia PWN, 2021, 

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/poligrafia;3959469.html [dostęp: 08.01.2021]. 

4. Herbowski P., Badanie poligraficzne – metoda wykrywania kłamstwa czy weryfikacji wersji 

śledczych?, Edukacja Prawnicza, nr 4 (151), kwiecień 2014, [online], 

https://www.edukacjaprawnicza.pl/badanie-poligraficzne-metoda-wykrywania-klamstwa-

czy-weryfikacji-wersji-sledczych/ [dostęp: 08.01.2021]. 

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego – art. 199a, art. 171, art. 

74, art. 198 § 3, art. 308, art. 307. 



 

Zuzanna Koziarska 

 

82 

6. Gruza E., Czy zabiłeś Ewelinę? – czyli czy wariograf to wykrywacz kłamstw, Edukacja 

Prawnicza, nr 4 (124), kwiecień 2011, [online], https://www.edukacjaprawnicza.pl/czy-

zabiles-eweline-czyli-czy-wariograf-to-wykrywacz-klamstw/ [dostęp: 11.01.2021]. 

7. Mrówka P., Aldrich Ames: człowiek, który zniszczył CIA, Histmag.org, Pierwszy Polski 

Portal Historyczny, data publikacji: 15.04.2015 [online] https://histmag.org/Aldrich-Ames-

czlowiek-ktory-zniszczyl-CIA-10941/ [dostęp: 15.01.2021]. 

8. Instytut Badań Wariograficznych, Jak oszukać wariograf (wykrywacz kłamstw), 

https://www.wariograf.com.pl/jak-oszukac-wariograf-wykrywacz-klamstw/ [dostęp: 

15.01.2021]. 

9. Kęciek K., Seryjny morderca ujęty po 20 latach, Tygodnik Przegląd, 17 grudnia 2001, 

[online] https://www.tygodnikprzeglad.pl/seryjny-morderca-ujety-po-20-latach/ [dostęp: 

15.01.2021]. 

10. Instytut Badań Wariograficznych, Badanie wariografem kobiet w ciąży, 

https://www.wariograf.com.pl/badanie-wariografem-kobiet-w-ciazy/ [dostęp: 15.01.2021]. 

11. Gołaszewski M., Markowicz P., Jastrzębska J., Postrzeganie badań poligraficznych 

w Polsce oraz ich użyteczność w służbach i innych obszarach działalności, Przegląd 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego 18/18, s. 158-163, 

http://www.abw.gov.pl/download/1/2425/6PBW18MGolaszewskiiin.pdf [dostęp: 

15.01.2021]. 

12. Silverberg Ben A., Polygraph, 09(3), American Polygraph Association, 1980. 

13. Herbowski P., Badanie poligraficzne – metoda wykrywania kłamstwa czy weryfikacji wersji 

śledczych?, Edukacja Prawnicza, nr 4 (151, kwiecień 2014, [online], 

https://www.edukacjaprawnicza.pl/badanie-poligraficzne-metoda-wykrywania-klamstwa-

czy-weryfikacji-wersji-sledczych/ [dostęp: 08.01.2021]. 

14. Instytut Badań Wariograficznych, § Czy badanie wariografem jest dowodem w sądzie? 

Aktualny stan prawny, https://www.wariograf.com.pl/badanie-wariografem-w-sadzie/ 

[dostęp: 15.01.2021]. 

15. Wójcikiewicz J., Ekspertyza poligraficzna (wariograficzna), [w:] Ekspertyza sądowa (red.) 

J. Wójcikiewicz, Kraków 2002. 

16. Bulsiewicz A., Karnoprocesowa problematyka badań poligraficznych, [w:] Wariografia 

kryminalistyczna, (red.) M. Kulicki, Szczytno 1998. 

17. Cieślak M., Doda Z., Kierunki orzecznictwa SN w zakresie postępowania karnego (lata 

1980-1983), Wydawnictwo Prawnicze, Palestra, 28/10(322), 1984, s. 1-160. 

18. Yamamura T., Miyata Y., Development of the polygraph technique in Japan for detection of 

deception, Forensic Science International, tom 44, numery 2-3, 1990, s. 257-271. 

19. Suzuki A., Watanabe S., Takeno Y., Kosugi T., Kasuya T., Polygraph 1980, 09(3), 

American Polygraph Association, 1980. 

20. Gołaszewski M., Formaty testowe najczęściej wykorzystywane w badaniach 

poligraficznych, [w:] Współczesne standardy badań poligraficznych, (red.) M. Gołaszewski, 

Warszawa 2013. 

21. Shurany T., European Polygraph, tom 5, numer 2 (16), 2011.  

  



 

Kontrowersje wobec badania poligraficznego 

 

83 

Kontrowersje wobec badania poligraficznego 

Streszczenie 
Poligraf jest urządzeniem, które wykorzystuje się do pomiaru reakcji psychofizjologicznych organizmu. 
Nie dokonuje się tutaj jednoznacznego wskazania, że dana odpowiedź jest prawdą. Interpretuje się jedynie 
reakcję osoby badanej na zadawane pytania.  

Celem niniejszej pracy przeglądowej było przyjrzenie się kontrowersjom wobec badań poligraficznych. 
Dokonano przeglądu literatury i aktów prawnych, które dotyczą omawianej tematyki.  
Na podstawie uzyskanych danych, udzielono odpowiedzi na pytania: czy można oszukać poligraf, dlaczego 
stosowanie nazwy „wykrywacz kłamstw” jest nieprawidłowe, a także – które metody badań poligraficz-
nych budzą kontrowersje natury psychologicznej i prawnej.  

Omówiono również, w jaki sposób osoby poddane badaniu, próbują kontrolować autonomiczny układ 
nerwowy, działający poza świadomością człowieka. Opisano przypadki udanej próby zafałszowania wyników 
podczas odpowiadania na kluczowe pytania – sprawa Aldricha Amesa oraz Gary’ego Ridgwaya.  
W ramach przygotowania pracy przyjrzano się wykorzystaniu badań z użyciem poligrafu w służbach 

mundurowych oraz w sektorze prywatnym. Uważa się, że są one kontrowersyjne ze względu na duże 
ryzyko nieprawidłowej interpretacji wyników z przeprowadzonego badania oraz sam fakt dopuszczalności 
wykonywania tego typu badań.  
Przedstawiono też, czy wyniki badania mogą być zależne od stanu bycia w ciąży i czy na podstawie 
rejestrowanych reakcji psychofizjologicznych, można stwierdzić, że badana spodziewa się dziecka.  

Ponadto wskazano koncepcje użyteczności procesowej badań poligraficznych oraz wartość dowodową 
opinii z badań poligraficznych, także w japońskim procesie karnym. Opisano wybrane przykłady badań na 
temat wykorzystania poligrafu w Japonii i Izraelu.  
Słowa kluczowe: poligraf, badania poligraficzne, „wykrywacz kłamstw”, opinia z badań poligraficznych, 

wymiar sprawiedliwości 

Controversies over polygraph testing 

Abstract 
A polygraph is a device that is used to measure psychophysiological responses. The device registers the 
body's reaction to questions, not which answer is a lie. The purpose of this article was to look at the 
controversy over polygraph examinations.  
Based on the review of the literature and legislation that pertains to the subject under discussion was 

conducted, the following questions were answered: is it possible to cheat the polygraph, why is the use of 
the name "lie detector" incorrect, and also which polygraph examination methods arouse psychological and 
legal controversies.  
It also discusses how subjects attempt to control the autonomic nervous system, which operates outside of 

human consciousness. Cases of successful attempts to falsify results while answering key questions are 
described – the Aldrich Ames case and the Gary Ridgway case.  
The preparation of the research paper looked at the use of polygraph tests in the uniformed services and in 
the private sector. They are considered to be controversial among other things due to the high risk of 
misinterpretation of the results from the test performed.  

It was also presented whether the results of the test can depend on the state of being pregnant and whether, 
based on the recorded psychophysiological reactions, it can be concluded that the examined person is 
expecting a child.  
Moreover, it was indicated concepts of the usefulness of polygraph research in a criminal trial and the 

evidential value of polygraph examinations, also in a Japanese criminal trial. They are described also 
examples of research on the use of polygraph in Japan and Israel. 
Keywords: polygraph, polygraph testing, "lie detector", polygraph examinations opinion, justice 
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Badania osmologiczne – psy w służbie kryminalistyki 

1. Wstęp 

Tematem tego artykułu jest osmologia, która jest najmłodszą dziedziną krymina-

listyki zajmującą się identyfikacją osób na podstawie śladów zapachowych. Przybli-
żona zostanie historia jej powstawania i rozwoju. Objaśniona zostanie także ekspertyza 
osmologiczna, która zakłada niepowtarzalność i niezmienność zapachu ludzkiego, co 
pokazują badania nad bliźniętami monozygotycznymi, które mają identyczny genom 

a inny zapach. Dostarcza nam to więc informacji, że nie tylko geny są odpowiedzialne 
za zapach człowieka, co czyni zapach człowieka wieloskładnikowym. Przybliżone 
zostanie także pojęcie śladu zapachowego, który jest niewidzialnym śladem krymina-

listycznym, który jest zabezpieczany, a nie ujawniany. Ślady zapachowe są bardzo 
delikatne i mogą łatwo ulec zniszczeniu, dlatego zabezpiecza się je jako pierwsze na 
miejscu zdarzenia, jednak poruszona zostanie także kwestia trwałości takich zapachów. 
Przybliżone zostaną także mechanizmy działania zmysłu węchu, możliwości zapa-

chowe i czynników, które na nie wpływają. Przedstawione zostaną także podstawowe 
klasyfikacje zapachów i możliwości rozpoznawania zapachów przez psy w porów-
naniu do człowieka. Przybliżone zostaną także kategorie psów służbowych, a także to 
jak wygląda ich szkolenie, dobór i atesty. 

2. Osmologia i jej historia 

Słowo osmologia wywodzi się z greckiego osme co oznacza zapach i ze słowa logos, 
które oznacza naukę. Można spotkać się w literaturze z użyciem słowa odorologia, 
wywodzi się ono z łacińskiego słowa odor, co oznacza nieprzyjemny zapach, jednak 
na potrzeby kryminalistyki przyjmuje się szersze znaczenie słowa osmologia.  

Osmologia jest dziedziną kryminalistyki zajmującą się identyfikacją człowieka [1, 
s. 425] na podstawie śladów zapachowych oraz wykorzystywaniem śladów zapacho-
wych człowieka na potrzeby organów ściągania i wymiaru sprawiedliwości [2]. 
Początkowo dziedzina ta nazywana była także odorologią, jednak z czasem przyjęła się 

nazwa osmologia jako główne określenie [3, s. 221]. 
Za pierwsze wykorzystanie psów do tropienia można uznać tropienie zbiegłych 

niewolników, z plantacji, w Ameryce [4]. Jednakże osmologia jako nauka ma około 

100 lat, a pierwsze wykorzystanie psów w celach policyjnych miało miejsce dopiero 
w XIX wieku, w Holandii [5]. Kolejnymi krajami, które korzystały z psiego aparatu 
węchowego były Belgia, Węgry, Rosja i Niemcy. W Belgii przeszkolone psy uczestni-
czyły w patrolach już w 1899 r., a w Anglii w 1910 r. [6, s. 159]. Jednak od psów 

patrolowych do tych przeszkolonych specjalistycznie do identyfikacji konkretnego 
człowieka na podstawie pozostawionego przez niego śladu zapachowego musiało 
upłynąć trochę czasu. 

                                                                
1 w.detka@student.uw.edu.pl, Centrum Nauk Sądowych, Uniwersytet Warszawski. 
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Za początek Polskiej osmologii można uznać lata 90. XX wieku, a dokładnie rok 
1992, kiedy opracowano i zaczęto wdrażać wytyczne dotyczące zabezpieczania, prze-
chowywania i rozpoznawania śladów zapachowych ludzi metodą „K” [7, s. 166]. 

Początkowo Polska Policja dysponowała zaledwie pięcioma psami, które były wytre-
sowane do identyfikacji osmologicznej [8]. Tu należy wspomnieć Ryszarda Skrybusia, 
który podjął się organizacji ośrodka szkolenia i tresury psów do zadań identyfika-

cyjnych [8]. W 1996 r. pracowni badań osmologicznych było już, aż 33, a psów 58.  
Od początku XXI wieku następowało wiele zmian i udoskonaleń w dziedzinie 

osmologii. Takie zmiany zaszły między innymi w sposobach doboru i szkolenia psów 
służbowych do badań osmologicznych, a także metody ich oceny [3, s. 222]. Badania 

nad identyfikacją ludzkiego zapachu zmierzały w różnych kierunkach w poszcze-
gólnych miejscach na świecie, na przykład w Rosji kładziono nacisk na dokładne 
zabezpieczanie śladów zapachowych na miejscu zdarzenia, podczas gdy w Ameryce 
wynaleziono specjalistyczną aparaturę do wyodrębniania zapachu człowieka 

(Syndromat-Y99) [6, s. 160]. 

3. Węch, rodzaje zapachów, trwałość i unikalność zapachu 

Zapach i zmysł węchu mają ogromne znaczenie w królestwie zwierząt. Dla wielu 
zwierząt jest to podstawowy, najważniejszy i wykorzystany od najdawniejszych czasów 
zmysł służący do komunikacji między osobnikami oraz pozyskiwania informacji 

o otoczeniu [3, s. 223]. Psy do badań identyfikacji na podstawie zapachu wykorzystuje 
się głównie z powodu ich niezwykłych predyspozycji. Na możliwości węchowe wpływa 
bowiem kilka istotnych czynników, między innymi wielkość nabłonka węchowego, 
a co za tym idzie także ilość komórek węchowych. Człowiek posiada około 5 milionów 

komórek węchowych na 5 cm
2
, owczarek niemiecki ma ich ok. 220 milionów na 150-

170 cm
2 

[9, s. 749]. Dla możliwości węchowych znacząca jest także czułość komórek 
węchowych. Komórki te, u psów według badań są aż 11 tysięcy bardziej czułe od 
ludzkich. Psy potrafią więc wyczuwać i rozpoznawać o wiele więcej zapachów niż 

człowiek, przy czym pies potrafi poprawnie rozpoznać i przyporządkować około 500 
tysięcy różnych zapachów, z czego część jest nawet niewyczuwalna dla człowieka [3, 
s. 227]. Na możliwości węchowe wpływają też czynniki zewnętrzne, takie jak pogoda 

czy ukształtowanie terenu, a także stężenie substancji.  
Receptory są to komórki bądź zakończenia włókien nerwowych, których zadaniem 

jest odbieranie bodźców i przekształcanie ich w pobudzenia nerwowe. Można wyróżnić 
cztery rodzaje receptorów: mechanoreceptory – odpowiedzialne za dotyk, fotorecep-

tory – odpowiedzialne za wzrok, termoreceptory – odpowiedzialne za bodźce termiczne 
oraz chemoreceptory odpowiedzialne za węch i smak. Chemoreceptory znajdują się 
w błonie śluzowej grzbietowo-tylnej części jamy nosowej, a także w błonie śluzowej 
przegrody nosowej.  
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Rysunek 1. Rysunek przedstawiający umiejscowienie rzęsek węchowych i neuronu węchowego, 

[opracowanie własne] 

Zapach jest częścią składową organizmów żywych, ich układów oraz gruczołów 
wydzielania zewnętrznego i wewnętrznego, jest to więc wrażenie zmysłowe wywołane 
pobudzeniem receptorów węchowych niektórymi lotnymi substancjami chemicznymi. 

Zapach tworzą cząsteczki, które odparowały z powierzchni lub z wnętrza substancji. 
Te chemiczne cząsteczki rozpuszczają się w błonie śluzowej i drażnią rzęskowate 
wypustki komórek węchowych, w ten sposób sygnały chemiczne są przetwarzane 
w impulsy elektryczne, które są następnie przesyłane wzdłuż aksonów nerwowych 

komórek zapachowych do mózgu [7, s. 168]. Takie cząsteczki nazywa się „molekułami 
zapachowymi”, które składają się ze sobą w skomplikowane, wieloskładnikowe 
kombinacje, które nazywa się „bukietami zapachowymi”. Przykładowo na zapach 

człowieka składa się aż 401 komponentów zapachowych [3]. 
Istnieje kilka klasyfikacji zapachów, a systemy ich klasyfikacji uwzględniają na 

ogół podobieństwo i różnice wrażeniowe w odbiorze zapachu przez człowieka, bez 
względu na to, jaki związek chemiczny wywołuje dane wrażenie [10, s. 18]. Najbar-

dziej znanymi klasyfikacjami zapachów są [10, s. 19-20]:  
Klasyfikacja Linneusza:  

 zapach aromatyczny;  

 zapach balsamiczny;  

 zapach piżmowy; 

 zapach czosnkowy;  

 zapach kozi; 

 zapach wstrętny; 

 zapach obrzydliwy.  
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Klasyfikacja Zwaardenmakera: 

 zapachy eteryczne;  

 zapachy aromatyczne;  

 zapachy balsamiczne;  

 zapachy piżmowe;  

 zapachy czosnkowe;  

 zapachy spalenizny;  

 zapachy kozie;  

 zapachy wstrętne;  

 zapachy obrzydliwe.  
Klasyfikacja Crockera-Hendersona: 

 kwiatowy;  

 kwaśny;  

 spalenizny;  

 kozi.  
Klasyfikacja Henniga tzw. bryła zapachów:  

 

Rysunek 2. Bryła zapachów według klasyfikacji zapachów Henniga, [opracowanie własne] 

Zapach ludzki według Wójcikiewicza ma trzy poziomy: pierwotny – który jest 
uwarunkowany genetycznie, wtórny – który jest zależny od diety i czynników środo-
wiskowych oraz dodatkowy, który jest powodowany przez stosowanie kosmetyków 
czy palenie papierosów [11, s. 231]. Badania doświadczalne pokazują jednak, że 
zapachy wtórne i dodatkowe nie wpływają negatywnie na możliwości identyfikacji 
osmologicznej [7, s. 179]. Ma to związek z tak zwanymi składnikami woni człowieka. 
Zapach człowieka, jak zostało wspomniane wcześniej jest wieloskładnikowy i mają na 
niego wpływ zarówno czynniki wewnętrzne (genetyczne), takie jak zapachy poszcze-
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gólnych części ciała człowieka czy jego gruczołów, oraz czynniki zewnętrzne, takie 
jak zapach noszonych ubrań, noszonych przedmiotów, mieszkania etc. [3, s. 224]. 

Ekspertyza osmologiczna zakłada niepowtarzalność, nieusuwalność i niezmienność 
zapachu ludzkiego, a to gwarantuje uwarunkowanie genetyczne zapachu ludzkiego, za 
który odpowiada około 200 genów umiejscowionych na szóstym chromosomie (MHC-
HLA) [9, s. 749]. Niezależnie od tego, iż nieznany jest sposób, w jaki geny tworzą 
zapach, nie ma wątpliwości co do jego unikalności. Badania prowadzone na bliźniętach 
monozygotycznych potwierdzają twierdzenie, że każdy człowiek ma unikalny i nie-
powtarzalny zapach, prowadzone polskie badania potwierdziły, że na 520 prób, psy 
popełniły tylko 5 błędów [9]. Można więc stwierdzić, że prawdopodobieństwo wystą-
pienia takiego samego zapachu jest porównywalna z wystąpieniem takiego samego 
profilu DNA. A więc niepowtarzalność zapachu wynika z jego uwarunkowań gene-
tycznych, z tych samych powodów wynika jego niezmienność [1]. Jeśli chodzi o jego 
nieusuwalność, należy zastanowić się przede wszystkim nad jego trwałością. Nieza-
leżnie od faktu, że śladów zapachowych nie widać są one jednak nad wyraz trwałe. Na 
trwałość zapachu wpływ ma kilka czynników, takich jak temperatura, wilgotność, 
ukształtowanie terenu czy warunki przechowywania śladu. Psy są wstanie rozpoznać 
zapach po nawet 6 tygodniach, jeśli był on przechowywany w odpowiednich warun-
kach. Jednak zapach ludzki jest w stanie wytrzymać np. wybuch, ogień, napromie-
niowanie rzędu 40,7 kGy czy spryskanie 10-procentowym roztworem podchlorynu 
sodowego [9]. 

4. Ekspertyza osmologiczna  

Wprawdzie ślady zapachowe są trwałe, jednakże są bardzo narażone na konta-
minację, dlatego zaleca się ich zabezpieczanie, na samym początku oględzin, jeszcze 
w fazie statycznej, przed rozpoczęciem innych czynności wykrywczych. Co ważne 
śladów zapachowych się nie ujawnia, Najlepszymi nosicielami śladów zapachowych 
są ślady biologiczne, takie jak krew, włosy, tkanki czy wydzieliny narządów płciowych. 
Dębski w Instrukcji zabezpieczania próbek zapachów z miejsc, podłoży oraz przed-
miotów w instrukcji Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji zaleca, aby 
przy zabezpieczaniu kolejnych śladów zapachowych używać nowych rękawiczek, 
szczypiec oraz folii, dodatkowo zaznacza, że dobrze by było, aby każdy ślad zabez-
pieczała inna osoba, co ze względów technicznych jest niemożliwe. Ślady zapachowe 
z miejsca zdarzenia zabezpiecza się poprzez położenie tamponów na miejscu, co do 
którego istnieje przypuszczenie, że domniemany sprawca miał z nim kontakt, okrywa 
się je folią aluminiową i pozostawia na czas nie krótszy niż 30 min, następnie 
zabezpieczony ślad umieszcza się w nowym szklanym słoiku typu Twist. Mokre ślady 
osmologiczne należy zamrozić, a ślady krwawe zabezpieczyć razem z niewielkim 
fragmentem podłoża, zeskrobać lub po spryskaniu wodą destylowaną przenieść na 
tampon i zamrozić. 

 Materiał porównawczy powinien być zabezpieczany poprzez podanie metalowymi 
szczypcami podejrzanemu pochłaniacza, do uprzednio umytych rąk i trzymany przez 
niego przez czas około 15 minut. W wyjątkowych okolicznościach materiał porów-
nawczy może być pobierany z innych części cala lub z krwi, lub jeśli nie ma możli-
wości pobrania go od podejrzanego, można pobrać go z przedmiotów lub rzeczy, co do 
których jest pewność, że dana osoba miała z nim bezpośredni kontakt [12]. 
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5. Psy służbowe, ich kategorie, szkolenia i atesty 

Historia wykorzystania psów służbowych w Policji jest długa i nie ma wątpliwości, 
że stanowią nieocenioną pomoc w pracy służb. Psy szkolone są do pełnienia służby 
w swojej specjalizacji i tylko w niej mogą później pracować, dzieli się je więc na 

konkretne kategorie: w służbie prewencyjnej (tutaj jest wyróżnionych wiele podkate-
gorii, takich jak psy patrolowe, tropiące, do wyszukiwania zapachów materiałów 
wybuchowych, do wyszukiwania zapachów narkotyków, czy takie, które szukają zapachu 
zwłok ludzkich) oraz w służbie kryminalnej i w niej istnieje wskazanie na pracę przy 

badaniach osmologicznych [13]. Pies przeszkolony w swojej kategorii dostaje swój 
własny atest na wykonywanie konkretnych zadań i co ważne wyłącznie z przewodni-
kiem, który widnieje w ateście, automatycznie wydawany po ukończeniu odpo-
wiedniego kursu. Takie atesty jednak nie są wydawane na całe życie psa, a na 

określone przedziały czasowe, w których jest pewność, że pies jest w pełni przygoto-
wany do służby i przyznawane są przez komendanta Szkoły Policji. Po pierwszym 
kursie atest przyznawany jest na maksymalnie rok, a wszystkie późniejsze wypi-
sywane są na maksymalnie dwa lata służby [3]. Żeby pies mógł pracować w czynnej 

służbie, czyli także przy badaniach osmologicznych, taki atest jest koniecznością 
i pracować może tylko w warunkach, które wypisane są w ateście (konkretny 
przewodnik i specjalizacja pracy).  

 

Rysunek 3. Atest psa służbowego do badań osmologicznych, załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 296 
komendanta głównego policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem 

psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia [13] 

W dalszej części przedstawiony zostanie sposób pracy psów w służbie prewen-

cyjnej oraz, co ważniejsze z punktu widzenia kryminalistyki psy osmologiczne.  
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Psów tropiących używa się do wytyczenia drogi przejścia człowieka, która ma 
istotne znaczenie z kryminalistycznego punktu widzenia ze względu na swoje powią-
zanie z miejscem zdarzenia [14]. Pies taki podejmuje zapach na miejscu zdarzenia 

i prowadzi przewodnika. Wprawdzie, długość ścieżek tropów w 91,8% nie przekracza 
3 km, jednakże najczęściej wykorzystywane do tropienia są owczarki niemieckie ze 
względu na ich siłę, odporność na choroby, symetryczną budowę i odporność psy-

chiczną [14]. Od psów tropiących wymaga się, aby w możliwie jak najkrótszym czasie 
doprowadziły grupę poszukiwawczą do osoby tropionej. Dodatkowym walorem psa 
tropiącego są również jego właściwości pościgowe, bo dzięki nim w stosunkowo 
krótkim czasie pies jest w stanie doprowadzić do osoby tropionej lub do rzeczy, łupów 

przez niego porzuconych. Zgodnie z informacjami zawartymi we wcześniejszej części 
artykułu, na dowody osmologiczne wpływ mają warunki atmosferyczne, dlatego niestety 
często zdarza się, że pies po podjęciu tropu gubi go. Może do tego dojść np. za sprawą 
suszy, drogi asfaltowej, silnego pola elektromagnetycznego, czy próby zacierania swo-

jego zapachu, przez osobę tropioną, przez różne naturalne lub chemiczne środki [14].  
Psy do wykrywania materiałów wybuchowych zwane również psami wojskowymi 

są uważane za niezawodne i wszechstronne [15]. Istotną cechą psów zajmujących się 

wykrywaniem materiałów wybuchowych jest to, że podążają za konkretnym zapachem 
pomijając inne. Takie psy są również szkolone do wykrywania tzw. tripiwires, czyli 
pułapek na wroga w postaci linek naciągniętych nisko nad ziemią.  

Kolejną kategorią są psy do wykrywania zapachu narkotyków, które szkolone są 

w dwóch kierunkach – aktywnym i pasywnym [15]. Aktywne szukanie polega na 
wyszkoleniu psa do szukania środków odurzających i psychotropowych w pomiesz-
czeniach i pojazdach. Pasywne szukanie polega na wykrywaniu molekuł zapachowych 
u osób w tłumie w miejscach, takich jak np. lotnisko. Dobrze wyszkolone psy są 

w stanie wykryć co najmniej sześć materiałów między innymi haszysz, marihuana, 
ekstazy, LSD, amfetamina, kokaina i heroina [15]. W takiej pracy najlepiej sprawdzają 
się labradory, spaniele czy beagle, które posiadają rozwinięty popęd do zabawy. Ostatnią 
kategorią w służbie prewencyjnej są psy zwłokowe, przeznaczone do poszukiwania 

zapachu ludzkich zwłok. Psy takie pracują nie tylko na lądzie, ich aparat węchowy jest 
na tyle doskonały, że są w stanie wyczuć zapach zwłok nawet w zbiornikach wodnych 
zamkniętych i otwartych. Psy takie oprócz szukania zapachu ludzkiego są również 

wykorzystywane do szukania śladów krwi oraz miejsc rozkładu ludzkiego ciała 
w przypadku ich przemieszczenia [16]. W przypadku szukania zwłok, zapach może 
być mniej intensywny niż przy tropieniu, dana osoba poszukiwana mogła umrzeć dawno 
lub np. zwłoki mogą być rozkawałkowane i poszczególne fragmenty będą miały 

mniejszą intensywność zapachu.  
Na samym końcu przybliżona zostanie praca psów w służbie kryminalnej, czyli psów 

wykorzystywanych do pracy w laboratoriach osmologicznych. Jak było wspomniane 
powyżej identyfikacja człowieka na podstawie zapachu wymaga bardzo szczególnego 

narzędzia, jakim jest czuły psi węch. Jednak nie każdy pies nadaje się do takiej pracy 
i nie każdy przejdzie szkolenie. Ważną wątpliwością w tego typu badaniach była 
kwestia wpływu intensywności zapachów w ciągu selekcyjnym na wskazywane przez 

psy zapachy, jednak badania wskazują, że intensywność zapachu próbek, nie ma wpływu 
na rozpoznawanie przez psy zapachu dowodowego [17]. Ponadto, żeby pies został 
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zakwalifikowany do przeszkolenia w czynnościach badań osmologicznych musi przejść 
szczególną selekcję. Musi, między innymi, mieć wyjątkowo dobrze rozwinięty zmysł 
węchu. Okres szkolenia już wybranych psów trwa około 7 miesięcy i odbywa się pod 

nadzorem Centrum Szkolenia Policji, a zaczyna się ono, gdy pies ma pomiędzy 12 a 24 
miesięcy [18]. Tylko takie szkolenie może zapewnić psu okresowy atest, o którym 
wspomniane było wyżej umożliwiający mu pracę. Do badania osmologicznego wyko-

rzystuje się co najmniej dwa takie specjalistycznie przeszkolone psy, z aktualnymi 
atestami. Bardzo ważną częścią badania jest część kontrolna, która weryfikuje 
skuteczność badania właściwego. Eliminuje ona chociażby możliwość, że w ciągu 
selekcyjnym znalazł się zapach, który szczególnie przyciąga uwagę psa, sprawdza jego 

samopoczucie, żeby mieć pewność, że tego dnia, w tych warunkach, pies jest zdolny 
do pracy [17]. Badania kontrolne wykluczają psa z danego badania, jeśli nie zachowuje 
się w odpowiedni sposób, może to wskazywać, że jest głodny, niewybawiony, rozko-
jarzony czy chory, a wtedy nie nadaje się do identyfikacji tego dnia. W takim wypadku 

wybierany i testowany jest inny pies. Ważną częścią badania osmologicznego jest to, 
że pies musi nawąchać wszystkie słoiki w ciągu selekcyjnym i jeśli rozpozna zapach to 
wskazać go tylko w sposób wcześniej ustalony przez przewodnika, czyli na przykład, 

jeśli zawsze tresowany był do warowania przy rozpoznaniu zapachu to tylko warowa-
niem może wskazać rozpoznany zapach, a jeśli stwierdzi, że nawąchanego zapachu nie 
ma w ciągu selekcyjnym to powinien wrócić do przewodnika bez wskazywania żadnej 
próbki [28]. Istotne jest także, aby przewodnik psa nie znał kolejności próbek w ciągu 

selekcyjnym, może to bowiem wpłynąć na psa, wystarczy, żeby przewodnik chwilę 
dłużej patrzył na konkretny słoik i pies mógłby uznać to za sygnał, że to o ten właśnie 
słoik chodzi. Podczas badania osmologicznego, co do zasady, pies porusza się bez 
smyczy, a samo badanie przeprowadzane jest minimum 3 razy, przy czym za każdym 

razem zmieniana jest kolejność próbek w ciągu selekcyjnym [17]. 

6. Podsumowanie  

Badania osmologiczne są młodą dziedziną kryminalistyki i korzystają z pomocy 
psów służbowych co znacząco wyróżnia ją spośród innych dziedzin. Ślady zapachowe, 
ich zabezpieczanie i identyfikowanie człowieka na ich podstawie stanowią pole do 

dyskusji w teorii kryminalistyki. Jednak niezależnie od wszelkich wątpliwości i pytań, 
jakie są przed nią stawiane należy pamiętać, że jest to wartościowa dziedzina i należy 
dalej nad nią pracować, ponieważ tak jak każda inna ona także się rozwija. Psy służ-
bowe to nieodzowna pomoc dla służb ze względu na ich wyjątkowe cechy biologiczne, 

takie jak nadzwyczaj czuły węch i możliwości rozpoznawania zapachów, nawet tych 
niewyczuwalnych dla człowieka. Istnieje potencjał do dalszych badań i wykorzy-
stywania tej metody, jak i generalnie psów służbowych, żeby udoskonalać pracę służb.  
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Streszczenie  
W niniejszym artykule zostanie przedstawione czym zajmuje się osmologia, a także jaką rolę w tej dziedzinie 
nauki odgrywają psy. Przedstawiona zostanie historia osmologii, tego jak się ona rozwijała i jak wyglądał 
jej rozwój w Polsce. Poruszone zostaną kwestie różnic w węchu psa i człowieka, tego jak trwały i unikalny 

jest zapach człowieka, a także jak przeprowadza się ekspertyzę osmologiczną. Przy tematyce związanej 
z unikalnością zapachu zostaną pokazane mechanizmy węchu i właściwości zapachów. Po krótce zostaną 
także opisane, jakie są rodzaje psów w służbie oraz jak się je szkoli i odnawia atesty. Zostaną także 
wskazane najbardziej widoczne różnice w szkoleniu psów służbowych w Polsce i na świecie. 
Słowa kluczowe: osmologia, kryminalistyka, psy, zapach 

Osmology – dogs in service of forensic sciences 

Abstract 

In this article, there are presented subjects of what osmology does and what role dogs play in this area of 
science. There will be presented the history of osmology, how it developed and how said development 
looked like in Poland. The article will go through the issues of the differences in the sense of smell of dogs 
and humans, how long-lasting and unique the human smell is, and how an osmological examination is 

performed. While presenting the subject of smell there will be explanations of how sense of smell work 
and what are the features of smell. There will be presented what are the types of dogs in service, and how 
they are trained and renewed approvals. There will also be pointed out the most visible differences in 
training dogs in Poland and around the world.  
Keywords: osmology, forensic science, dogs, smell 
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Ograniczenie i naruszenie związkowych praw 

do informacji – uwagi na tle ustawy zasadniczej 

oraz ustaw szczegółowych 

1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszego artykułu są związkowe prawa do informacji o sytuacji 
zakładu pracy, jak również przepisy je uszczegóławiające. Zagadnienia te są warte 

uwagi, ponieważ na ich kanwie powstało wiele wątpliwości interpretacyjnych. Analiza 
tych problemów, przy wykorzystaniu metody dogmatycznoprawnej, pozwoli na wyka-
zanie, że ustawodawca powinien dokonać pewnych zmian w prawie we wskazanym 

zakresie. Realizacja tego celu wymaga odwołania do ustaw szczegółowych, a także do 
zasobów wiedzy nauki. Konieczne jest zatem odniesienie się do ustawy z dnia 6 marca 
2018 r. Prawo przedsiębiorców [1] (dalej: u.p.p.), ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych [2] (dalej: u.i.n.), ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. 

o społecznej inspekcji pracy [3] (dalej: u.s.i.p.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji [4] (dalej: u.z.n.k.), a także do ustawy 
zasadniczej. Analizie zostaną poddane kwestie związane z możliwością ograniczenia 
wskazanych uprawnień. Ponadto podjęta zostanie próba scharakteryzowania skutków 

ich ewentualnych naruszeń przez pracodawcę.  
Równocześnie celem artykułu nie jest wyczerpujące odpowiedzenie na wszystkie 

powstałe pytania, ponieważ stopień ich złożoności i multidyscyplinarność (uwzględ-

niająca wątki aksjologiczne) nie pozwalają na komplementarne ujęcie w ramach 
artykułu naukowego. Innymi słowy, dogłębna analiza wymienionych obszarów w zna-
czącym stopniu przekracza ramy niniejszego wywodu. Tekst ma więc charakter 
przeglądowy, którego rolą jest egzemplifikacyjne przedstawienie najistotniejszych 

(w rozumieniu Autora) zagadnień na podstawie aktualnego piśmiennictwa. Artykuł ma 
także stanowić dla czytelnika inspirację do dalszych, twórczych konstatacji w zakresie 
ograniczeń i naruszeń związkowych praw do informacji. 

2. Ogólne prawo do informacji 

Osią konstrukcyjną wszystkich szczegółowych uprawnień informacyjnych jest 
określone w art. 28 u.z.z. tzw. ogólne prawo do informacji, zgodnie z którym, 

pracodawca jest obowiązany udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej 
informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności 
informacji dotyczących: 1) warunków pracy i zasad wynagradzania; 2) działalności 

i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanych z zatrudnieniem oraz przewidywanych 
w tym zakresie zmian; 3) stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz 
działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia; 4) działań, które mogą 
powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia, nie ma 

                                                                
1 mateusz.hypiak@kul.pl, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, www.kul.pl. 
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charakteru bezwzględnego. Przepis ten nabiera szczególnego znaczenie w zestawieniu 
z regulacją z art. 18 

2 
k.p., w myśl którego, pracownicy uczestniczą w zarządzaniu 

zakładem pracy w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Nie 

ulega wątpliwości, że by móc efektywnie partycypować w zarządzaniu zakładem pracy 
konieczne jest posiadanie pewnych informacji. A więc cel tej regulacji, czyli zapew-
nienie związkowcom dostępu do danych dotyczących zakładu pracy należy ocenić 

pozytywnie (szerzej na temat ogólnego prawa do informacji zob. [5, s. 69-78]). Są one 
bowiem niezbędne do optymalizacji strategii zakładowych organizacji związkowych, 
np. w przypadku zmiany lub rozwiązania stosunku pracy [5, s. 73]. Regulacja ta rodzi 
liczne jednak wątpliwości, bowiem zakres informacji, który przysługuje zakładowej 

organizacji związkowej został określony w sposób niewyczerpujący, na co wskazuje 
użycie przez ustawodawcę sformułowania „w szczególności”. Istotne jest zatem podjęcie 
próby wskazania okoliczności, które przemawiają za ograniczeniem związkowych 
uprawnień informacyjnych.  

3. Przesłanki ograniczające związkowe prawo do informacji  

W literaturze zauważono, że podlega ono ograniczeniom z uwagi na ochronę słusz-

nego interesu pracodawcy i pracowników. Przesłanki przemawiające za takim ograni-
czeniem wynikają z zasady wolności prowadzenia działalności gospodarczej i zasady 
ochrony własności pracodawcy, interesu państwa, jak również z interesu zindywi-

dualizowanych pracowników [6].  
Zgodnie z art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

[7] społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, 
własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych, 

stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Wolność działal-
ności gospodarczej nie jest zdefiniowana w Konstytucji RP. Można stwierdzić, że 
wolność ta przejawia się w swobodzie podejmowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej w dowolnie wybranej formie prawnej oraz swobodzie podejmowania 

(zakończenia) wybranej działalności gospodarczej [8]. Do niedawna zasada ta była 
uszczegółowiana w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-
darczej [9], która w art. 6 wskazywała zasady podejmowania, wykonywania i zakoń-

czenia działalności gospodarczej. Dokument ten z dniem 30 kwietnia 2018 r. został 
uchylony i zastąpiony ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców [10]. 
Artykuł 2 u.p.p. wskazuje, że podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności 
gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach

2
. Istotą działalności gospo-

darczej jest wykonywanie jej w sposób swobody przez przedsiębiorcę. W związku 
z powyższym, powstaje pytanie, czy zobowiązanie nałożone na pracodawcę w zakresie 
obowiązków wynikających z art. 28 u.z.z. nie jest ograniczeniem wolności działalności 
gospodarczej [6]. 

Odpowiedź trzeba rozpocząć od przywołania art. 22 Konstytucji RP, który stanowi, 
że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze 
ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Swoboda ta nie ma więc 

charakteru nieograniczanego. Ogólne prawo związku zawodowego do informacji 

                                                                
2 W doktrynie nie ma zgodności co do tego, w jaki sposób należy definiować „wolność działalności 
gospodarczej”. 
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uregulowane jest w dokumencie o randze ustawowej (u.z.z.). Przesłanka ważnego 
interesu publicznego jest pojęciem niedookreślonym i jednocześnie klauzulą generalną. 
Pojęcia niedookreślone są sformułowane dość ogólnikowo. Klauzule generalne 

również niedostatecznie określone, ale ich cechą charakterystyczną jest to, że odsyłają 
do pewnych reguł czy ocen pozaprawnych [11]. Sformułowania tego nie należy 
traktować w sposób dowolny, ponieważ nie ma charakteru blankietowego [6]. Wszelkie 

ograniczenia zasady wolności w prowadzeniu działalności gospodarczej mają charakter 
wyjątku i nie mogą być rozumiane w sposób rozszerzający, a więc nie można ich 
dorozumiewać, czy domniemywać bądź też przyjmować w drodze analogii. Wydaje 
się, że prawo związków zawodowych do informacji spełnia również tę przesłankę. Czy 

wolność działalności gospodarczej może być zatem przyczyną limitującą to prawo [6]? 
W tym kontekście art. 22 Konstytucji RP należy interpretować łącznie z art. 31 ust. 3 
Konstytucji RP, w myśl którego, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytu-
cyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są 

konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicz-
nego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności 
i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. 

Pogodzenie wolności działalności gospodarczej ze związkowym prawem do informacji 
wymaga ograniczenia drugiego z tych praw, ponieważ na względzie należy mieć 
interes pracodawcy i zasadę swobody działalności gospodarczej [6]. 

Następną przesłanką argumentującą ograniczenie prawa związkowców jest prawo 

własności [6]. Zgodnie z art. 21 ust. 1 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska chroni 
własność i prawo dziedziczenia. W myśl art. 64 ust. 1 Konstytucji RP, każdy ma prawo 
do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Ponadto własność, 
inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich 

ochronie prawnej. Oprócz tego, ewentualne ograniczenie własności może nastąpić 
tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa 
własności. Uszczegółowieniem rozwiązań konstytucyjnych jest art. 140 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [12], zgodnie z którym, w granicach określonych 

przez ustawy i zasady współżycia społecznego właściciel może, z wyłączeniem innych 
osób, korzystać z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego 
prawa, w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych 

samych granicach może rozporządzać rzeczą. Zdaniem M. Smusz-Kuleszy należy 
się zastanowić, czy prawo do informacji (dobro o charakterze niematerialnym) korzysta 
z ochrony własności z art. 140 k.c. Zdaniem autorki należy udzielić odpowiedzi 
twierdzącej, ponieważ z ochrony własności na gruncie Konstytucji RP korzystać mają 

nie tylko rzeczy materialne, ale także inne prawa, włącznie z prawem do informacji. 
Wobec tego, możliwość nieujawniania informacji dotyczących zakładu pracy gwa-
rantowane jest przez regulacje zawarte w ustawie zasadniczej [6].  

Kolejną przesłanką jest ochrona interesu państwa. Zgodnie z art. 1 ust. 1. u.i.n., 

informacjami niejawnymi są informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowo-
dowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby 
z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz 

niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania. Dotyczy to informacji utrwalonych 
w formie materialnej (np. w dokumencie) albo w formie niematerialnej (np. ustnej). 
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Ustawa chroni też informacje, które dopiero są w trakcie opracowywania [13]. W nauce 
wskazano, że u.i.n. ogranicza prawo związkowców do informacji z uwagi na ochronę 
interesów państwa [6]. 

Następną przesłanką są regulacje u.s.i.p. Aktualnie obowiązująca ustawa została 
przyjęta w 1983 r. Powstała ona w realiach, kiedy istniała polityczna potrzeba nadania 
klasie robotniczej uprawnień kontrolnych wobec pracodawcy [14]. Od tego momentu 

była zmieniana tylko sześciokrotnie
3
. Co więcej, wszystkie te zmiany dotyczyły 

pojedynczych artykułów. Współcześnie strona związkowa wykorzystuje uprawnienia 
społecznych inspektów wyłącznie w celu ochrony pracowników zagrożonych zwol-
nieniem. Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.s.i.p. społecznych inspektorów wybiera się na okres 

4 lat. W tym czasie oraz rok po zakończeniu pełnienia funkcji pracodawca nie może 
rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę z takim pracownikiem (art. 13 ust. 
1 u.s.i.n.). Powstaje pytanie, jaki jest cel zapewnienia kilkuletniej nietykalności 
pracownikowi nienależycie realizującego swoje podstawowe obowiązki? Omawiana 

ustawa musi zostać poddana nowelizacji, która powinna uwzględniać ograniczenie 
ilości społecznych inspektorów, jak również nałożenie na nich większych obowiązków 
(np. w postaci okresowego obowiązku raportowania stanu bhp) [15]. Wydaje się, że 

doszłoby wówczas do ograniczenia nadużyć powstających na kanwie u.s.i.p.  

4. Naruszenie przez pracodawcę związkowego prawa do informacji 

W momencie, w którym adresat danej normy prawnej postępuje wbrew tej normie, 
powinien spodziewać się nałożenia określonego rodzaju sankcji. Może to być sankcja 
penalna (karna, represyjna), egzekucyjna, nieważności bezwzględnej, nieważności 
względnej, bezskuteczności zawieszonej, bezskuteczności względnej [16]. W przy-

padku bezprawnej odmowy udzielenia informacji stronie związkowej pracodawca 
naraża się na sankcję penalną [6]. Oprócz tego powinien liczyć się z możliwością 
zainicjowania sporu zbiorowego.  

O sankcji represyjnej mowa w art. 283 § 1 k.p. w myśl którego kto, będąc 

odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami 
lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Bezpieczeństwo pracy 

oznacza zespół warunków, które powinny zostać zachowane, żeby pracownicy mieli 
możliwość realizacji swoich zadań bezpiecznie i bez szkody dla zdrowia. Higiena 
pracy jest natomiast dziedziną zajmującą się: 1) badaniem wpływu warunków środo-
wiska na zdrowie pracownika we wszystkich jego aspektach, 2) ustalaniem czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 3) zapobieganiem chorobom zawodo-
wym [17]. Zgodnie z art. 207 § 1 k.p. za stan bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakładzie pracy odpowiedzialność ponosi pracodawca. Wskazana regulacja nie 
dotyczy społecznych inspektorów pracy [18]. W zakresie przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy mieści się między innymi art. 237
11a

 § 1 k.p. statuujący prawo 
do informacji pracowników lub ich przedstawicieli (w tym związków zawodowych). 

                                                                
3 Ostania zmiana z 2 maja 2018 r. została wymuszona wyrokiem TK z dnia 26 kwietnia 2018 r. K 6/15, LEX 
nr 2477838. 
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Wobec tego uzasadniona jest odpowiedzialność karna na podstawie art. 283 § 1 k.p. 
w przypadku naruszenia dyspozycji art. 237

11a
 § 1 k.p. [6]. 

Innym przepisem wprowadzającym sankcję za wykroczenia jest art. 22 ust. 

1 u.s.i.p., zgodnie z którym, kto działając w imieniu zakładu pracy narusza przepisy 
niniejszej ustawy, a w szczególności uniemożliwia działalność społecznego inspektora 
pracy, podlega karze grzywny do 2500 zł. Wykroczenie to może być popełnione przez 

osobę działającą w imieniu zakładu pracy (co nie wyklucza odpowiedzialności 
pracodawcy) zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie [19]. Artykuł 22 ust. 1 u.s.i.p. 
penalizuje każde zachowanie zmierzające do naruszenia jakiegokolwiek przepisu 
u.s.i.p. W myśl art. 8 ust. 2 u.s.i.p. społeczny inspektor pracy ma prawo żądać od 

kierownika zakładu pracy oraz oddziału (wydziału) i od pracowników informacji oraz 
okazania dokumentów w sprawach wchodzących w zakres jego działania. Zatem 
naruszenie uprawnień informacyjnych społecznego inspektora pracy podlega sankcji 
karnej. Kodeks pracy i u.s.i.p. wprowadzają sankcję wyłącznie za wykroczenie. 

Odpowiedzialność karna za przestępstwo w przypadku naruszenia przez praco-
dawcę związkowego prawa do informacji wprowadzają art. 35 ust. 1 pkt 2 i 4 u.z.z., 
220 § 1 i 2 k.k. i 218 § 1a k.k. [6] Są to więc przepisy przewidujące znacznie 

poważniejsze sankcje. 
W myśl art. 35 ust. 1 pkt 2 i 4 u.z.z., kto w związku z zajmowanym stanowiskiem 

lub pełnioną funkcją: 2) utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej 
zgodnie z przepisami ustawy, 4) nie dopełnia obowiązków określonych w art. 26

1
, 33

1
 

i 34
1
 – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Zakres penalizacji na 

gruncie omawianego artykułu jest dosyć wąski [21]. W ramach utrudniania działalności 
związkowej nie ma znaczenia czy działalność ta jest prowadzona na podstawie ustawy. 
Penalizowane są wszelkie czyny zabronione utrudniające działalność związkowcom 

[21]. Określenie działalności związkowej jest problematyczne, ale pozostaje poza 
wszelką wątpliwością, że w jej ramach strona związkowa ma prawo do uzyskiwania 
informacji (art. 28 u.z.z. określa tzw. ogólne prawo do informacji). Obowiązek 
udostępnienia tych informacji spoczywa na pracodawcy, toteż może być on sprawcą 

przestępstwa z art. 35 ust. 1 pkt 2 u.z.z. [6]. Na marginesie można dodać, że 
naruszeniem omawianego przepisu będzie także przykładowo niezachowanie wymogów 
związanych z przeprowadzaniem zwolnień grupowych, niezgodne z prawem dążenie 

do niepowstania sporu zbiorowego [22]. Artykuł 35 ust. 1 pkt 4 u.z.z. wprowadza 
odpowiedzialność karną w przypadku niezachowania obowiązków informacyjnych 
w razie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę (art. 26

1
 u.z.z.), nieprawidłowym 

pobieraniu składek związkowych (art. 33
1 

u.z.z.) lub zaniechaniu wypłaty wynagrodzeń 

oraz przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne osób działających w między-
zakładowej organizacji związkowej [23]. Przejście zakładu pracy jest jedną z podstaw 
prawa do informacji w sprawach zbiorowych. Naruszycielem tego prawa może być 
wyłącznie pracodawca. W związku z tym niedopełnienie obowiązków informacyjnych 

z art. 26
1 
u.z.z. implikuje odpowiedzialność karną pracodawcy na podstawie art. 35 ust. 

1 pkt 4. 
Następny sankcja represyjna określona jest w ustawie karnej. Zgodnie z art. 218 § 

1a k.k. kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze 
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stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przepis chroni prawa pracownika wyni-
kające ze stosunku pracy. Kodeks pracy nie zawiera choćby egzemplifikacyjnego 

wyliczenia tych praw. W związku z tym w nauce prawa karnego powstał spór co 
do zakresu praw podlegających ochronie na podstawie 218 § 1a k.k. Część autorów jest 
zdania, że ochronie podlegają wszelkie prawa pracownicze niezależnie od ich źródła 

i charakteru. Inny pogląd zakłada, że penalizacji podlegają tylko takie naruszenia, które 
są wprost wskazane w ustawach [21]. Wydaje się, że pierwszy z przytoczonych poglą-
dów nie zasługuje na aprobatę. Za jego odrzuceniem przemawia zasada nullum crimen 
sine lege, której jednym z postulatów jest typizacja przestępstw wyłącznie w akcie 

o randzie ustawy [24]. Jednym z wielu praw chronionych na kanwie tego przepisu jest 
m.in. prawo związków zawodowych do informacji o sytuacji zakładu pracy. Do reali-
zacji znamion nie jest wymagane naruszenie praw pracowniczych doprowadzające po 
stronie pracownika do szkody o charakterze majątkowym lub niemajątkowym [23]. 

Ma zatem charakter formalny (nie jest wymaganie wystąpienie skutku). Przestępstwo 
może być popełnione w ramach zamiaru bezpośredniego lub ewentualnego [6]. Sprawcą 
może być wyłącznie osoba wykonująca czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych, toteż nie ulega wątpliwości, że jednym z podmiotów może 
być pracodawca [25]. 

Ostania sankcja represyjna określona jest w art. 220 § 1 k.k. zgodnie z którym kto, 
będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego 

stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty 
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3. Przepis ten dotyczy podobnej materii co art. 283 § 1 k.p. oraz art. 22 u.s.i.p. 
(m.in. utrudniania prowadzenia działalności społecznego inspektora pracy, którego 

uprawnienia związane są z bhp). Głównym przedmiotem ochrony jest prawo pracownika 
do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach a ubocznym życie i zdrowie 
pracowników [26]. Względem wskazanych przepisów k.k. przewidziana jest dole-
gliwsza sankcja (do 3 lat pozbawienia wolności). Za przestrzeganie zasad bhp 

w zakładzie pracy przede wszystkim odpowiada pracodawca, toteż głównie on będzie 
podmiotem przestępstwa. Przestępstwo może być popełnione przez działanie albo 
zaniechanie w postaciach zamiaru umyślnego i nieumyślnego [26]. Ma charakter mate-

rialny (skutkowy) [27]. Przestępstwo z art. 220 k.k. jest przestępstwem materialnym, 
a skutkiem niezbędnym dla jego zaistnienia jest właśnie wystąpienie bezpośredniego, 
realnego (a nie potencjalnego) niebezpieczeństwa utraty życia lub uszczerbku na 
zdrowiu [28]. Samo naruszenie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

które nie sprowadzało się do konkretnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia 
pracowników lub z niebezpieczeństwem tym nie może być łączone, nie stanowi 
przestępstwa [29]. 

Zgodnie z art. 7 § 1 k.k. przestępstwo może być zbrodnią albo występkiem. Zbrodnią 

jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 
albo karą surowszą (art. 7 § 2 k.k.). Natomiast występek jest czynem zabronionym 
zagrożonym grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą 

ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności 
przekraczającą miesiąc (art. 7 § 3 k.k.). Warto zauważyć, że komentowany wcześniej 
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przepis u.z.z. oraz szczególne przepisy ustawy karnej nie są zbrodnią (art. 35 ust. 
1 przewiduje karę grzywny albo ograniczenia wolności, art. 218 § 1a przewiduje 
grzywnę, kare ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, art. 220 § 

1 przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3 tylko występkiem). Wyznacznikiem 
podziału przestępstw na zbrodnie lub występki jest stopień społecznej szkodliwości 
czynu [25]. Taka kwalifikacja pociąga za sobą wiele konsekwencji. Przykładowo można 

wskazać, że zbrodnię można popełnić tylko umyślnie, a występek także nieumyślnie, 
o ile ustawa tak stanowi. Inaczej stosuje się instytucji nadzwyczajnego złagodzenia 
kary. Inne są też okresy dla ustania karalności. Posiadanie prawdziwych i aktualnych 
informacji jest warunkiem sine qua non prowadzenia efektywnej działalności związ-

kowej. Wobec tego kwalifikacja niektórych czynów pracodawcy „jedynie” jako 
występek wydaje się być zasadna. Świadomość sankcji karnych grożących pracodawcy 
za naruszenie prawa strony związkowej do informacji związkowej powinna działać na 
niego motywująco. Kwalifikacja przestępstw jako zbrodnia byłaby krokiem zbyt 

daleko idącym.  
Ostatnim omawianym skutkiem prawnym naruszenia prawa związków zawodo-

wych do informacji o sytuacji zakładu pracy jest wszczęcie sporu zbiorowego. Zgodnie 

z art. 37 u.z.z., spory między związkami zawodowymi a pracodawcami i ich organi-
zacjami dotyczące interesów pracowniczych rozwiązywane są na zasadach określonych 
w odrębnej ustawie. Chodzi o u.r.s.z. W myśl art. 1 wskazanej ustawy spór zbiorowy 
pracowników z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć warunków pracy, płac 

lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych 
grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Ustawa 
enumeratywnie wylicza zakres spraw, które mogą być przedmiotem sporu zbiorowego 
[30]. Spory niemieszczące się zakresie art. 1 u.r.s.z. nie są sporami zbiorowymi w jej 

rozumieniu [31].  
Wyróżnia się spory o prawo i spory o interes [23]. Spór o prawo zasadniczo dotyczy 

uprawnień pracowniczych wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Spór 
o interes dotyczy dążenia do zmiany (lub przeciwnie) obowiązujących warunków 

zatrudnienia [6]. Stronami sporu mogą być wyłącznie pracodawca i związki zawodowe. 
Wyjaśnienia wymaga kwestia, czy strona związkowa może zainicjować spór zbiorowy 
w przypadku naruszenia przez pracodawcę prawa do informacji o sytuacji zakładu pracy 

zarówno w sprawach indywidualnych, jak i zbiorowych. W myśl art. 4 ust. 1 u.r.s.z. 
nie jest dopuszczalne prowadzenie sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych 
żądań pracowniczych, jeżeli ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu przed 
organem rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników. W nauce prawa pracy 

funkcjonuje krytycznie oceniany pogląd [32], zgodnie z którym, podstawą do zainicjo-
wania sporu zbiorowego może być niezachowanie przez pracodawcę obowiązku 
informacyjno-konsultacyjnego [23]. Większość uprawnień informacyjnych w wymiarze 
indywidualnym ma charakter opiniodawczo-konsultacyjny i stanowczy. Dotyczą one 

zindywidualizowanego pracownika. Należy opowiedzieć się za stanowiskiem, że 
w przypadku naruszenia prawa do informacji w sprawach indywidualnych nie ma 
podstaw, by wszcząć spór zbiorowy. Niezachowanie procedury informacyjnej w przy-

padku zmiany lub wypowiedzenia stosunku pracy z konkretnym pracownikiem jest 
wadliwe. Jego następstwem jest możliwość dochodzenia swoich praw na drodze 
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sądowej. Zgodnie z art. 476 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postę-
powania cywilnego [33] przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy 
o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane. Mowa głównie o uznaniu wypo-

wiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne lub o odszkodowanie za nieuzasadnione 
lub niezgodne z przepisami prawa pracy wypowiedzenie, przywróceniu do pracy na 
poprzednich warunkach (art. 44 i 45 k.p.), przywróceniu do pracy lub o odszko-

dowaniu za niezgodne z prawem rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez 
wypowiedzenia (art. 56 k.p.) [34]. Uchybienia proceduralne w zakresie procedury 
informacyjnej aktualizują po stronie pracownika możliwość dochodzenia jednego ze 
wskazanych roszczeń. Takie rozwiązanie zapobiega powstawianiu konfliktów zbioro-

wych, gdy spory indywidualne mogą zostać rozwiązane przed sądem. 
Odmiennie prezentuje się sytuacja w przypadku uprawnień informacyjnych o charak-

terze zbiorowym. Spory te mogą dotyczyć m.in. naruszenia ogólnego prawa do infor-
macji, przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, negocjacji związanych z zawar-

ciem układu zbiorowego, warunków bhp [23] (art. 28 u.z.z., art. 26
1 

u.z.z., art. 2 ust.  
2-4 u.z.g., art. 241

4 
k.p., art. 241

27 
§ 1 k.p., art. 29 u.z.z., 237

11a
 § 1 k.p., art. 8 ust. 2 

u.s.i.p.). W przypadku naruszenia przez pracodawcę któregoś ze wskazanych uprawnień 

informacyjnych po stronie związkowej aktualizuje się prawo do zainicjowania sporu 
zbiorowego. W negatywnym dla pracodawcy scenariuszu, po uprzednim wyczerpaniu 
możliwości rozwiązania sporu w drodze rokowań i mediacji, może dojść do ogłoszenia 
strajku (art. 17 u.r.s.z.). 

5. Wnioski 

Przeprowadzona analiza prowokuje do wyeksponowania następujących konkluzji. 

Prawo związków zawodowych do informacji nie ma charakteru absolutnego. Istnieje 
kilka okoliczności, które przemawiają za jego ograniczeniem. Pierwszą jest konstytu-
cyjna zasada wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli związkowcy byliby 
uprawnieni do żądania dostępu do każdej informacji, bez względu na jej przydatność 

do prowadzenia działalności związkowej, mogłoby to w znaczącym stopniu narazić 
interes zakładu pracy.  

Drugą przesłanką jest konstytucyjne prawo własności. Zwykle dotyczy ono rzeczy 

materialnych. Ogólne prawo do informacji, mimo iż jest dobrem niematerialnym, 
korzysta z ochrony prawa własności.  

Trzecim i czwartym argumentem są kwestie związane z chęcią zapewnienia ochrony 
interesu państwa, jak również z archaicznymi rozwiązaniami instytucji społecznej 

inspekcji pracy.  
Warte jest także odnotowania, iż w przypadku naruszenia przez pracodawcę prawa 

do informacji może nastąpić sankcja represyjna. Poza tym możliwe jest zainicjowania 
sporu zbiorowego.  

Ponadto odpowiedzialność karna przewidziana jest w art. 283 § 1 k.p., art. 22 ust. 
1 u.s.i.p. (naruszenie przepisów bhp). Dotkliwsze sankcje wskazane są w art. 35 ust. 
1 pkt 2 i 4 u.z.z. (utrudnianie prowadzenia działalności związkowej, niedopełnienie 

obowiązków z art. 261 u.z.z.), art. 218 § 1a k.k. (przestępstwo złośliwego lub 
uporczywego naruszania praw pracowniczych), art. 220 § 1 k.k. (odpowiedzialność 
w zakresie bhp). 
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W świetle powyższych konstatacji należy de lege ferenda postulować istotne dopre-
cyzowanie prowadzące do ograniczenia związkowych uprawnień informacyjnych. 
Dobrym wzorem do naśladowania w tym zakresie są przepisy zawarte w ustawie 

z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi 
konsultacji [35]. W dokumencie tym precyzyjnie określono zakres prawa do informacji 
(art. 13), jego ograniczenia (art. 16), a także sankcje za naruszenie (art. 19). 
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Ograniczenie i naruszenie związkowych praw do informacji – uwagi na tle ustawy 
zasadniczej oraz ustaw szczegółowych 

Streszczenie 
Celem artykułu było rozstrzygnięcie kilku problemów, które wynikają z ogólnego prawa do informacji 
przysługującego związkom zawodowym. Rozwiązanie ich wymagało odwołania się do ustaw szczegóło-
wych, głównie do ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych, ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy, ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Analizie poddano kwestie związane 
z możliwością ograniczenia wskazanego prawa oraz scharakteryzowano skutki jego naruszenia przez 
pracodawcę. Rozważania te poprzedzono krótką charakterystyką związkowego prawa do informacji. 
Przeprowadzona analiza sprowokowała do wyeksponowania następującej najważniejszej konkluzji. Prawo 
związków zawodowych do informacji nie ma charakteru absolutnego. Istnieje kilka okoliczności, które 
przemawiają za jego ograniczeniem. Najważniejszą z nich jest konstytucyjna zasada wolności prowadzenia 
działalności gospodarczej. Jeśli związkowcy byliby uprawnieni do żądania dostępu do każdej informacji, 
bez względu na jej przydatność do prowadzenia działalności związkowej, mogłoby to w znaczącym 
stopniu narazić interes zakładu pracy. 
Słowa kluczowe: prawo pracy, ogólne prawo do informacji, zbiorowe prawo pracy, związki zawodowe 

Limitation and violation of trade union’s rights to information about workplace 
situation – issues on the specific acts 

Abstract  
The aim of this article was to resolve several problems arising from the general right to information that 
trade unions are entitled to. To resolve them, it was necessary to refer to specific acts, mainly to the Act of 
March 6, 2018 – Entrepreneurs' Law, the Act of August 5, 2010 on the Protection of Classified 
Information, the Act of June 24, 1983 on Social Labor Inspection, the Act of April 16, 1993 on Combating 
Unfair Competition. It analyzes the issues related to the possibility of limiting the indicated right and 
characterizes the implications of its violation by the employer. These considerations were preceded by 
a brief description of the trade unions' right to information. The conducted analysis prompted the 
highlighting of the following key conclusion. The trade unions' right to information is not absolute. There 
are several circumstances that support its limitation. The most important of these is the constitutional 
principle of the freedom to run a business. If trade unionists were entitled to demand access to any 
information, irrespective of its suitability for the conduct of trade union activities, this could significantly 
jeopardize the interests of the workplace. 
Keywords: labour law, general right to information, collective labour law, trade unions 
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Przemoc wobec kobiet w poradzieckiej rzeczywistości – 

przyczyny migracji cudzoziemek z Czeczenii 

i Tadżykistanu do Polski 

1. Wprowadzenie  

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, implementowała pakiet aktów 
wchodzących w skład Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego, określającego 

wspólne minimalne standardy postępowania z osobami starającymi się o azyl. Jednym 
z jego elementów jest Rozporządzenie Dublin III [1], które określa kraj odpowie-
dzialny za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony.  

Konsekwencją mechanizmu dublińskiego jest to, że Polska rozpatruje wnioski 
o udzielenie ochrony międzynarodowej złożone przede wszystkim przez obywateli 
krajów byłego Związku Radzieckiego, wjeżdżających na terytorium EU drogą lądową 
przez przejścia graniczne pomiędzy Polską a Białorusią oraz Polską a Ukrainą. Są to 

przede wszystkim obywatele Federacji Rosyjskiej z Północnego Kaukazu (przede 
wszystkim z Czeczenii, ale również Dagestanu i Inguszetii), Ukrainy, Gruzji, a także 
mieszkańcy Azji Centralnej – przede wszystkim obywatele Tadżykistanu oraz spora-
dycznie innych krajów tego regionu. 

Warto również zauważyć, że, zgodnie z raportami rocznymi przygotowanymi przez 
Urząd do Spraw Cudzoziemców [2], w ostatnich latach kobiety i dzieci stanowią łącznie 
ok. 3/4 cudzoziemców objętych wnioskami o ochronę międzynarodową w Polsce 

(w 2020 r. te proporcje zostały nieco zaburzone ze względu na pandemię i zamknięcie 
granicy wiosną oraz protesty na Białorusi, które w konsekwencji oznaczały większą 
liczbę wniosków złożonych przez młodych obywateli Białorusi, którzy nie założyli 
jeszcze rodziny).  

Należy również zwrócić uwagę na najistotniejsze przyczyny migracji przymuso-
wych, jakie pojawiają się w deklaracjach wnioskodawców oraz w raportach na temat 
sytuacji w krajach pochodzenia. Jeśli chodzi o migrację z Tadżykistanu, to nasiliła się 
ona po 2015 r., co miało związek z eskalacją represji wobec działaczy Partii Islam-

skiego Odrodzenia Tadżykistanu [3]. Jeśli chodzi o migrację z Czeczenii – to najważ-
niejszymi powodami podawanymi przez samych wnioskującyh oraz raporty dotyczące 
sytuacji w tej republice, są rażące naruszenia praw człowieka, które w sposób szczególny 
dotykają między innymi osoby uznane za sprzeciwiające się władzy, osoby LGBT oraz 

wyznawcy „nietradycyjnego” islamu. Wśród wnioskujących wyraźnie daje się zauważyć 
także grupę kobiet, które docierają do krajów Unii Europejskiej bez mężów czy innych 
dorosłych członków rodziny, które uciekły przed przemocą [4].  

Na kwestię płci zwracają uwagę akty harmonizujące wchodzące w skład wspom-
nianego wyżej Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego. I tak, najistotniejsza 
w tym kontekście, dyrektywa proceduralna [5], wśród przesłanek, które mogą wpływać 
na potrzebę zapewnienia szczególnych gwarancji proceduralnych wnioskodawcom 

wymienia płeć.  
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Dodatkowo, w procedurach opartych na koncepcji bezpiecznego kraju pochodzenia 
czy też bezpiecznego kraju trzeciego państwa członkowskie zostały zobowiązane do 
wzięcia pod uwagę kwestii płci i sytuacji z tym związanej w kraju pochodzenia lub 

kraju trzeciego. 
To wszystko powoduje, że administracja rządowa, organizacje pozarządowe oraz 

akademicy powinni w sposób szczególny przyglądać się sytuacji kobiet, które wnioskują 

o ochronę, w ich krajach pochodzenia oraz zmianom, jakie następują w tym zakresie 
w kluczowych, z perspektywy Polski, krajach, z którego pochodzą kobiety wnioskujące 
o ochronę międzynarodową. W polskiej literaturze przedmiotu dotyczącej zagadnienia 
przemocy ze względu na płeć w kulturze czeczeńskiej, znajduje się kilka niezwykle 

istotnych pozycji. Są to przede wszystkim kolejne raporty Stowarzyszenia Interwencji 
Prawnej (wraz z niezwykle ważnym z perspektywy niniejszego tekstu rozdziałem 
Weroniki Refortowicz „Kulturowo uwarunkowana przemoc ze względu na płeć wobec 
kobiet z Północnego Kaukazu” [6, s. 143-226] oraz praca Witolda Klausa „Przemoc ze 

strony najbliższych w doświadczeniach życiowych uchodźczyń. Analiza kryminolo-
giczna” [7]). Jeśli chodzi o zjawisko przemocy uwarunkowanej płcią i przemocy 
domowej w Tadżykistanie – to, ze względu na stosunkowo nową i niewielką migrację 

z tego kraju do Polski, zdecydowanie zjawisko to wymaga dalszych badań. 

2. Cel pracy 

Celem niniejszego rozdziału jest analiza wybranych aspektów zjawiska przemocy, 
jakiej doznają kobiety w domach w dwóch republikach postsowieckich: Czeczenii 
wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej oraz Tadżykistanu. Rozdział skupia się na 
zmianach, jakie zaszły w tym zakresie po upadku Związku Radzieckiego, zarówno 

w warstwie materialnoprawnej i instytucjonanej, jak i świadomości kobiet z obu 
wymienionych krajów. 

3. Metodologia pracy 

W rozdziale został wykorzystany materiał z badań w ośrodkach starających się 
o ochronę międzynarodową zebrany w latach 2018-2020. Były to wywiady indywidualne 

oraz zogniskowane wywiady grupowe z kobietami czekającymi na decyzję o udzie-
leniu ochrony. W przypadku Czeczenek w badaniu wzięło udział około 40 kobiet, 
w przypadku Tadżyczek – zaledwie 8, co z jednej strony odzwierciedla proporcje 
narodowościowe wnioskodawców w Polsce, z drugiej – każe traktować badanie kobiet 

z Tadżykistanu jedynie jako wstęp do dalszej eksploracji tego zagadnienia. Jedno-
cześnie warto zaznaczyć, że większość wnioskodawców i wnioskodawczyń azylowych 
w Polsce to ludzie młodzi. W naszym badaniu wzięły udział kobiety w wieku 18-45 
lat. Wszystkie wchodziły w dorosłość już po upadku ZSRR i nie pamiętają z własnego 

doświadczenia kwestii, takich jak pozycja kobiety w ówczesnym społeczeństwie czy 
atmosfera wokół tego tematu. 

W ramach desk based research przeanalizowano publikacje naukowe, ustawo-

dawstwo Republiki Czeczenii i Federacji Rosyjskiej oraz Tadżykistanu, raporty 
z badań społecznych oraz oficjalne statystyki z zakresu zjawiska przemocy domowej 
i przemocy wobec kobiet.  

W rozdziale największy nacisk położono na zagadnienie przemocy fizycznej, jakiej 

doznają kobiety ze strony najbliższych. W sposób uzupełniający potraktowano prze-
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mocowe praktyki kulturowe (jak zabójstwa honorowe czy przymusowe małżeństwa), 
zaś zupełnie pominięto przemoc w przestrzeni publicznej (jak molestowanie). Taki 
wybór podyktowany był ograniczoną objętością rozdziału, ale także nieobecnością 

wielu zjawisk w wypowiedziach badanych kobiet lub dokładnym przeanalizowaniem 
w innych, wcześniejszych publikacjach. Jeden z aspektów (kwestia noszenia hidżabów 
w miejsce tradycyjnych, niewielkich chustek, oraz stroju zakrywającego sylwetkę) 

został pominięty celowo, gdyż zmiana w tym zakresie widoczna w ubiorze 
muzułmanek w krajach postsowieckich jest bardzo różnie odbierana przez nie same. 
Część z nich nosi je chętnie i dobrowolnie z powodów religijnych lub tożsamościo-
wych, część – ze względu na presję społeczną, zaś część – zmieniła sposób ubierania 

po wyjściu za mąż i wejściu do rodziny męża, w której panuje innych wzorzec, niż 
praktykowany przez nie dotychczas. Jest to zjawisko wielowymiarowe i z pewnością 
wymagające osobnego tekstu. 

4. Tadżykistan 

Chcąc przeanalizować, nawet pobieżnie, kwestię zmian dotyczących przemocy 
wobec kobiet, warto cofnąć się do lat dwudziestych ubiegłego wieku. Wtedy do Azji 

Centralnej dotarły działania Oddziałów Żeńskich (Żenotdiełów, w oryginale: Женский 
отдел – Женотдел). Jak pisze K. Mendrela [8, s. 217-221], po zakończeniu wojny 
domowej działania Żenotdiełu skupiły się między innymi na „oswobodzeniu kobiet 

Wschodu” – mieszkanek obszarów Kaukazu, Wołgi i Centralnej Azji. Według założeń 
Żenotdieł poprzez propagandę i edukację miał zwalczać analfabetyzm, szerzyć wiedzę 
na temat oświaty kobiet, zawierania i rozwiązywania małżeństw, opieki nad dzieckiem, 
oraz praw robotniczych. Organ ten miał działać na rzecz politycznego zaangażowania 

kobiet w ZSRR oraz przeciw ich seksualnemu wyzyskowi. Jednocześnie Tadżykistan, 
tak samo jak cały region, stał się terenem kampanii hujum, której celem miało być 
zniesienie nierówności płci oraz wykorzenienie archaicznych praktyk funkcjonujących 
w społeczeństwach Azji Centralnej. Akcja, niezależnie od zróżnicowanych ocen po 

niemal wieku (przede wszystkim ze względu na liczne przestępstwa i nadużycia, których 
ofiarami padły kobiety oraz negatywną ocenę z perspektywy badań postkolonialnych 
[9]) przyniosła jednak pewne zwiększenie udziału kobiet w życiu zawodowym 

i publicznym [10]. 
Kolejnym, istotnym puntem zwrotnym, był rozpad ZSRR i wojna domowa, która 

nastąpiła w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Efektem konfliktu było znisz-
czenie i tak już słabej infrastruktury gospodarczej oraz gwałtowny spadek produkcji 

przemysłowej i rolnej. W rezultacie dziś Tadżykistan jest jednym z najbiedniejszych 
krajów świata [11]. Słaba gospodarka krajowa sprawiła, że ponad milion Tadżyków 
pracuje za granicą, z czego około 90 procent w Rosji. Jest to jednak oficjalna liczba, 
zaś rzeczywista może być znacznie wyższa, ze względu na to, że 40 procent pracuje 

nielegalnie, a zatem nie pojawia się w oficjalnych statystykach. Jak podaje E. Lemon 
na stronie Migration Policy Institute, od 30 do 40 procent gospodarstw domowych 
w Tadżykistanie ma przynajmniej jednego członka pracującego za granicą [11]. Tylko 

kilka innych krajów jest bardziej zależnych od przekazów pieniężnych niż Tadżykistan. 
Według Banku Światowego w 2013 r. przekazy pieniężne stanowiły prawie połowę 
produktu krajowego brutto (PKB) tego kraju [12] Większość wyjeżdżających to męż-
czyźni, zaś ich pozostawione lub porzucone żony stają się de facto głowami gospodarstw 
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domowych, pomimo ograniczonego dostępu do edukacji, zasobów i zatrudnienia, 
szczególnie na obszarach wiejskich [13]. 

Wojna i dynamiczne przemiany społeczeństwa tadżyckiego w latach dziewięćdzie-

siątych (w tym dramatyczny spadek jakości życia i odrodzenie religijne) cechowały się 
ogólnym wzrostem patologicznych zjawisk, w tym przemocy domowej. Jak piszą M. 
Sharipova i K. Fabian, każde z państw środkowoazjatyckich próbowało sobie poradzić 

z wyzwaniami nowej rzeczywistości (modernizacji z jednej strony, odrodzenia reli-
gijnego – z drugiej) w nowych warunkach zglobalizowanego świata, zaś ciała kobiet 
stały się symboliczną, a czasem także rzeczywistą strefą konfliktu pomiędzy siłami 
tradycjonalistycznymi a siłami globalizacji [14]. 

Z treści raportów organizacji zajmujących się prawami człowieka wynika, że 
przemoc domowa oraz przemoc wobec kobiet ma charakter powszechny [15]. Chcąc 
temu przeciwdziałać, władze kraju pod przywództwem prezydenta Emomali Rahmona, 
same w sobie niedemokratyczne i mające na sumieniu liczne naruszenia praw 

człowieka, podjęły kroki zmierzające do ograniczenia skali zjawiska. 
Tadżykistan od 1993 r. jest członkiem Komitetu ONZ ds. Eliminacji Dyskryminacji 

Kobiet (CEDAW). W ramach zobowiązań, jakie kraj na siebie przyjął, w 2013 r. 

parlament uchwalił ustawę o zapobieganiu przemocy w rodzinie [16]. W 2017 r. 
powstała specjalna grupa robocza mająca dostosować ustawodawstwo krajowe do 
wymogów ww. Komitetu ONZ, tak aby zapewniało ono równość płci [17]. Konsty-
tucja Tadżykistanu, Kodeks Rodzinny i Kodeks Karny (oraz wiele innych ustaw 

krajowych) posiadają zapisy mające na celu ochronę praw kobiet i zapewnienie ich 
równych praw.  

Wspomniana wyżej ustawa o zapobieganiu przemocy w rodzinie wymienia 
i definiuje cztery typy przemocy (fizyczną, psychiczną, seksualną i ekonomiczną). 

Angażuje w pomoc system oświaty, system opieki zdrowotnej czy pomoc społeczną. 
Wskazuje także, że wdrożenie procedur zapobiegania przemocy może nastąpić, nie 
tylko w wyniku powzięcia informacji od samej ofiary, ale także od osób trzecich. Nie-
stety, literatura przedmiotu zwraca uwagę, że ustawa nie definiuje precyzyjnie pojęcia 

„rodzina”, co może rodzić wątpliwości w przypadku dalszych członków rodziny, 
mieszkających wspólnie i będących w relacji przemocy, związków niezarejestro-
wanych (a część małżeństw w Tadżykistanie ma charakter wyłącznie wyznaniowy) 

oraz małżeństw poligamicznych, które w świetle prawa są zakazane, ale występują 
w praktyce [18]. 

Także jeśli chodzi o kodeks karny [19], przepisy w nim zawarte, odnoszące się do 
omawianego zagadnienia są niekompletne. Kodeks karny Tadżykistanu nie wyszcze-

gólnia samego pojęcia przemocy domowej i nie przewiduje oddzielnych za nią kar 
(zwrócił na to uwagę także Amerykański Departament Stanu w swoim rocznym raporcie 
dotyczącym stanu przestrzegania praw człowieka na świecie [20]). Sprawy dot. prze-
mocy domowej są na ogół klasyfikowane jako ogólna przemoc i wybryki chuligańskie. 

Niemniej, warto zauważyć, że w 2016 r. władze zaleciły policji umieszczanie przy tego 
rodzaju sprawach, adnotacji, wspominających o przemocy domowej [20]. Podczas 
Powszechnego Przeglądu Okresowego w maju 2016 r., władze Tadżykistanu zostały 

również zobowiązane przez Radę Praw Człowieka Rady ONZ do ustanowienia grupy 
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roboczej, która miałaby przeanalizować przepisy dotyczące przemocy domowej w ko-
deksie karnym [21].  

Osobną kwestią są porwania młodych kobiet w celu zawarcia z nią małżeństwa. 

Kodeks Karny Tadżykistanu nie zawiera regulacji o porwaniach małżeńskich, zatem 
czyny te są kwalifikowane jako porwanie zwykłe czy zgwałcenie. W kodeksie karnym 
uregulowano jednak przestępstwo zawierania wczesnych małżeństw (artykuł 168 

i 169). Kodeks rodzinny w artykule 13. mówi zaś, że minimalny wiek, w jakim można 
zawrzeć małżeństwo w Tadżykistanie, wynosi 18 lat. Granica ta może zostać obniżona 
o rok na podstawie decyzji sądu [22]. 

Dokumentem o charakterze strategicznym, dotyczącym przemocy domowej, jest 

Państwowy program zapobiegania przemocy w rodzinie w Republice Tadżykistanu na 
lata 2014-2023 wraz z odpowiadającym mu Planem działań Państwowego Programu 
Profilaktyki Przemocy w Rodzinie [23]. 

Dodatkowo, jak zauważa Human Rights Watch w raporcie rocznym, do 2018 r. 15 

komisariatów policji zostało obsadzonych przez policjantki przeszkolone w zakresie 
zagadnień dotyczących równouprawnienia płci [24]. 

Warto też zauważyć, że w Tadżykistanie funkcjonują zarówno instytucje państwowe, 

jak i organizacje pozarządowe, udzielające pomocy kobietom ofiarom przemocy do-
mowej. W ostatnim czasie władze oraz organizacje pozarządowe otworzyły dodatkowe 
centra kryzysowe na obszarach wiejskich, tj. na terenie Tadżykistanu funkcjonuje 
obecnie 13 schronisk/centrów kryzysowych dla kobiet i nieletnich dzieci. W 2018 r. 

władze tadżyckie uruchomiły całodobowy telefon dla ofiar przemocy domowej. 
W 2018 r. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej Tadżykistanu zobowiązało szpitale 
rejonowe do otwarcia specjalnych gabinetów medycznych okazujących kobietom 
(ofiarom przemocy) pomoc medyczną i psychologiczną [25].  

Kobiety, które uczestniczyły w naszym badaniu w ośrodkach, w większości nie 
deklarowały, że same są lub były ofiarami przemocy ze względu na płeć, a jedynie, że 
znają zjawisko z bliskiego otoczenia (sióstr, koleżanek). Wydaje się, że nie wynikało to 
z poczucia skrępowania (kobiety brały udział we wspólnych wywiadach grupowych 

z Czeczenkami i pojedynczymi Ukrainkami, które były dość otwarte podczas rozmowy). 
Powodem raczej było to, że w przypadku Tadżyków i Tadżyczek, zgodnie z ich dekla-
racjami, motywacją do ucieczki z kraju były raczej prześladowania ze strony reżimu 

Rahmona (w tym związki z Partią Islamskiej Odnowy Tadżykistanu), a nie przemoc ze 
strony bliskich. Stąd niełatwo przy tak niewielkiej grupie kobiet biorących udział 
w badaniu, o trafienie akurat na kogoś, kto doznał przemocy. Formy przemocy, jakie się 
pojawiały w wypowiedziach w badaniu, to przede wszystkim bardzo wczesne (poniżej 

15. roku życia) małżeństwa oraz małżeństwa przymusowe, a także porzucenie rodziny 
przez męża, który wyemigrował do Rosji i tam założył nową rodzinę. Rozmówczynie 
podkreślały także częstą przemoc fizyczną i psychiczną ze strony teściowych: a mnie 
teściowa biła i dzieci moje biła… dopóki był mąż żywy tego nie było, a potem się 

zaczęło. Sytuacja jest o tyle trudna, że po ślubie młode małżeństwo zazwyczaj mieszka 
z rodziną pochodzenia męża: No a gdzie pójdziesz, jeśli to teraz jest twój dom? Kobiety 
zwracały też uwagę na to, że policja niechętnie przyjmuje zgłoszenia oraz, że w ocenie 

społecznej sprawa przemocy jest wewnętrzną sprawą rodziny: 
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Mnie mama uczyła by nie wsadzać noś w cudze sprawy. Słyszysz? Widzisz? 
Zamykaj swoje usta, zamykaj oczy i się nie wtrącaj. 

Bywa tak że się wtrącisz, a oni następnego dnia się pogodzą, a pogodzą się na 

pewno, i ty zostajesz winna… dlatego lepiej się powstrzymać w takim 
momencie i nic nie słyszeć. 

Jednocześnie rozmówczynie nie wiedziały i nie słyszały niczego o tym, by w Tadży-

kistanie sytuacja miała się poprawiać lub pogarszać – ani jeśli chodzi o nastawienie 
społeczne, w podejściu policji czy zmiany w prawie i procedurach. 

Jednak jak zostało wspomniane wyżej, niewielka liczba kobiet z Tadżykistanu, 
z którymi udało się porozmawiać powoduje, że trudno uzyskać pełen obraz jak wygląda 

zjawisko przemocy w oczach i doświadczeniach Tadżyczek starających się o ochronę 
w Polsce. 

5. Czeczenia 

Ze względu na dominację mieszkańców Czeczenii wśród wnioskodawców azylo-
wych w Polsce, wydaje się konieczne, aby poświęcić jej miejsce w niniejszym 
rozdziale. Jednocześnie, jak zostało wskazane wyżej, literatura przedmiotowa na temat 

przemocy wobec kobiet w Czeczenii i stosunku do niej Czeczenek w Polsce jest 
zdecydowanie bogatsza niż w przypadku Tadżykistanu. 

W Czeczenii, podobnie jak w przypadku Tadżykistanu, współistnieje prawo zwy-

czajowe, prawo religijne i prawo stanowione. Jednak ze względu na federacyjność 
kraju, i z tego wynikającą większą autonomiczność poszczególnych regionów wchodzą-
cych w jego skład, oraz splot wydarzeń politycznych, dających ogromną samodziel-
ność głowie republiki Ramzanowi Kadyrowowi – Czeczenia ma praktycznie zupełną 

swobodę w kwestii traktowania kobiet i podejścia do zjawiska przemocy. Jak zwraca 
uwagę Weronika Refortowicz, cytując Libchan Bazajewą z czeczeńskiej organizacji 
„Kobieca godność”, funkcjonowanie trzech różnych systemów prawnych powoduje 
chaos, zaś wielu ludzi odwołuje się w danym momencie do tych norm, które są akurat 

najwygodniejsze [6, s. 175]. W wielu sytuacjach, w razie kolizji norm, to prezydent 
republiki samodzielnie decyduje o pierwszeństwie danych przepisów

1
 (w mediach 

i wypowiedziach samych mieszkańców Czeczenii praktyka ta nazywana jest ironicznie 

„prawem: Ramzan powiedział” („gławnyj zakon: Ramzan skazał”) [27]). 
Jeśli chodzi o prawo federalne dotyczące przemocy wobec kobiet i przemocy 

w rodzinie, to ostatecznie, po zmianach w kodeksie karnym w lipcu 2016 r. oraz w lutym 
2017 r. [29], jednorazowa przemoc wobec najbliższych członków rodziny jest 

zagrożona jedynie sankcją administracyjną (najczęściej w postaci kary pieniężnej), 
a jedynie powtarzające się przypadki pobicia są obecnie ścigane jako przestępstwo 
i podlegają karze na mocy prawa karnego. Jak podaje K. Mandrela [6, s. 303], za B. 
Paszkiem, 43% obywateli Rosji uważa, że przemoc domowa to prywatna sprawa. Dla 

jednej trzeciej społeczeństwa kobieta, która jest ofiarą przemocy ze strony członka 
swojej rodziny, „zasługuje na bicie”  

                                                                
1
 Warto porównać doniesienia medialne dotyczące wypowiedzi R. Kadyrowa na ten temat: w 2010 r. zakazał 

małżeństw przez porwanie [26], zaś w 2012 rok – wczesnych małżeństw [27], zaś w przypadku przemocy 
domowej dotykającej kobiety, wezwał je do znoszenia przemocy [28]. 
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Występujące Na Północnym Kaukazie wczesne małżeństwa zgodnie z prawem 
krajowym są zakazane. Artykuł 13 kodeksu rodzinnego [30] ustala minimalny wiek 
osób zawierających małżeństwo na 18 lat (zaś tryb i warunki odstępstwa od tej reguły, 

które zezwala na małżeństwo w wieku od 16. r.ż. ustalają podmioty wchodzące 
w skład federacji). 

Jeśli chodzi o przemoc uwarunkowaną kulturowo wobec kobiet na Północnym 

Kaukazie, to można, za Weroniką Refortowicz [4] wskazać przede wszystkim: porwania 
kobiet w celu małżeństwa, honorowe zabójstwa, odbieranie dzieciom matek przez ich 
ojców lub krewnych, przemoc seksualna wobec samotnych kobiet. Autorka rozdziału 
nie omawia osobno kwestii obrzezania kobiet (female genital mutilation/cutting – 

FGM/C) – niemniej, w publikacji (traktowanej jako jako całość) dokonano analizy 
prawnoporównawczej tego zjawiska w wybranych krajach Unii Europejskiej. Lite-
ratura przedmiotu wskazuje, że o ile jest ono dość dobrze rozpoznane w Dagestanie 
[29], tak w Czeczenii – zdecydowanie mniej i według ekspertów pojawia się „wśród 

odizolowanych grup”
2
. W badaniu, którego wyniki są przedstawione w niniejszym 

rozdziale, pojawiały się wypowiedzi świadczące o tym, że jest to zjawisko znane 
części rozmówczyń. Na pytanie czy słyszały o takich przypadkach pojawiały się 

odpowiedzi: 

 Jeszcze tego nam brakowało. 

 Nic nie słyszałam. 

 A ja słyszałam ale nie bezpośrednio… Kiedyś na ginekologii leżała znajoma i tam na 
oddziale były rozmowy na ten temat i że podobno jest u nas coś takiego. 

 Tez słyszałam że zdarza się to w Czeczenii. 
Pojawiały się też wypowiedzi umiejscawiające FGM w sąsiednich republikach: 

 Ja słyszałam że w Dagestanie jeden mężczyzna usłyszał od ludzi, że jego córka 
prowadzi się źle i razem z synem zrobili jej obrzezanie. Niektórzy mężczyźni uważają 

że to jest dobre dla kobiety bo ma to ją chronić przed „niemoralnym” zachowaniem. 

 W Inguszetii jest. 

 Ja znałam osobiście taka kobietę. Ona przez to miała bardzo dużo problemów ze 
zdrowiem. Ona była z Dagestanu. Tam podobno jakaś wieś tym się zajmuje. 

 O obrzezaniu u kobiet słyszałam, moja kuzynka była poddana temu zabiegowi jako 
dziecko. Wykonała to ich sąsiadka, która pochodziła z Dagestanu, na prośbę 

rodziców… chyba matki. 

 Ja znałam osobiście taka kobietę. Ona przez to miała bardzo dużo problemów ze 
zdrowiem. Ona była z Dagestanu. 

Pojawiła się także wypowiedź wskazująca na jeden konkretny tejp (klan), w którym 

to zjawisko miałoby występować: O obrzezaniu kobiet słyszałam, dotyczy to przede 
wszystkim tejpa Benoj. 

Jednocześnie zdziwienie, jakie okazało wiele kobiet po usłyszeniu pytania o FGM, 
świadczy o tym, że wiedza na temat występowania tego zjawiska w Czeczenii nie jest 

powszechna. Otwartą kwestią pozostaje to, czy ta niewiedza wynika z tego, że jest to 

                                                                
2 Tak ujmuje to Marta Szczepanik, autorka raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka „Republika strachu” 
[4, s. 24], powołując się między innymi na Centrum Informacyjne ONZ w Moskwie [32]. 
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zjawisko marginalne, przypisanego do konkretnych miejscowości czy tejpów, czy 
raczej z tego, że jest ono jeszcze nowe i dopiero zdobywa popularność. 

Podczas wywiadów grupowych rozmówczynie proszone były także o porównanie 

czasów „przed wojną” oraz „obecnie” w odniesieniu do pozycji kobiet. Jak zostało już 
wspomniane, w badaniu uczestniczyły kobiety, które w dorosłość wchodziły już po 
rozpadzie ZSRR, zatem refleksja dotycząca czasów „przed wojną” mogła zostać oparta 

raczej na znajomości doświadczeń starszych członkiń rodziny, niż swoich. Odpowiedzi 
można pogrupować w dwa bloki: „teraz jest gorzej” oraz „zawsze było źle”: 

 W naszym tejpie lepiej nigdy nie było. 

 Surowo było i do wojny. 

 Wcześniej też było [źle] tylko o tym mniej wiedzieli. 

 Sama nie pamiętam tych czasów ale jak opowiada moja mama było dużo lżej 
kobietom do wojny. 

To, że rozmówczynie opowiadały o niezmienności w czasie niskiej pozycji kobiet 

i przemocy wobec nich oraz przypisywały ich natężenie do konkretnych tejpów, może 
świadczyć o tym, że to jednak w prawie zwyczajowym (a nie religijnym) upatrują 
źródła tych zjawisk. Dodatkowo zwracały uwagę na to, że przemoc bywa powiązana 

(inspirowana lub ułatwiana) przez ludzi związanych z obecną władzą: 

 Teraz u nas jak dziewczyna się źle prowadzi ją strzyżą na łyso i w telewizji pokazują. 

 Było lepiej raczej. Dziś jak dziewczyna na ulicy wpadnie w oko jakiemuś 
kadyrowcowi to ją po prostu zabierają a potem zgwałcą wyrzucą i powiedzą że i tak 
nie była dziewicą. [...] 14 lat dziewczyna miała a ich pięcioro, zabrali, zgwałcili. 
Całe miasto stanęło za nią a i tak ja zeszmacili powiedzieli ze włóczyła się 

z mężczyznami zanim ją dorwali. 

6. Podsumowanie  

Jak zostało wspomniane wyżej, celem rozdziału była zbadanie wybranych aspektów 
przemocy (i jej przeciwdziałania), doznawanej przez kobiety w domach, w kontekście 
przemian po upadku ZSRR.  

Zarówno Czeczenia, jak i Tadżykistan doświadczyły wojen po rozpadzie Związku 
Radzieckiego, konsekwencją których były liczne problemy społeczne i zapaść gospo-
darki. Oba kraje mierzą się z ogromnym bezrobociem i biedą. W obu – po upadku 
systemu komunistycznego – pojawiły się nowe wzorce kulturowe związane z odrodze-

niem religijnym. Obie republiki cechują się autorytaryzmem i w obu zduszone zostały 
jakiekolwiek ruchy opozycyjne. Władze Czeczenii dość instrumentalnie traktują kwestie 
tradycji i religii. Władze Tadżykistanu – obawiają się wszelkich ruchów mających na 
celu odrodzenie religijne. Jednak analiza działań, jakie podejmują władze Czeczenii 

i Tadżykistanu, pokazuje jak zdecydowanie różni się kierunek działań władz obu 
republik w odniesieniu do przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. 

Prześledzenie rozwoju prawodawstwa tadżyckiego wyraźnie wskazuje na próby 
stworzenia systemu, który miałby przeciwdziałań przemocy wobec kobiet. Świadczą 
o tym nie tylko zapisy w kodeksie karnym i rodzinnym, ale także stworzenie doku-
mentów o charakterze strategicznym, zmiany, jeśli chodzi o funkcjonowanie policji 
czy stworzenie sieci punktów pomocowych dla ofiar przemocy. Jednak jak zostało 
wykazane w niniejszym rozdziale, w tadżyckim prawie nadal brakuje wielu istotnych 
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uregulowań – między innymi osobnych przepisów w kodeksie karnym dotyczących 
ściśle przemocy domowej czy porwań w celu wymuszenia małżeństw. Jednocześnie, 
poważną przeszkodą dla jakichś większych zmian społecznych w tym zakresie jest 
powszechność tego zjawiska oraz duże na nie przyzwolenie. 

Z kolei w przypadku Czeczenii, władze republiki w zasadzie nie podejmują działań, 
by przeciwdziałać przemocy. Powszechność naruszeń praw człowieka i autorytaryzm 
władzy, a także wzrost patologii społecznych wynikających z doświadczeń wojennych, 
dodatkowo utrudniają sytuację. Pojawił się również regres, jeśli chodzi o przepisy 
antyprzemocowe na poziomie federalnym, a w samej Czeczenii powszechną praktyką 
jest pewna uznaniowość, jeśli chodzi o wybór systemu normatywnego przy rozstrzy-
ganiu konkretnych przypadków przemocy. Same Czeczenki sytuację w swoim kraju 
oceniają źle, jednak zauważają, że wiele zależy od tejpu, z którego pochodzi sprawca 
i ofiara. 

Pewna „niewzruszalność” zjawiska przemocy na przestrzeni lat, wskazuje jak silnie 
jest ona związana z systemem prawa zwyczajowego – obecnego w obu omawianych 
społeczeństwach także w czasach ZSRR. Idąc za tą myślą można by wskazać kolejne 
luki poznawcze – przede wszystkim dotyczące tego, czy i jaką rolą w utrzymywaniu 
praktyk przemocowych odgrywa zwiększona, po upadku komunizmu, rola religii. 

Wymaga to zapewne dalszych i bardziej pogłębionych badań. 
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Przemoc wobec kobiet w poradzieckiej rzeczywistości – przyczyny migracji 
cudzoziemek z Czeczenii i Tadżykistanu do Polski 

Streszczenie 
W konsekwencji przepisów Unii Europejskiej (przede wszystkim Rozporządzenia Dublin III ustalającego 
zasady odpowiedzialności państw-członków UE za rozpatrzenie wniosków) zdecydowana większość 
cudzoziemców oczekujących na decyzję w sprawie ochrony międzynarodowej w Polsce pochodzi z krajów 
byłego Związku Radzieckiego – zarówno w republikach wchodzących w skład Federacji Rosyjskiej, jak 
i krajów środkowoazjatyckich oraz Ukrainy. Na przestrzeni lat, około 3/4 cudzoziemców pozostających 
w tak zwanej „procedurze” (w procesie rozpatrywania wniosku) stanowiły kobiety i dzieci.  
Na niniejszy rozdział składają się wnioski z badania przeprowadzonego w latach 2018-2020 z migrantkami 
przymusowymi czekającymi w Polsce na decyzję w sprawie ochrony międzynarodowej w Polsce dotyczą-
cego wobec kobiet i przemocy domowej ich krajach pochodzenia oraz tego, jak zmieniały się ona na 
przestrzeni ostatnich 30 lat. Zastosowano indywidualne wywiady pogłębione (IDI) oraz zogniskowane 
wywiady grupowe (FGI) oraz desk research. 
Wyniki przeprowadzonych badań ukazują przede wszystkim dynamikę zmian, jakie zaszły w Tadżykistanie 
i Czeczenii po rozpadzie ZSRR i po wojnach domowych, jakie miały miejsce w obu tych krajach, oraz 
w czasach obecnych. 
Słowa kluczowe: uchodźcy, migranci, Czeczenia, przemoc domowa, kobiety 
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Violence against women in the post-Soviet reality – reasons for the migration 
of women from Chechnya and Tajikistan to Poland 

Abstract  
As a consequence of European Union legislation (particularly the Dublin III Regulation establishing rules 
concerning the liability of EU member states for application processing), the vast majority of foreigners 

awaiting a decision on international protection in Poland come from the countries of the former Soviet 
Union – both from the republics of the Russian Federation as well as countries of Central Asia and 
Ukraine. Over the years, approximately 3/4 of foreigners within the so-called "procedure" (in the process 
of application review) were women and children.  
This chapter consists of the conclusions drawn from a study conducted in 2018-2020 with forced migrant 

women in Poland awaiting a decision on international protection in Poland and concerning women and 
domestic violence in their countries of origin, and how the situation has changed over the last 30 years. 
Individual in-depth interviews (IDI) and focused group interviews (FGI) as well as desk research were used 
as research methods. 

The results of the study show, first of all, the dynamics of changes that took place in Tajikistan and 
Chechnya after the dissolution of the USSR and following the civil wars that took place in both countries, 
up to the present day. 
Keywords: refugees, migrants, Chechnya, domestic violence, women 
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Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka w kontekście ochrony praw kobiet 

migrujących i poszukujących ochrony 

międzynarodowej 

1. Uwagi wstępne 

Problematyka migracji i uchodźstwa jest w dzisiejszym świecie poważnym i aktual-
nym wyzwaniem dyskutowanym na poziomie narodowym, natomiast na poziomie 
ponadnarodowym podejmowane są próby znalezienia i wskazania możliwych 
sposobów rozwiązania powstających na tym tle konfliktów. Są to problemy głównie na 

płaszczyźnie kulturowej, społecznej, ale także prawnej. Widać to m.in. na podstawie 
tego, jak wiele instrumentów prawa międzynarodowego powstało właśnie po to, by 
usystematyzować dorobek cywilizacyjny w tej dziedzinie. I choć wydawać by się 
mogło, że tak szerokie ramy prawne sprawiają wrażenie, że wszystko powinno być już 

oczywiste, jasne i przejrzyste, to wcale tak nie jest. Wciąż w mediach pojawiają się 
doniesienia o różnego rodzaju próbach ucieczki z kraju prześladowań, przy czym 
często są to przesiedlenia masowe. Szczególną grupą osób poszukujących ochrony 

i azylu są kobiety. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy szukać w ich tradycyjnie 
gorszym statusie społecznym w wielu krajach oraz w ilości przestępstw seksualnych, 
które dotykają kobiety w znacznie szerszym zakresie niż mężczyzn. Niestety, nie 

można powiedzieć, że liczba aktów prawnych na szczeblu ponadnarodowym 

zapewnia wystarczającą ochronę kobietom migrującym i poszukującym ochrony 

międzynarodowej. 

2. Sytuacja uchodźczyń i migrantek w Unii Europejskiej 

Wśród międzynarodowych instrumentów dotyczących uchodźców Konwencja 
dotycząca statusu uchodźców, znana również jako Konwencja genewska z 1951 r. 

powinna być uznana za fundamentalny instrument w tej dziedzinie prawa. Dość 
powiedzieć, że Konwencja ta w swojej definicji uchodźcy nie odnosi się do 

kryterium płci. Według dokumentów Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych 
do spraw uchodźców brak odniesienia do prześladowań ze względu na płeć w definicji 

uchodźcy ma podłoże historyczne, ponieważ interpretowano ją z punktu widzenia 
i doświadczenia mężczyzn. Agencja ONZ ds. Uchodźców podnosi jednak, że nawet jeśli 
w rzeczonej definicji nie ma wyraźnego odniesienia do płci to prawidłowa interpretacja 
obejmuje również takie roszczenia i w związku z tym potrzeba dodawania dodatkowej 

definicji do tej podstawy wydaje się niedostrzegalna [1]. 
W odniesieniu jednak do instrumentów prawa międzynarodowego o charakterze 

regionalnym, państwa członkowskie Unii Europejskiej są związane unijnym acquis 

                                                                
1 chojnackadaria97@gmail.com, Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa 
i Administracji, Uniwersytet Łódzki. 
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communautaire, które obejmuje rozporządzenia, decyzje, dyrektywy i orzeczenia 
Trybunału Sprawiedliwości. Zgodnie ze Wspólnym Europejskim Systemem Azylo-

wym (WESA), Unia przyjęła szereg różnych aktów prawnych. Zarówno państwa 

członkowskie, jak i instytucje UE widziały potrzebę ustanowienia i uzupełnienia 
przepisów, które pozwoliłyby na zharmonizowanie systemów polityki migracyjnej 
poszczególnych państw członkowskich w spójną całość. Wspólne definicje, cele 

i zasady ułatwiają interpretację przepisów każdego z tych aktów [2]. Ponadto wszystkie 
środki WESA mają zastosowanie do obywateli państw trzecich i bezpaństwowców 
stanowiąc wstępny etap procesu harmonizacji. Wśród aktów prawnych składających 
się na Wspólny Europejski System Azylowy wymienić trzeba: 

 dyrektywę kwalifikacyjną [3];  

 dyrektywę proceduralną [4];  

 dyrektywę w sprawie warunków przyjmowania [5].  
Wspomnieć też trzeba w tym miejscu o dwóch kwestiach. Rozporządzeniu Dubliń-

skim, które wchodzi w skład WESA, ale w którym brak jest bezpośrednich odniesień 
do kwestii płci. Jednakże patrząc przez pryzmat całego systemu prawnego Unii 

Europejskiej, w tym na Kartę Praw Podstawowych, która ma moc równą traktatom, 
a według której: 

 artykuł 18 – prawo do azylu powinno być zagwarantowane z należytym poszano-
waniem Konwencji dotyczącej statusu uchodźców oraz zgodnie z TUE i TFUE; 

 artykuł 20 – wszyscy są równi wobec prawa; 

 artykuł 21 (1) – zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na płeć i orien-
tację seksualną; 

 artykuł 23 – należy zapewnić równość mężczyzn i kobiet we wszystkich 
dziedzinach. 

Drugą kwestią, na którą należy zwrócić uwagę w tym miejscu jest to, że Komisja 
Europejska 23 września 2020 r. zaproponowała nowy pakt o migracji i azylu, 

w którym również mogą zostać podjęte pewne znaczące zmiany. [6]  

3. Wpływ orzecznictwa na sytuację prawną kobiet migrujących i uchodźczyń 

W nawiązania zaś do omawiania orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, który bazuje na Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności trzeba wskazać, że Unia Europejska formalnie nie jest stroną tejże 

Konwencji, a przestrzeganie przez nią praw tam zawartych nie podlega żadnej 

zewnętrznej kontroli. Postulat przystąpienia do Konwencji Praw Człowieka pojawił się 
w latach 70. i regularnie powracał w debatach nad integracją europejską. Komisja 
Europejska ponowiła swój wniosek w 1990 r., a Rada przed podjęciem decyzji 

zwróciła się o opinię do Trybunału Sprawiedliwości, który w opinii 2/94 [7] stwierdził, 
że Wspólnota Europejska nie ma niezbędnych kompetencji do przystąpienia do 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, co zmieniło się po wejściu w życie Traktatu 
Lizbońskiego [8].  

Dodatkowo, Europejski Trybunał Praw Człowieka początkowo odrzucał skargi, 
w których w grę wchodziło prawo unijne. W sprawie Melchers & Co. przeciwko RFN 
po raz pierwszy uznano odpowiedzialność państwa i chociaż nie dopatrzono się tam 
naruszenia prawa to wnikliwie zbadano działania instytucji unijnych. Komisja Praw 
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Człowieka (obecny Trybunał Praw Człowieka) stwierdziła, że przekazanie kompe-

tencji na rzecz organizacji międzynarodowej nie jest niezgodne z konwencją, pod 

warunkiem, że w ramach tej organizacji prawa podstawowe będą tak samo 

chronione. Tym samym dopuszczono możliwość kontroli w ograniczonym zakresie – 

gdy prawa zawarte w konwencji nie będą w sposób równoważny chronione przez 

organizację. Czym innym jest jednak kontrola prawa pierwotnego UE, bowiem traktaty 

zawarte przez państwa członkowskie nie są aktami organizacji międzynarodowej 
i państwa ponoszą za nie pełną odpowiedzialność, jeśli naruszą one Konwencję Praw 
Człowieka. Trybunał w Strasburgu stosuje test ekwiwalentnej ochrony do kontroli 
prawa unijnego i uściślił go w sprawie Bosphorus Airways przeciwko Irlandii, uznając, 

że państwa członkowskie nie ponoszą odpowiedzialności za działania organizacji 

międzynarodowej tak długo jak organizacja ta uważana jest za chroniącą prawa 

podstawowe w sposób, który może być uważany przynajmniej za równoważny 

w stosunku do oferowanego przez EKPC. Owo domniemanie równoważności jest 

jednak wzruszalne, gdy w szczególnych okolicznościach konkretnego przypadku okaże 
się, że ochrona praw gwarantowanych Konwencją jest w oczywisty sposób niedosta-
teczna [8].  

Wspomniany Traktat z Lizbony w artykule 6 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej 
nie tylko wyposażył UE w kompetencje, lecz także zobowiązał do przystąpienia do 
Konwencji Praw Człowieka, co wymaga umowy o przystąpieniu zawartej między Unią 
a stronami Konwencji. Oficjalne negocjacje takiej umowy rozpoczęły się w lipcu 2010 r., 

a ich projekt został sfinalizowany w 2013 r. Trybunał Sprawiedliwości uznał jednak 
ów projekt za niezgodny z prawem Unii, wskazując wiele różnorodnych problemów, 
takich jak: brak przepisów koordynujących stosowanie w UE Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka oraz Karty Praw Podstawowych w taki sposób, by zapewnić poziom 

ochrony przewidziany w Karcie, przy jednoczesnym braku zagrożenia dla pierw-
szeństwa, jednolitości i skuteczności prawa UE. Trybunał Sprawiedliwości zarzucał 
również to, że nie uwzględniono faktu, że Unia nie jest państwem, tj. nie uwzględniono 
jej szczególnych cech. Owa opinia 2/13 Trybunału Sprawiedliwości powoduje, że ów 

projekt umowy wymaga renegocjacji, niemniej jednak państwa członkowskie UE są 
także stronami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a standardy zawarte w tejże 
Konwencji w dużej mierze pokrywają się z europejską Kartą Praw Podstawowych, co 

prowadzi do prostego wniosku, że jest to raczej spór kompetencyjny i dotyczy kwestii 
proceduralnych, a nie samej materii zawartej w Konwencji, toteż można oprzeć się na 
stwierdzeniu, że państwa członkowskie Unii Europejskiej czerpią także z orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 

3.1. Sprawy związane z sytuacją rodzinną 

Pierwsza z przytaczanych spraw odnosząca się do kwestii rodzinnych to sprawa 

Tuquabo-Tekle i inni przeciwko Niderlandom [9], w której pierwszą skarżącą 
w  sprawie była kobieta, która uciekła z Etiopii do Norwegii podczas wojny domowej 
i bezskutecznie ubiegała się o azyl. Następnie otrzymała zezwolenie na pobyt ze 

względów humanitarnych. Po udzieleniu przez władze norweskie zezwolenia na pobyt 
dzieci skarżącej jej syn (drugi skarżący) wjechał do Norwegii. Po zawarciu małżeństwa 
z trzecim skarżącym w sprawie, który miał status uchodźcy i mieszkał w Niderlandach, 
skarżąca otrzymała zezwolenie na pobyt i przeprowadziła się tam wraz z synem. Kilka 
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lat później kobieta złożyła wniosek o tymczasowe pozwolenie na pobyt dla swojej 
córki, jednak wniosek ten został odrzucony przez właściwy organ administracyjny, jak 
i przez sąd w postępowaniu sądowym. W sprawie tej Europejski Trybunał Praw 

Człowieka podjął się zbadania czy rząd prawidłowo zrównoważył interes prywatny 

wnioskodawczyni z interesem publicznym w zakresie kontroli migracji przez 

wzgląd na: wiek, sytuację w państwie pochodzenia oraz poziom zależności od 

rodziców. Trybunał stwierdził naruszenie artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka (tj. prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) z uwagi na 
młody wiek córki oraz fakt, że matka czyniła wszystko, co w jej mocy, by połączyć 
rodzinę w Niderlandach. 

Inna sprawa – Mubilanzila Mayeka i Kaniki Mitunga przeciwko Belgii [10] doty-
czyła skarżących matki i córki, obywatelek kongijskich zamieszkujących w Kanadzie. 
Pierwsza z kobiet (matka) rok po przybyciu do Kanady otrzymała status uchodźczyni, 
a następnie zezwolenie na pobyt na czas nieokreślony. W tym czasie opiekę nad jej 

córką miał sprawować brat kobiety, obywatel Niderlandów, który zabrał 5-letnią 
dziewczynkę z Demokratycznej Republiki Konga i miał zająć się nią do czasu, gdy 
będzie ona mogła dołączyć do swojej mamy w Kanadzie. Jednak po przybyciu na 

lotnisko w Brukseli dziewczynka została zatrzymana w Centrum Tranzytowym, 
ponieważ nie posiadała dokumentów niezbędnych do wjazdu do Belgii. Urząd ds. cudzo-
ziemców uznał za niedopuszczalny wniosek o udzielenie azylu złożony w imieniu 
dziewczynki przez przydzielonego jej prawnika. Decyzja ta została utrzymana w mocy 

przez kolejne instancje odwoławcze. Po interwencji sądu dziewczynka została zwol-
niona z Centrum Tranzytowego i przetransportowana do Demokratycznej Republiki 
Konga. Do swojej matki w Kanadzie dołączyła dopiero po interwencji premierów 
Belgii i Kanady. W sprawie tej Trybunał w Strasburgu stwierdził jednogłośnie naru-

szenie artykułu 3 Konwencji (tj. zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania 
lub karania) w trzech aspektach. Po pierwsze w zakresie zatrzymania dziecka – 
dziewczynka bez opieki matki była przetrzymywana przez dwa miesiące w ośrodku 
przeznaczonym dla dorosłych, a zapewniona jej tam opieka była niewystarczająca. 

Oczywistym faktem pozostaje, że nie istniały żadne szczególne ramy prawne regulu-
jące sytuację małoletnich cudzoziemców bez opieki, ale mimo to, władze nie podjęły 
odpowiednich środków w celu wywiązania się z obowiązku opieki nad dzieckiem, co 

uznać należy za brak humanitaryzmu i nieludzkie traktowanie. Po drugie w zakresie 

stresu i niepokoju matki w związku z zatrzymaniem dziewczynki – jedynym działa-
niem podjętym przez władze belgijskie było poinformowanie matki, że jej córka 
została zatrzymana i dostarczenie jej numeru telefonu do ewentualnego kontaktu 

w sprawie dalszych informacji. Ostatecznie w zakresie deportacji dziecka – brak 
odpowiedniej opieki w związku z lotem oraz nieuwzględnienie rzeczywistej sytuacji, 
z jaką dziewczynka zetknęła się po powrocie – nie czekał na nią nikt z rodziny, została 
odebrana z lotniska przez Policję, a dodatkowo władze belgijskie nie zadały sobie trudu, 

aby poinformować matkę o deportacji dziewczynki do Demokratycznej Republiki 
Konga. Dodatkowo, Trybunał Praw Człowieka stwierdził też naruszenie artykułu 8 
Konwencji z uwagi na fakt, że matka i córka zostały poddane nieproporcjonalnej 

ingerencji w ich prawo do poszanowania życia rodzinnego w wyniku zatrzymania 
dziecka i okoliczności jego deportacji. 
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W sprawie Rodrigues da Silva i Hoogkamer przeciwko Niderlandom [11] skarżącą 
była kobieta, która przybyła do Niderlandów, gdzie zamieszkała ze swoim partnerem. 
Nie złożyła w tamtym czasie wniosku o zezwolenie na pobyt. Parze urodziło się 

dziecko. Kilka lat później para rozstała się i rozpoczęło się postępowanie związane 
z przyznaniem opieki nad dzieckiem. Kobieta złożyła wówczas wniosek o zezwolenie 
na pobyt w Niderlandach. Stosowny organ zdecydował, że władza rodzicielska powinna 

pozostać przy mężczyźnie z uwagi na fakt, że jest duże prawdopodobieństwo koniecz-
ności powrotu kobiety do państwa pochodzenia, czyli do Brazylii. Ponadto, przyznanie 
opieki rodzicielskiej kobiecie mogłoby doprowadzić do zerwania kontaktów dziecka 
z ojcem i dziadkami, z którymi miało bardzo dobrą relację. Sąd uchylił jednak tę decyzję 

i przyznał prawo do opieki nad dzieckiem kobiecie. W międzyczasie odmówiono jej 
jednak zezwolenia na pobyt, co pociągnęło za sobą konsekwencje dotyczące opieki nad 
dzieckiem, którą w sądzie wyższej instancji przyznano ojcu i dziadkom. Europejski 
Trybunał Praw Człowieka badając tę sprawę zwrócił uwagę na potrzebę ważenia 

konkurencyjnych interesów jednostki i całej społeczności, przy czym w tej sprawie 

uszczegółowiono kryteria, na których państwa powinny się opierać. Mianowicie: 

 stopień, w jakim życie rodzinne zostało faktycznie zerwane oraz zakres tych więzi; 

 przeszkody nie do pokonania w sposobie życia rodziny; 

 czynniki kontroli migracyjnej, takie jak historia naruszeń prawa imigracyjnego lub 
względy porządku publicznego; 

 moment zainicjowania życia rodzinnego i świadomość statusu imigracyjnego. 
W dalszej części wyroku Trybunał w Strasburgu uznał, że twierdzenie rządu 

dotyczące zgody ojca na wyjazd dziecka z matką do Brazylii jest nie do przyjęcia 
z uwagi na fakt, że sądy to jemu przyznały władzę rodzicielską i wskazały, że dziecko 
ma lepsze warunki do rozwoju w Niderlandach. Wskazano też na to, że pobyt 

skarżącej w Niderlandach był przez cały czas jego trwania nielegalny i oczywiście nie 
można oczekiwać, że państwo przyjmujące przyzna zezwolenie na pobyt na podstawie 
postawienia przed faktem dokonanym (fait accompli), niemniej jednak w tej szcze-

gólnej sprawie pobyt kobiety mógłby być legalny, ponieważ pozostawała ona w trwałym 
związku i mogła racjonalnie oczekiwać, że taki pobyt zostałby jej przyznany. Osta-
tecznie stwierdzono naruszenie artykułu 8 Konwencji ze względu na fakt, że biorąc 
pod uwagę daleko idące konsekwencje, jakie wydalenie miałoby dla obowiązków, 

jakie ciążą na kobiecie jako matce, jak również dla jej życia rodzinnego z córką, w tych 
szczególnych okolicznościach sprawy, dobrobyt ekonomiczny kraju nie przeważa nad 
prawami przysługującymi skarżącej. Krótko mówiąc, poddano negatywnej ocenie 
nadmierny formalizm ze strony państwa. 

W kolejnej z omawianych spraw – Nunez przeciwko Norwegii [12] skarżąca 
urodziła się w Republice Dominikańskiej, ale mieszkała w Norwegii. Po raz pierwszy 
przybyła tam jako turystka i została aresztowana pod zarzutem kradzieży sklepowej. 

Podjęto wówczas decyzję o jej deportacji i zakazie ponownego wjazdu na okres dwóch 
lat. Cztery miesiące później wróciła do Norwegii z innym paszportem, wyszła za mąż 
za obywatela Norwegii i złożyła wniosek o zezwolenie na pobyt oświadczając, że 
nigdy wcześniej nie była w Norwegii ani też nie była karana. Otrzymała takie zezwo-

lenie i było ono wielokrotnie przedłużane. Dwa lata później kobieta złożyła wniosek 
o przyznanie obywatelstwa, ale zaprzestano rozpatrywania wniosku, ponieważ mąż 
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kobiety złożył wniosek o separację. Kobieta rozpoczęła wspólne zamieszkiwanie 
z innym mężczyzną (również obywatelem Republiki Dominikańskiej), z którym docze-
kała się dwóch córek. W międzyczasie Policja otrzymała informację o przeszłości 

kobiety, w związku z czym, po przeprowadzeniu dochodzenia dyrekcja ds. migracji 
cofnęła jej pozwolenie na pracę i osiedlenie się. Wydano również decyzję o wydaleniu 
kobiety i zakazie wjazdu do Norwegii na okres dwóch lat, a jej odwołania od tych 

decyzji zostały oddalone z uwagi na wielokrotne naruszenia ustawy imigracyjnej. 
W międzyczasie kobieta rozeszła się z ojcem córek, a sąd przyznał mu wyłączne 
obowiązki rodzicielskie aż do czasu powrotu skarżącej do Norwegii po dwóch latach. 
Kobieta uzyskała jednak prawo do kontaktu z dziećmi co określony czas. Kobieta 

w postępowaniu przed Trybunałem podnosiła, że środek ten jest nieproporcjonalny 
i może prowadzić do trwałej separacji pomiędzy nią a dziećmi. I rzeczywiście 
Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził naruszenie artykułu 8 Konwencji 
z powołaniem czynników, które sformułowano już wcześniej, a ponadto dodał, że przy 

stwierdzaniu świadomości osób zainteresowanych co do niepewności trwałości 

życia rodzinnego w państwie przyjmującym wydalenie członka rodziny będzie 

niezgodne z artykułem 8 jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Dodatkowo, 

Trybunał powrócił do kwestii potrzeby ważenia interesów i oceny proporcjonalności. 
Co do interesu publicznego – przyznano zasadność powodów przytaczanych przez 
norweskie organy i sądy imigracyjne odnośnie administracyjnych przestępstw migra-
cyjnych i faktu, że skarżąca, wracając do Norwegii mimo zakazu wjazdu na okres 

dwóch lat, nie miała żadnych powiązań z tym krajem, co oznacza, że nie mogła 
w uzasadniony sposób oczekiwać, że będzie mogła w nim pozostać. Zaś co do interesu 
kobiety i jej córek – przyznano zasadność argumentów mniejszości Sądu Najwyższego 
Norwegii (zdanie odrębne) dotyczących tego, że dzieci doświadczyły stresu z powodu 

ryzyka wydalenia matki, zakłóceń w sytuacji opiekuńczej oraz niepewności i braku 
gwarancji co do możliwości spotkania z matką przez okres dwóch lat i później. 
Trybunał odwołał się też do artykułu 3 Konwencji Praw Dziecka, zgodnie z którą 

nadrzędne znaczenie ma najlepszy interes dziecka we wszystkich działaniach 

podejmowanych przez władze publiczne a dotyczących dzieci. 
W ostatniej z omawianych spraw – Jeunesse przeciwko Niderlandom [13], stan fak-

tyczny przedstawia się następująco. Skarżąca i jej partner poznali się w kraju 

pochodzenia (Surinam), gdzie wspólnie zamieszkiwali. Następnie mężczyzna udał się 
do Niderlandów, gdzie zrzekł się swojego obywatelstwa i ubiegał się o obywatelstwo 
niderlandzkie z pozytywnym skutkiem. Kobieta zaś po uzyskaniu wizy wjazdowej do 
Niderlandów wyjechała z Surinamu, natomiast po wygaśnięciu wizy nie powróciła do 

kraju pochodzenia. Kilka lat później złożyła wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt, 
natomiast procedura rozpatrzenia owego wniosku była wstrzymana głównie z powodu 
tego, że kobieta pomimo kilkukrotnych próśb o stawienie się osobiście przed władzami 
imigracyjnymi nie robiła tego. Ostatecznie została jej doręczona decyzja, w której 

nakazano kobiecie opuścić Niderlandy, od czego ta złożyła sprzeciw do sądu. W między-
czasie skarżąca w sprawie kobieta zaszła w ciążę i urodziła syna (zgodnie z przepisami 
niderlandzkimi obywatela niderlandzkiego). Następnie składała bezskutecznie kolejne 

wnioski na podstawie różnych procedur azylowych. Natomiast partner kobiety został 
oskarżony o przewóz narkotyków, a następnie skazany. W związku z brakiem aktyw-
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ności kobiety w procedurach migracyjnych wszczętych na jej wniosek została ona 
umieszczona w areszcie śledczym będąc jeszcze w ciąży. W tej sprawie Trybunał 
w Strasburgu stwierdził naruszenie artykułu 8 Konwencji pomimo wyraźnego niedopeł-

nienia przez wnioskodawczynię obowiązku uzyskania tymczasowej wizy pobytowej 
przed ubieganiem się o prawo stałego pobytu, bowiem Konwencja nakłada na państwa 
nie tylko zobowiązania w aspekcie negatywnym, ale także pozytywnym i konieczne 

jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy biorąc pod uwagę całość okoliczności, 

władze niderlandzkie były zobowiązane do udzielenia zezwolenia na pobyt, umo-

żliwiając w ten sposób prowadzenia życia rodzinnego na terytorium tego państwa. 
Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie musi być twierdząca z uwagi na kwestię 

i zasadę łączenia rodzin. W sprawie tej przypomniano także relację jaka łączy Euro-
pejską Konwencję Praw Człowieka z prawem Unii Europejskiej – Trybunał nie jest 

właściwy do stosowania lub badania domniemanych naruszeń przepisów UE, 

chyba że i w zakresie, w jakim mogły one naruszyć prawa i wolności chronione 

przez Konwencję, a zatem rola Trybunału ogranicza się do stwierdzenia, że skutki 

orzeczenia wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pod-

stawie prawa unijnego są zgodne z Konwencją i w takim zastosowaniu podjęto się 

zbadania czy względem skarżącej zaszły szczególne okoliczności, które przy 

rozpatrywaniu wniosków o zezwolenie na pobyt pominęły niderlandzkie organy 

administracyjne i sądy, a argumentami za tym przemawiającymi są następujące fakty: 
wszyscy członkowie rodziny kobiety (mąż i dzieci) mają obywatelstwo niderlandzkie, 

kobieta nie posiada rejestru karnego, najlepszy interes dzieci wnioskodawczyni 
w połączeniu z porównaniem sytuacji bytowej w Niderlandach i w Surinamie. Trybunał 
po raz kolejny stwierdził, że nie osiągnięto właściwej równowagi między konkuren-
cyjnymi interesami: interesem osobistym skarżącej i interesem porządku publicznego 

pozwanego rządu. 
W sprawach dotyczących kwestii rodzinnych, z powołaniem się na naruszenie 

artykułu 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (tj. prawo do poszanowania 

życia prywatnego i rodzinnego) podjęto próbę znalezienia wyszczególnionego 

interesu kobiety-migrantki jako matki, w kontekście tego, że z perspektywy spo-
łecznej, kulturowej i psychologicznej jest ona (co do zasady) tym rodzicem, który 
wchodzi w „bliższą” relację i ma większy wkład w wychowywanie dzieci (aspekt 

biologiczny). Pomimo tego, że brak jest podstaw dla tworzenia zasad, które miałyby 
chronić czy wskazywać na szczególny interes matki-migrantki trzeba wskazać na 
poszczególne zasady i sposoby chronienia tego interesu na podstawie rozważań 
dokonywanych przez Trybunał w jego orzeczeniach. W sprawie Tuquabo-Tekle i inni 

przeciwko Niderlandom przywołano zasadę z innego orzeczenia [14] dotyczącą 
konieczności podejmowania próby równoważenia interesu prywatnego skarżącego/ 
skarżących z interesem ogólnym państwa. Wraz z rozwojem orzecznictwa zasada ta 
była doprecyzowywana w tym sensie, że wskazano poszczególne kryteria, jakie owo 

równoważenie ma obejmować. I tak w sprawie Rodrigues da Silva i Hoogkamer 
przeciwko Niderlandom wskazano na: 

 stopień, w jakim życie rodzinne zostało faktycznie zerwane oraz zakres tych więzi; 

 przeszkody nie do pokonania w sposobie życia rodziny; 

 czynniki kontroli migracyjnej; 
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 moment zainicjowania życia rodzinnego; 

 świadomość statusu migracyjnego [15]. 
Zaś w sprawie Nunez przeciwko Norwegii dodano, że przy świadomej niepewności 

co do trwałości wspólnego życia rodzinnego o naruszeniu artykułu 8 można mówić 

tylko w wyjątkowych okolicznościach [16]. Niestety nie można powiedzieć o istnieniu 

kryteriów, które odnosiłyby się szczególnie do matki jako rodzina i więzi nie tyle 

z całą rodziną, która narażona zostaje na rozdzielenie, ale z matką, z którą na 

pewnym etapie życia dziecka istnieje szczególnie silna więź związana z opieką. 

Analizowane orzecznictwo zostało uporządkowane chronologicznie w celu doszukania 
się powiązań wskazujących na uwidocznienie potrzeby ochrony interesu matki i dziecka 
w kontekście praw migracyjnych i uchodźczych. Jednakże orzecznictwo Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka idzie raczej w innym kierunku. Mianowicie, na potrzeby 

ochrony w bardzo indywidualnych przypadkach stwierdza się naruszenie artykułu 

3 Konwencji (tj. zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub 

karania) – tak w sprawie Mubilanzila Mayeka i Kaniki Mitunga przeciwko Belgii, 
w której mała dziewczynka została pozostawiona sama sobie w Centrum Tranzytowym 

niedostosowanym do przebywania tam dzieci, a matka narażona na stres i niepokój 
o swoje dziecko. Albo też, Trybunał powołuje się na Konwencję o Ochronie Praw 
Dziecka ze wskazaniem na interes dziecka jako priorytet – tak w sprawie Nunez 

przeciwko Norwegii. Jednak tutaj ponownie brak jest zwrócenia uwagi na jakikolwiek 
interes kobiety jako matki. Stąd wniosek jest dość oczywisty, że brak jest wskazania 
istnienia takiego interesu, a tym bardziej potrzeby jego ochrony. Co wydaje się nie być 
poparte sytuacjami faktycznymi, przed jakimi stają kobiety migrujące i poszukujące 

ochrony międzynarodowej. 

3.2. Sprawy związane ze zdrowiem i jego ochroną 

W pierwszej z omawianych spraw dotyczących kwestii zdrowotnych – N przeciwko 
Zjednoczonemu Królestwu [17] stan faktyczny przedstawiał się następująco. Skarżąca 
urodziła się w Ugandzie, natomiast obecnie mieszka w Londynie, do którego przybyła 

poważnie chora, w związku z czym została przyjęta do szpitala, gdzie zdiagnozowano 
u niej HIV wraz z rozsianą gruźlicą. Adwokaci złożyli w jej imieniu wniosek o azyl, 
powołując się na fakt, że choroba jest wynikiem gwałtu, jakiego dokonali na niej 
członkowie Narodowego Ruchu Oporu oraz że kobieta boi się o swoje życie i bezpie-

czeństwo po powrocie. W międzyczasie kobieta rozwinęła drugą chorobę definiującą 
AIDS. Po długotrwałym leczeniu stan kobiety udało się ustabilizować, ale lekarze 
zgodnie twierdzili, że dla zachowania tego stanu trzeba go często monitorować 
i podawać leki, które w Ugandzie byłyby dostępne tylko przy znacznych wydatkach. 

W przeciwnym razie kobiecie pozostały dwa lata życia. Pomimo to wniosek o udzie-
lenie azylu kobiecie został odrzucony ze względu na brak wiarygodności oraz 
zainteresowania władz Ugandy kobietą. Odwołania od tej decyzji były oddalane przez 

różne organy i sądy, a ostatecznie przez Izbę Lordów. Powołano się przy tym na inną 
sprawę – D przeciwko Zjednoczonemu Królestwu [18], w której pomoc została udzie-
lona ze względu na wystarczająco wyjątkowe okoliczności („sufficiently exceptional 

circumstances”). W swoim orzeczeniu Trybunał przypomniał wnioski, do jakich doszedł 

po rozpatrzeniu owej sprawy D przeciwko Zjednoczonemu Królestwu związanej 
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z zastosowaniem artykułu 3 Konwencji w kontekście osób chorych wymagających 
opieki lekarskiej – w tej sprawie skarżący był obywatelem państwa Saint Kitts i Nevis, 
skazanym i odbywającym karę więzienia w Wielkiej Brytanii, chorującym na AIDS 

w zaawansowanym stadium bliskim śmierci. Nikt nie miał wątpliwości, że placówki 
medyczne w państwie pochodzenia mężczyzny nie będą w stanie zapewnić mu 
leczenia (przez co właśnie Trybunał rozumie „wystarczająco wyjątkowe okolicz-

ności”), a wyrok ten był o tyle wyjątkowy w swej treści, że nigdy później Trybunał nie 
stwierdził ponownie, że proponowane wydalenie cudzoziemca stanowi naruszenie 
artykułu 3 Konwencji z powodu złego stanu zdrowia. Trybunał w swoim orzeczeniu 
powołał się także na inne wyroki: 

 w sprawie Karara przeciwko Finlandii [19], gdzie skarżąca, obywatelka Ugandy 
leczona w Finlandii z powodu zakażenia wirusem HIV została wydalona z tego 
powodu, że jej choroba nie osiągnęła zaawansowanego stadium; 

 w sprawie S.C.C. przeciwko Szwecji [20], gdzie skarżącą była obywatelka Zambii, 
której odmówiono pozwolenia na wjazd do Szwecji, gdzie wcześniej mieszkała 
i gdzie była leczona z powodu HIV, uzasadniając to tym, że może kontynuować 

leczenie w Zambii, bo dostępne są tam takie same środki medyczne jak w Szwecji, 
różni je jedynie cena (w Zambii są to znaczne koszty). 

Surowe rygory, jakie nakłada Trybunał w swoim bogatym orzecznictwie doty-

czącym kwestii artykułu 3 Konwencji w odniesieniu do osób chorych na HIV i AIDS 
powodują, że celem podsumowania trzeba przywołać zasadę wynikającą z orzecz-
nictwa, zgodnie z którą cudzoziemcy podlegający wydaleniu nie mogą co do zasady 

domagać się prawa do pozostania na terytorium danego państwa w celu konty-

nuowania korzystania z opieki socjalnej, wyjątkiem są sytuacje, kiedy skarżący 

jest bliski śmierci, a dodatkowo można udowodnić, że zapewnienie opieki me-

dycznej w kraju pochodzenia będzie możliwe albo zajdą inne wystarczająco 

wyjątkowe okoliczności. Trybunał w przytaczanej sprawie N przeciwko Zjednoczo-

nemu Królestwu zważył, że wniosek skarżącej opiera się wyłącznie na jej ciężkim 
stanie zdrowia i braku możliwości zapewnienia wystarczającego leczenia w kraju 
pochodzenia, a nie na zagrożeniu dla życia i bezpieczeństwa po powrocie do Ugandy. 

W związku z czym Trybunał w Strasburgu zgodził się, że powrót do kraju pochodzenia 
wpływie na jakość życia kobiety, jednak w chwili rozpoznawania sprawy nie była ona 
krytycznie chora, a zatem nie można wskazać żadnych wyjątkowych okoliczności, 
dlatego też nie stwierdzono naruszenia artykułu 3 Konwencji. 

W sprawie Izevbekhai i inni przeciwko Irlandii [21] pierwsza skarżąca żyła dostatnio 
wraz ze swoim mężem w Nigerii, gdzie doczekali się czwórki dzieci, w tym trzech 
córek. Z uwagi na fakt, że najstarsza córka została pod przymusem poddana zabiegowi 
okaleczenia narządów płciowych w wyniku czego zmarła (śmierć nie została zgło-

szona na Policję i nikt nie poniósł odpowiedzialności w związku z brakiem ingerencji 
państwa w kultywowanie tradycji), pierwsza skarżąca wraz ze swoimi dwiema pozo-
stałymi córkami uciekła do Irlandii w celu ochrony ich życia, zdrowia i bezpieczeń-

stwa. Złożyły tam wnioski dotyczące udzielenia azylu, czego im jednak odmówiono, 
ponieważ nie znaleziono podstaw uprawdopodabniających fakt zagrożenia życia 
i zdrowia dziewczynek ze względu na wysoki status społeczny ich matki oraz uchwa-
lony w Nigerii akt prawny zabraniający praktyk okaleczenia żeńskich narządów 
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płciowych. Decyzja ta została podtrzymana przez sąd, a później przez właściwego 
sprawie ministra. Wydano też nakaz deportacji, przed którym kobieta uchyliła się, 
uciekając z domu. Następnie została aresztowana, a jej córki objęte opieką. Sprawa 

trafiła do sądu, który orzekł na korzyść ministra. Skarżąca wraz z córkami podjęła 
w międzyczasie próbę uzyskania ochrony uzupełniającej na podstawie rozporządzenia 
Wspólnot Europejskich, jednak ona również została im odmówiona w każdej instancji. 

Trybunał nie podjął się rozpatrzenia merytorycznego całości wniosków wszystkich 
skarżących i odrzucił je na podstawie artykułu 6 Konwencji (tj. prawo do rzetelnego 
procesu sądowego) jako niezgodne ratione materiae z postanowieniami Konwencji, 
ponieważ decyzje dotyczące wjazdu, pobytu i deportacji cudzoziemców nie dotyczą 

ustalania praw lub obowiązków obywatelskich wnioskodawców ani zarzutów karnych. 
Zaś co do możliwości naruszenia artykułu 3 Konwencji wskazano, że istotne jest 
udzielenie odpowiedzi na pytanie czy córki pierwszej skarżącej będą rzeczywiście 

narażone na ryzyko poddania okaleczaniu po powrocie do Nigerii, bowiem 

kwestia poddawania kobiet i dziewczynek takim zabiegom w niektórych kręgach 

kulturowych nie budzi wątpliwości, tak samo jak nie budzi wątpliwości, że takie 

zabiegi stanowią naruszenie artykułu 3 Konwencji. Natomiast jako gwarancje 

narzędzi ochrony kobiet w Nigerii przywołano m.in.: ratyfikację protokołu z Maputo 
zobowiązującego do ustanowienia przepisów zakazujących tego rodzaju praktyk, 
wysoki status społeczny kobiety i jej męża oraz wątpliwości, które wyszły na jaw 
w trakcie procesu, a dotyczące rzeczywistego powodu śmierci pierwszej córki skarżącej. 

Ostatnią z rozważanych spraw w kontekście szczególnej potrzeby ochrony zdrowia 
kobiet jest sprawa SJ przeciwko Belgii [22], w której niepełnoletnia skarżąca przybyła 
z Nigerii do Belgii w ósmym miesiącu ciąży i złożyła wniosek o azyl, argumentując, że 
uciekła z kraju po tym jak rodzina ojca dziecka próbowała wywrzeć na niej presję, co 

do przeprowadzenia aborcji. Po porodzie i uzyskaniu pełnoletniości złożyła wniosek 
o udzielenie azylu na Malcie, który został rozpatrzony negatywnie z powodu niespój-
ności oraz braku podstaw wykazujących istnienie rzeczywistego ryzyka poważnej 
krzywdy. Dodatkowo w trakcie badań przedporodowych okazało się, że kobieta jest 

nosicielką wirusa HIV i wymaga leczenia, które zostało jej i urodzonemu dziecku 
udzielone. W międzyczasie kobieta urodziła drugie dziecko. Z uwagi na polepszający 
się stan zdrowia kobiety odrzucono jej wniosek o zezwolenie na pobyt w Belgii i tym 

samym cofnięto jej dostęp do leczenia. Kobieta nadal przebywając w Belgii zaszła 
w trzecią ciążę (ojcem wszystkich dzieci był ten sam mężczyzna, który przybywał do 
Belgii z Nigerii okazjonalnie i nie starał się o zezwolenie na pobyt). W związku 
z kolejnymi wnioskami o udzielenie azylu w Belgii i na Malcie, władze obu państw 

porozumiały się co do dostępności tego typu leczenia dla cudzoziemców, ostatecznie 
jednak rozpoczęto badanie możliwości leczenia kobiety w kraju pochodzenia z uwagi 
na brak zastrzeżeń natury medycznej, które blokowałyby możliwość powrotu kobiety 
do Nigerii. W sprawie tej doszło do wydania ugody, a zatem polubownego rozwiązania 

sprawy z uwagi na silne względy humanitarne, jakie dostrzegł rząd belgijski w odpo-
wiedzi na skargę kobiety do Trybunału. Skarżąca zgodziła się na ugodę pod pewnymi 
warunkami (odszkodowanie i zezwolenie na bezwarunkowe i bezterminowe zezwo-

lenie na pobyt), które zaakceptował rząd belgijski. 
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W sprawach dotyczących kwestii udzielenia pomocy zdrowotnej podniesiono dwie 
kwestie: chorobę HIV i okaleczanie żeńskich narządów płciowych. Co do pierwszej 
kwestii – zasada wynikająca z orzecznictwa Trybunału, a ukształtowana w przytaczanym 

orzeczeniu D przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, dotycząca istnienia szczególnie 
wyjątkowych okoliczności wydaje się być aż nadto rygorystyczna, zwłaszcza patrząc 
przez pryzmat niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą ta choroba. Szczególna potrzeba 

ochrony kobiet i pomocy w leczeniu mogłaby być uzasadniona tym, że kobiety są 
bardziej narażone na zakażenie przy kontakcie seksualnym ze względu na budowę 
żeńskich narządów płciowych, natomiast w ogólnym rozrachunku kobiety stanowią 
52% wszystkich zakażonych [23], więc teza, że istnieje potrzeba szczególnej ochrony 

ze względu na płeć nie daje się obronić. Inaczej jest w przypadku ochrony przed 
okaleczaniem, o czym niżej. Warto zwrócić uwagę, że w sprawie SJ przeciwko Belgii, 
co prawda doszło do zawarcia ugody, ale patrząc całościowo można wysnuć pogląd, że 
gdyby rząd belgijski nie wyszedł z taką inicjatywą to bardziej prawdopodobny jest 

scenariusz zastosowania przez Trybunał zasady związanej z wykazaniem braku istnienia 
„szczególnie wyjątkowych okoliczności”. Mniej prawdopodobne jest, że Trybunał 
wydałby orzeczenie przełamujące surowy charakter wykładni artykułu 3 Konwencji 

w kontekście osób zakażonych wirusem HIV, ponieważ stan zdrowia kobiety na moment 
orzekania był lepszy. Jeżeli zaś chodzi o okaleczanie żeńskich narządów płciowych to 
specyfika potrzeby ich ochrony przez tego typu praktykami polega na tym, że są 
skierowane tylko w stosunku do kobiet. Tzn. rytualne obrzezanie może oczywiście 

dotyczyć zarówno kobiet, jak i mężczyzn zależnie od kultury, tradycji i religii. Różnica 
polega na tym, że w przeciwieństwie do obrzezania dokonywanego u mężczyzn, które 
może w pewnych sytuacjach pomóc w utrzymaniu higieny narządów płciowych oraz 
zmniejsza ryzyko zakażeń przenoszonych drogą płciową (nie jest więc zabiegiem 

penalizowanym ani też wymagającym penalizacji), tak w przypadku obrzezania kobiet 
łączy się wyłącznie z cierpieniem, pozbawieniem kobiety możliwości czerpania 
przyjemności ze stosunku seksualnego i nie wiąże się z żadną korzyścią dla zdrowia, 
co uwidacznia i uzasadnia istnienie potrzeby szczególnej ochrony kobiet przed tego 

typu praktykami. W sprawie Izevbekhai i inni przeciwko Irlandii Trybunał potwierdził, 
że okaleczanie żeńskich narządów płciowych stanowi podstawę do możliwości 

ubiegania się o ochronę w innym państwie niż państwo pochodzenia, jest bowiem 

naruszeniem zakazu z artykułu 3 Konwencji (tj. zakaz tortur, nieludzkiego lub 
poniżającego traktowania lub karania). Ważne jest jednak wykazanie rzeczywistego 

narażenia na ryzyko po powrocie do kraju pochodzenia, którego w tej konkretnej 
sprawie Trybunał nie stwierdził. 

3.3. Sprawy związane z dyskryminacją 

Pierwsza z omawianych spraw to sprawa Abdulaziz, Cabales i Balkandali przeciwko 

Zjednoczonemu Królestwu [24], w której wszystkie trzy skarżące były posiadaczkami 
zezwoleń na pobyt na czas nieokreślony w Zjednoczonym Królestwie. Już po osiedleniu 
się zawarły one związki małżeńskie z mężczyznami, którym jednak odmówiono prawa 

do dołączenia do swoich żon lub pozostania z nimi w Zjednoczonym Królestwie na 
podstawie przepisów imigracyjnych. Owe przepisy wprowadzały bardziej rygory-
styczne zasady dla mężów niebędących Brytyjczykami, niż dla żon dołączających do 
swoich mężów. Z tego powodu wnioskodawczynie twierdziły, że padły ofiarami 
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praktyki dyskryminacyjnej ze względu na płeć, rasę, a także w przypadku jednej z nich 
urodzenia (w kolonii brytyjskiej). W skardze do Trybunału podniosły one naruszenie 
artykułu 8 Konwencji samodzielnie lub w związku z artykułem 14, tj. zakaz dyskry-

minacji. Trybunał Praw Człowieka uznał, że chociaż artykuł 8 ma w tej sytuacji zastoso-
wanie (fakt, że małżeństwa zostały zawarte później niż kobiety ubiegały się o zezwo-
lenia na pobyt nie powoduje wyjścia poza zakres tego artykułu) to nie stwierdzono 

jego naruszenia z uwagi na szeroki margines uznania w odniesieniu do poszanowania 
życia rodzinnego imigrantów, co związane jest z zasadą, że państwa mogą kontrolować 
wjazd cudzoziemców na swoje terytorium. Dodatkowo, nie wykazano, aby istniały 
szczególne okoliczności, które uniemożliwiałyby ustanowienie życia rodzinnego 

w kraju pochodzenia kobiet lub ich mężów. Jednakże, Trybunał w Strasburgu stwierdził 
naruszenie artykułu 14 Konwencji w związku z artykułem 8. Argument rządu brytyj-
skiego uzasadniający istnienie przepisów rozróżniających traktowanie mężczyzn 
i kobiet dotyczył tego, że imigranci płci męskiej w założeniu mogą mieć/mają większy 

wpływ na rynek pracy, a w konsekwencji na wzrost bezrobocia wśród pierwotnych 
obywateli. Trybunał poprzez swoje orzecznictwo ustanowił wówczas zasadę, w związku 
z którą chociaż państwa mają pewien margines swobody to różnica w traktowaniu 

kobiet i mężczyzn wymaga bardziej przekonujących powodów z uwagi na to, że 

należy przyjąć bardziej nowoczesne podejście do roli kobiet i nie lekceważyć 

wpływu imigrantek na krajowy rynek pracy. Nadto, Trybunał nie stwierdził naru-
szenia artykułu 8 w związku z artykułem 14 Konwencji w odniesieniu do dyskry-

minacji ze względu na rasę, ani też ze względu na urodzenie. 
Inną sprawą jest N przeciwko Szwecji [25], w której skarżącą była kobieta urodzona 

w Afganistanie, która wraz z mężem wyjechała do Szwecji, gdzie obecnie mieszka, 
a gdzie ubiegała się o udzielenie azylu i zezwolenie na pobyt z uwagi na prześlado-

wanie polityczne jej męża oraz ataki na nią z powodu działalności w zakresie 
kształcenia kobiet, co nie jest dobrze widziane przez elity w kraju. Wnioski jej i męża 
zostały odrzucone, od czego małżeństwo się odwołało. Kobieta w argumentacji przed 
sądem szwedzkim wskazała, że żyją oni w separacji i chce ona wziąć rozwód, co nie 

jest możliwe w Afganistanie. Ponadto, decyzja o rozwodzie spotkała się z krytyką ze 
strony męża, znajomych i rodziny, która się jej wyrzekła. Dodatkowo, kobieta obawiała 
się odwetu ze strony rodziny męża i grożącej jej karze ukamienowania. Sąd szwedzki 

odrzucił argumenty kobiety na podstawie wyjaśnień złożonych przez jej męża, który 
stwierdził, że on również chce rozwodu, a dodatkowo nie uważa, żeby rodzina kobiety 
się jej wyrzekła. Sąd w wyroku kończącym postępowanie stwierdził, że kobieta nie 
stanęła w obliczu konkretnego i indywidualnego ryzyka prześladowań z powodu 

zerwania z tradycjami afgańskimi. Kobiecie odmówiono prawa odwołania się od tego 
wyroku, w związku z czym nakaz wydalenia jej ze Szwecji stał się wykonalny. W tej 
szczególnej sprawie Europejski Trybunał Praw Człowieka zważył na fakt, że kobiety 

w Afganistanie są nadzwyczajnie narażone na złe traktowanie, jeżeli są postrze-

gane jako nieprzystające do ról przypisywanych im przez społeczeństwo, tradycję 

i system prawny, a zatem kobiety, które tak jak skarżąca przyjęły mniej konser-
watywny kulturowo styl życia są postrzegane jako przekraczające utrwalone normy 

społeczne i religijne, co z kolei prowadzić może do różnych form ich karania, a patrząc 
przez pryzmat tego, że kobieta niewątpliwie wykazała wyraźny, rzeczywisty i praw-
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dziwy zamiar rozwodu, który nie jest dopuszczalny według afgańskiej kultury i tradycji, 
łatwo wyciągnąć wniosek, że po deportacji do Afganistanu mąż może zadecydować 
o wznowieniu pożycia małżeńskiego wbrew woli skarżącej, a to z kolei prowadzi do 

wniosku, że zdrowie i życie kobiety może być po powrocie zagrożone. Nadto, należy 
dodać, że władze afgańskie uznają przemoc wobec kobiet za uzasadnioną i nie 

prowadzą postępowań w przypadku jej zgłoszenia. Z uwagi na te szczególne 

okoliczności sprawy, tj.: sprawozdania statystyczne, brak ochrony prawnej kobiet 

oraz stygmatyzację społeczną w przypadku nieposiadania „męskiego opiekuna” 
stwierdzono, że nakaz deportacji spowodowałby naruszenie artykułu 3 Konwencji, bo 
kobieta po powrocie byłaby narażona na ryzyko utraty zdrowia lub życia ze strony 

męża, rodziny, jak i w ogóle społeczeństwa. 
Z kolei w innej sprawie, tj. Omeredo przeciwko Austrii [26] skarżącą była obywa-

telka Nigerii, która uciekła do Austrii, gdzie złożyła wniosek o azyl. Kobieta argumen-
towała go tym, że pochodzi z wioski, w której co pięć lat niezamężne kobiety 

poddawane są okaleczaniu żeńskich narządów płciowych. W razie odmowy poddania 
się temu zabiegowi mieszkańcy wioski mogli kobietę zabić. Właściwy urząd azylowy 
odrzucił jej wniosek, popierając go tym, że kobieta mogła uciec do innej wioski czy 

dużego miasta w Nigerii, tj. skorzystać z tzw. ucieczki wewnętrznej. Stosowny sąd 
zajmujący się sprawami azylu stwierdził, że urząd nie popełnił błędu przy ocenie 
sytuacji kobiety i podtrzymał jego decyzję. Kobieta wskazała w kolejnej instancji 
sądowej, że jest ona narażona na ryzyko stygmatyzacji po powrocie do Nigerii, nawet 

do innego miasta, bo jest samotna. Sąd ostatniej instancji odmówił udzielenia kobiecie 
pomocy prawnej. W tej sprawie Trybunał w Strasburgu nie stwierdził naruszenia 
artykułu 3 Konwencji z uwagi na sytuację osobistą wnioskodawczyni, ponieważ 
uzyskała ona wykształcenie szkolne krawcowej i od kilku lat pracuje w zawodzie, 

a sam fakt, że jej sytuacja życiowa w Nigerii byłaby mniej korzystna niż w Austrii nie 
może być uznany za decydujący z punktu wykładni ochrony jaką można uzyskać na 
podstawie artykułu 3 Konwencji. Nadto uznał, że skarga na podstawie tegoż artykułu 
jest oczywiście bezzasadna i bezpodstawna (ang. manifestly ill-founded) [27]. 

Inna z analizowanych spraw to Muradi i Alieva przeciwko Szwecji [28], w której 
skarżącymi byli zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Z perspektywy rozważanych 
zagadnień istotna jest część wyroku dotycząca kobiety. Pani Alieva to obywatelka 

Azerbejdżanu, obecnie mieszkająca w Szwecji. Kobieta spędziła dzieciństwo w domu 
dziecka, skąd została zabrana przez dwoje ludzi. Po śmierci macochy, ojczym zaczął 
wykorzystywać seksualnie dziewczynkę, a później sprzedał ją mężczyźnie, który zmusił 
ją do prostytucji. Wszystko trwało do czasu aż kobieta nie uciekła do Szwecji, gdzie 

złożyła wniosek o udzielenie azylu i zezwolenie na pobyt. Wniosek został odrzucony 
przez urząd migracyjny, a później przez sąd, chociaż kobieta argumentowała, że nie 
ma wykształcenia ani majątku potrzebnego do samodzielnego funkcjonowania 
w Azerbejdżanie, a dodatkowo boi się swoich oprawców, którzy mogą ją odnaleźć. 

W późniejszym czasie kobieta rozpoczęła związek z drugim skarżącym i spodziewali 
się oni dziecka, w związku z czym ich sprawa rozpatrywana była łącznie. Jeśli chodzi 
o mężczyznę to obawiał się on powrotu do Azerbejdżanu z uwagi na fakt, że zmienił 

wyznanie z muzułmańskiego na chrześcijańskie. Europejski Trybunał Praw Człowieka 
w swoim orzeczeniu uznał, że wniosek o udzielenie azylu został starannie rozpatrzony 
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przez władze krajowe w Szwecji i nic nie wskazuje na to, by w postępowaniu brako-
wało skutecznych gwarancji ochrony wnioskodawców przed arbitralnym wydaleniem. 
Zaś w odniesieniu do samej skarżącej stwierdzono, że w Azerbejdżanie istnieją organi-

zacje, które zapewniają ośrodki dla ofiar handlu ludźmi oraz schroniska dla kobiet 
poszukujących ochrony, a kobieta nie wykazała, że nie miałaby możliwości uzyskać od 
nich pomocy, a zatem nie wykazała także, że stanęłaby w obliczu rzeczywistego 

i konkretnego ryzyka bycia poddaną nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu 
sprzecznemu z artykułem 3 Konwencji. Wnioski skarżących zostały odrzucone jako 
oczywiście bezzasadne i bezpodstawne (ang. manifestly ill-founded). 

W sprawie RH przeciwko Szwecji [29] skarżąca złożyła wniosek o udzielenie azylu 

i zezwolenie na pobyt w Szwecji. W trakcie rozmowy azylowej okazało się, że 
wcześniej ubiegała się ona o azyl najpierw we Włoszech, a następnie w Holandii. 
W związku z tym komisja rozpoczęła przekazywanie wnioskodawczyni do Włoch 
zgodnie z rozporządzeniem dublińskim [30], ale decyzja o przekazaniu przedawniła się 

zanim mogła być zrealizowana. Kobieta złożyła więc kolejny wniosek o udzielenie 
azylu i zezwolenie na pobyt w Szwecji, argumentując, że w państwie pochodzenia, tj. 
w Somalii, była prześladowana w związku z wymuszaniem na niej zawarcia związku 

małżeńskiego z innym mężczyzną niż kobieta rzeczywiście chciała się związać oraz 
w związku z napaścią seksualną, której padła ofiarą. Wniosek został oddalony i wydano 
względem kobiety nakaz deportacji do Somalii, ponieważ w każdym państwie poten-
cjalnego azylu podawała ona inną tożsamość (nazwisko, stan cywilny, daty). W skardze 

do Trybunału skarżąca powołała się na orzeczenie K.A.B. przeciwko Szwecji [31] 
wskazując, że w odróżnieniu od skarżącego w tamtej sprawie mężczyzny, ona, jako 
kobieta jest narażona na przemoc ze względu na płeć po powrocie, ponieważ przemoc 
wobec kobiet i ogólne warunki życia w Somalii uległy pogorszeniu od czasu tamtej 

sprawy. Trybunał w Strasburgu nie stwierdził naruszenia artykułu 3 Konwencji, bo 
chociaż skarżąca stała w obliczu innego rodzaju zagrożeń jako kobieta w kraju swojego 
pochodzenia, co wynika m.in. z raportów opisujących poważną i szeroko zakrojoną 
przemoc seksualną i przemoc na tle płciowym w Somalii, to jednak zgodzono się 

z argumentem władz szwedzkich co do braku wiarygodności w rzeczywistych 

obawach kobiety, która przed złożeniem wniosku o azyl zamieszkiwała Szwecję 

przez cztery lata pozostając w niepewności co do swojej przyszłości i zapewnienia 

sobie zabezpieczenia i ochrony w innym kraju. Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka odwołał się też do argumentu związanego z przytoczeniem sprawy K.A.B. 
przeciwko Szwecji. W odniesieniu do niej wyjaśniono ewolucję orzecznictwa 
w kontekście ogólnej sytuacji w Mogadiszu (mieście pochodzenia skarżącej w sprawie 

RH przeciwko Szwecji i skarżącego w sprawie K.A.B. przeciwko Szwecji), którą od 
orzeczenia K.A.B. uznawano za tak bardzo „intensywną”, że w rzeczywistości każdy 
mieszkaniec był narażony na złe traktowanie. Natomiast w orzeczeniu RH stwier-
dzono, że chociaż sytuacja w Mogadiszu nadal jest poważna i groźna to nie można już 

wykazać, że każdy narażony jest tam na ryzyko niegodziwego traktowania. 
Z kolei w sprawie WH przeciwko Szwecji [32] wnioskodawczynią była samotna 

kobieta z Iraku, która ubiegała się o azyl w Szwecji, powołując się na niepewną sytuację 

mniejszości religijnej (mandaizm/mandeizm), do której przynależy oraz groźbę 
ponownego zawarcia małżeństwa pod przymusem, ponieważ była ona rozwódką. 
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Podstawą jej twierdzeń był także posiadany w Iranie status kobiety samotnej, bez 
„męskiej opieki i wsparcia”. Właściwy w sprawie urząd migracyjny odrzucił wniosek 
kobiety i zarządzono jej deportację do Iraku. W następstwie tego skarżąca skorzystała 

ze wszystkich możliwych krajowych środków prawnych i ostateczna decyzja pozostała 
taka sama z zastrzeżeniem, że kobieta ma zostać odesłana do regionu Kurdystanu 
w Iraku celem nienarażania jej życia i zdrowia, bowiem był to region uznany za 

względnie bezpieczny. Kobieta wystąpiła ze skargą do Trybunału, jednak niewiele 
ponad miesiąc później właściwy urząd migracyjny wydał jej zezwolenie na pobyt stały 
w Szwecji. Uznano bowiem, że chociaż nie jest ona uchodźczynią to zasługuje na 
ochronę ze względu na sytuację panującą w Iraku oraz jej status „kobiety bez sieci 

społecznej”, która dodatkowo przynależy do mniejszości religijnej. Ponieważ skarżącej 
przyznano stały pobyt w Szwecji i nie istniało już ryzyko wydalenia do Iraku ani 
związane z nim potencjalne ryzyko naruszenia artykułu 3 Konwencji kobieta wycofała 
swoją skargę, co było równoznaczne z tym, że sprawę oddalono stwierdzając przy tym, 

że nie istnieją żadne inne szczególne okoliczności dotyczące poszanowania praw 
człowieka, które wymagałyby dalszego badania sprawy przez Trybunał Praw Człowieka. 

Przyglądając się orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kon-

tekście migracji kobiet i dyskryminacji ze względu na płeć, tak naprawdę tylko 
w sprawie Abdulaziz, Cabales i Balkandali przeciwko Zjednoczonemu Królestwu 
przyznano fakt jej istnienia, co nie jest dużym zaskoczeniem, ponieważ dyskryminacja 
w tej sprawie była praktycznie bezsporna, bowiem wynikała jawnie i wprost z prze-

pisów prawa. Natomiast na podstawie pozostałych spraw można postawić kilka tez. 
Przede wszystkim orzecznictwo Trybunału w Strasburgu w sprawach migrantek 

i uchodźczyń zdecydowanie częściej oparte jest o naruszenie artykułu 3 Konwencji 

(tj. zakaz tortur, nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania) niż 

artykułu 14 Konwencji (tj. zakaz dyskryminacji). Zaś bazując na wykładni 

artykułu 3 przez Trybunał należy zwrócić uwagę, że nie jest ona spójna. W sprawie 
N przeciwko Szwecji stwierdzono naruszenie artykułu 3 na podstawie ogólnych 

okoliczności. Ogólnych w tym znaczeniu, że dotykających nie tylko skarżącej 

osobiście, ale w ogóle każdej kobiety w społeczeństwie afgańskim. Wśród tych 
okoliczności można wskazać: 

 sprawozdania statystyczne; 

 brak instytucji ochrony prawnej kobiet; 

 wymóg posiadania „męskiego opiekuna”, którego brak wiąże się ze stygma-
tyzacją społeczną, o czym niżej. 

Z kolei w sprawie Omeredo przeciwko Austrii już te ogólne okoliczności, zwłasz-

cza brak posiadania „męskiego opiekuna” były dla Trybunału niewystarczające, 

tak naprawdę tylko i wyłącznie dlatego, że skarżąca posiada wykształcenie i zwią-

zaną z nim możliwość pracy zarobkowej w kraju pochodzenia. Trzeba tu jednak 

postawić dwa pytania. Po pierwsze, czy posiadanie wykształcenia powinno prowadzić 
do wykluczenia z udzielenia ochrony prawnej kobiecie uciekającej z państwa, 
w którym posiadanie „męskiego opiekuna” jest swego rodzaju wymogiem kulturowym 

i z całą pewnością nie rekompensuje tego braku posiadanie wykształcenia czy pracy. 
Po drugie, czy nie stanowi to pośredniej formy dyskryminacji skarżącej, zwłaszcza że 
Trybunał w Strasburgu wskazał wprost, że jego zdaniem skarga jest bezzasadna, 
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ponieważ kobieta ma wykształcenie, co jest równoznaczne z tym, że jest w stanie 
zapewnić sobie, z całą pewnością gorsze niż w Austrii, ale nadal względne, warunki do 
życia w Nigerii. Zdecydowanie bardziej przekonywująca w tym względzie wydaje się 

być argumentacja w sprawie Muradi i Alieva przeciwko Szwecji, gdzie nie stwier-
dzono naruszenia artykułu 3 względem kobiety, ponieważ w Azerbejdżanie istnieją 
ośrodki ochrony kobiet, takie jak ośrodki dla ofiar handlu ludźmi czy schroniska dla 

kobiet, a dodatkowo skarżąca nie wykazała rzeczywistego i konkretnego ryzyka zagro-
żenia dla jej życia i zdrowia. Chociaż z całością orzeczenia i tak ciężko się zgodzić 
przez pryzmat tego, że kobieta była ofiarą handlu ludźmi, a nie przeprowadzono 
w ogóle postępowania w tym zakresie w państwie przyjmującym. Kolejną przesłankę 

odnaleźć można w sprawie RH przeciwko Szwecji, gdzie Europejski Trybunał Praw 

Człowieka nie stwierdził naruszenia z uwagi na fakt, że kobieta zwlekała ze 

złożeniem wniosku o azyl, a skoro tak to jej obawy nie były, zdaniem Trybunału 

rzeczywiste. Taki sposób rozumowania jest trudny do obrony, ponieważ ze stanu fak-

tycznego wynika, że skarżąca złożyła kilka wniosków w różnych państwa, w których 
przebywała uciekając z kraju pochodzenia, co jest jak najbardziej argumentem upraw-
dopodabniającym, że obawiała się wydalenia i próbowała uzyskać ochronę ze wszelką 

cenę w jakimkolwiek kraju. Ostatnia z omówionych spraw ukazuje natomiast prewencję 
działania państw w momencie wystąpienia ze skargą do Trybunału przez jednostkę 
i jest dowodem na respekt, jaki orzeczenia Trybunału w Strasburgu budzą. Szwedzki 
urząd migracyjny zareagował bardzo szybko po wniesieniu skargi przez kobietę 

i wydał jej zezwolenie na pobyt, chociaż najpierw nie stwierdził do tego podstaw. 
Natomiast to, co można powiedzieć o stwierdzeniu naruszenia artykułu 3 Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka względem migrantek i uchodźczyń w konkretnych stanach 
faktycznych, podsumowując wskazane wyżej orzeczenia to z pewnością fakt, że 

ochrona ta jest ograniczona do marginalnych przypadków, które często w rzeczy-

wistości nie występują i nie jest to w żadnym razie ochrona szczególna, a ogólna. 

Zatem co do tej ogólnej ochrony można wykazać kilka kryteriów jej udzielenia 
wypracowanych w orzecznictwie: 

 naruszenie może być stwierdzone na podstawie ogólnych okoliczności, jeżeli 
przemawiają za tym powszechne przesłanki i brak jest jakiejkolwiek formy ochrony 
(prawnej bądź społecznej) w państwie pochodzenia (sprawa N przeciwko Szwecji); 

 jeżeli występuje jakaś forma ochrony i kontroli to naruszenie może być stwierdzone 
tylko na podstawie okoliczności indywidualnych (sprawa Muradi i Alieva przeciwko 

Szwecji), które: 

 muszą być wykazane jako rzeczywiste i konkretne ryzyko zagrożenia życia i zdro-
wia, 

 muszą być przedstawione najszybciej jak to możliwe celem uprawdopodobnienia, że 
stan obawy u skarżącej faktycznie zaistniał (sprawa RH przeciwko Szwecji). 

Innym wspólnym mianownikiem przewijającym się w omawianych orzeczeniach 
jest kwestia posiadania „męskiego opiekuna” w niektórych kręgach kulturowych, 
a która polega na tym, że kobieta chcąc dokonać czynności życia codziennego poza 
domem powinna zdać się na swojego męskiego opiekuna (ojca, brata, męża, syna) 

i tylko wówczas będą one skuteczne. [33] Dlatego brak takiego opiekuna jest olbrzy-

mim utrudnieniem życia, dyskwalifikującym przy podejmowaniu jakiejkolwiek 
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czynności i posiadanie bądź niewykształcenia i ewentualnej pracy nie wpływa znacząco 
na postrzeganie takiej kobiety w społeczeństwie. 

4. Podsumowanie 

Analiza spraw przed jakimi staje Europejski Trybunał Praw Człowieka pozwala 

z całą stanowczością powiedzieć, że istnieje bardzo silna potrzeba ochrony kobiet jako 
szczególnej grupy społecznej i to w różnych aspektach ich życia. Niezależnie od tego 
czy szukają pomocy w innym państwie wraz ze swoim dzieckiem, czy też chroniąc 
swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Trybunał zdaje się pozostawać bardzo surowy 

w swoich decyzjach i nie widzi potrzeby indywidualizacji trudnych sytuacji, przed jakimi 
stają kobiety z powodu różnych czynników kulturowych, religijnych i społecznych. 
Jedyna ochrona, jaka wynika z orzecznictwa to ta na podstawie artykułu 3 Konwencji. 
Jednakże wpasowanie się w kryteria ocenne Trybunału nie daje gwarancji, że taka 

ochrona zostanie udzielona, poniekąd też przez to, że jest to ochrona ogólna, a nie szcze-
gólna. Taką ochronę szczególną ma szansę zapewnić szeroko komentowana w mediach 
Konwencja o zwalczaniu i zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, 
tzw. Konwencja stambulska. Niestety, w przypadku tego aktu normatywnego pojawia 

się problem niechęci państw przed jego ratyfikacją. 
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Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście ochrony 
praw kobiet migrujących i poszukujących ochrony międzynarodowej 

Streszczenie  
Celem opracowania było odnalezienie form szczególnej ochrony prawnej kobiet migrujących i poszuku-
jących ochrony międzynarodowej. Możliwe to było dzięki analizie orzecznictwa Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka przy wyróżnieniu takich trzech kategorii spraw jak sprawy dotyczące sytuacji rodzinnej, 
sprawy związane ze zdrowiem i sprawy dotyczące bezpośrednio bądź pośrednio problemów z dyskry-

minacją. Okazuje się, że taka szczególna potrzeba ochrony uchodźczyń i migrantek istnieje, jednak nie jest 
dostrzegana przez międzynarodowe organy jurysdykcyjne, a nadto nie zwraca się szczególnej uwagi na 
ustalenie ram prawnych, które pozwoliłyby chronić takie kobiety. 
Słowa kluczowe: prawa kobiet, prawo migracyjne, uchodźczynie 

Jurisprudence of the European Court of Human Rights in the context 
of protecting the rights of migrant women and those seeking international protection 

Abstract 
The aim of the study was to find forms of special legal protection for migrant women and those seeking 
international protection. It was possible thanks to the analysis of the jurisprudence of the European Court 
of Human Rights, distinguishing such three categories of cases as family situation cases, health cases and 

cases relating directly or indirectly to discrimination problems. It turns out that such a special need for the 
protection of refugee and migrant women exists, but is not recognized by the international jurisdictional 
bodies, and moreover, no special attention is paid to the establishment of a legal framework that would 
allow the protection of such women. 
Keywords: women's rights, migration law, refugee women 
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Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym –  

wybrane aspekty prawne oraz dynamika zjawiska 

w Polsce w latach 2010-2020 

1. Wprowadzenie  

Wypadki drogowe stanowią zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. W ich 
wyniku większy bądź mniejszy uszczerbek na zdrowiu może ponieść niespodziewanie 

każda osoba, która uczestniczyć będzie w zdarzeniu. Szczególnie tragiczne w skutkach 
są te wypadki, w których dochodzi do śmierci.  

Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym nie są zjawiskiem nowym. Od momentu 

pojawienia się pierwszych aut – ruchowi drogowemu towarzyszyły niebezpieczne 
zdarzenia. Postępująca technologia oraz rozwiązania elektroniczne przekładają się na 
stosowanie w pojazdach coraz nowszych systemów, które mają wspomagać kierowcę, 
tak aby nie spowodował on wypadku czy nawet kolizji. Najsłabszym elementem ruchu 

drogowego nadal jednak pozostaje człowiek – kierowca, pieszy czy inny użytkownik 
dróg.  

Niniejsze opracowanie poświęcono w głównej mierze przedstawieniu i analizie 
danych statystycznych Komendy Głównej Policji (dalej: KGP) dotyczących wypadków 

drogowych w Polsce w latach 2010-2020. Używając metody analizy danych statystycz-
nych pochylono się tutaj nad zagadnieniem dynamiki wypadków ze skutkiem śmier-
telnym. Rozważania te poprzedzono jednak krótką charakterystyką ustawowych 

znamion przestępstwa spowodowania wypadku w ruchu – art. 177 kodeksu karnego 
z 1997 r. W tej części opracowania zastosowaną metodą badawczą była analiza 
literatury przedmiotu oraz orzecznictwa. 

W opracowaniu nie podjęto problematyki prowadzenia pojazdów przez kierujących 

pod wpływem alkoholu. Jest to tak szerokie zagadnienie, że można byłoby mu poświę-
cić szereg odrębnych publikacji, co też uczyniło wielu przedstawicieli literatury 
przedmiotu specjalizujących się interpretowania regulacji prawa o ruchu drogowym.  

2. Krótka charakterystyka ustawowych znamion przestępstwa 

spowodowania wypadku w ruchu – art. 177 kodeksu karnego z 1997 r.  

Podstawą prawną penalizacji przestępstwa spowodowania wypadku w ruchu jest 
art. 177 kodeksu karnego z 1997 r. [1]. Paragraf pierwszy tejże regulacji stanowi, że kto, 
naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym 
lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obra-

żenia ciała określone w art. 157 § 1 (spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na 
zdrowiu), podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W tym fragmencie regulacji 
wskazano zatem, na czym polega penalizowane zachowanie sprawcy. Stricte zjawisko 
wypadku ze skutkiem śmiertelnym uregulowane zostało w art. 177 § 2 kk [1]. Stanowi 
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on, że jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na 
jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

W pierwszej kolejności zatem należy podkreślić, że dobrem chronionym przez art. 

177 § 2 kk jest bezpieczeństwo w komunikacji w aspekcie ochrony życia człowieka [2]. 
Zagadnienie to pośród przedstawicieli literatury przedmiotu nie wzbudza dyskusji 
i sporów. 

Jak wskazuje R. Stefański strona przedmiotowa wskazanego przestępstwa polega 
na naruszeniu zgeneralizowanych reguł ostrożnego postępowania z określonymi dobrami 
i spowodowanie w wyniku tego określonej szkody [3]. Oznacza to, że przestępstwo 
wypadku w komunikacji zachodzi wówczas, gdy wymienione w art. 177 § 1 lub 2 kk 

skutki zostaną spowodowane w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu.  
W doktrynie wskazuje się, że zasady bezpieczeństwa w ruchu należy rozumieć jako 

nie tylko skodyfikowane reguły (przepis zamieszczony przez ustawodawcę w akcie 
prawnym), lecz również reguły, które wynikają pośrednio z przepisów o charakterze 

ogólnym i zmienności ruchu oraz jego dynamiki [3]. Jak zaznacza R.G. Hałas zasady 
te będą zależały od rodzaju ruchu (lądowy, wodny, powietrzny) oraz od cech sprawcy 
(np. zawodowy kierowca, rowerzysta czy pieszy) [2]. Należy zatem zauważyć, że pod 

kątem czynności sprawczych art. 177 kk dotyczy szerokiego katalogu obejmującego 
różne miejsca wypadków oraz osób biorących w nim udział (w tym powodujących te 
wypadki).  

Autorka opracowania ze względu na problematykę podejmowaną w niniejszej 

publikacji – tj. wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – zdecydowała się nie 
dokonywać analizy danych statystycznych KGP odnośnie art. 177 kk przedstawia-
jących liczbę postępowań wszczętych oraz przestępstw stwierdzonych [4]. Po pierwsze 
dlatego, że dane te obejmują wypadki w ruchu wodnym lądowym i powietrznym bez 

wyróżnienia na miejsca, w których do takiego wypadku doszło. Po drugie – dane doty-
czące art. 177 kk nie zostały wyszczególnione pod kątem poszczególnych paragrafów. 
Oznacza to, że nie byłoby możliwym wyróżnienie, ile z postępowań wszczętych/ 
przestępstw stwierdzonych dotyczyło wypadku ze skutkiem śmiertelnym [4]. 

Wracając do krótkiej charakterystyki ustawowych znamion przestępstwa z art. 177 
kk należy wskazać, iż Sąd Najwyższy już w wyroku z 1995 r. stwierdził, że na ocenę, 
czy doszło do naruszenia zasad bezpieczeństwa, mają wpływ okoliczności przed-

miotowe, np. trudne warunki komunikacyjne, opady atmosferyczne, właściwości szlaku 
komunikacyjnego, zależne od sprawcy właściwości pojazdu, np. zły stan techniczny, 
zaś poziom stawianych sprawcy wymogów zależeć będzie od istoty badanego zdarzenia 
i roli, jaką odegrał sprawca [5]. B. Gadecki z kolei twierdzi, że w praktyce orzecz-

niczej w każdej sprawie dotyczącej występku z art. 177 kk sąd powinien dokładnie 
przeanalizować i rozważyć, czy zaistniał związek przyczynowy pomiędzy stwierdzo-
nym naruszeniem przepisów a zaistniałym wypadkiem w komunikacji [6]. 

Dyskusję w doktrynie budzi określenie podmiotu przestępstwa z art. 177 kk. Co do 

zasady przedstawiciele literatury wskazują, że podmiotem czynu zabronionego może 
być każdy [2]. Świadczyć o tym mogłoby chociażby użycie zaimka „kto” w treści 
analizowanego przepisu. Wydaje się, że sprawcą występku z art. 177 kk oczywiście 

najczęściej będzie jednak osoba, która w jakiś sposób „uczestniczy” w ruchu (lądo-
wym, wodnym lub powietrznym). Może to być prowadzący pojazd, pieszy, rowerzysta 
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etc. Odmienne stanowisko przyjmuje zaś A. Marek, który uważa, że ze względu na 
znamię naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu sprawcą może być jedynie uczestnik 
ruchu, którego dotyczy obowiązek przestrzegania tych zasad [7]. 

Przestępstwo z art. 177 kk ma charakter skutkowy. Bardzo interesujący przykład 
casusu odnośnie ustalania sprawcy przestępstwa wypadku wskazuje R.G. Hałas 
w komentarzu do art. 177 kodeksu karnego. Zaznacza on, że w praktyce mogą pojawić 

się szczególne trudności w ustaleniu podmiotu czynnego/biernego przestępstwa 
w sytuacji, kiedy to do wypadku komunikacyjnego dochodzi wskutek naruszenia zasad 
bezpieczeństwa w ruchu przez dwie osoby, działające niezależnie od siebie, a każda 
z nich może być uznana zarówno za sprawcę, jak i pokrzywdzonego, który przyczynił 

się do wypadku. Taka sytuacja mogłaby mieć miejsce, gdy dwaj prowadzący pojazdy 
mechaniczne, którzy naruszyli reguły wyprzedzania/bezpiecznej zmiany kierunku 
jazdy [2]. Należy wtedy zauważyć, że pomimo rozróżnienia w takiej sytuacji stron na 
pokrzywdzonego oraz sprawcę (oskarżonego) może mieć miejsce w ruchu drogowym 

(ale też lądowym czy powietrznym) sytuacja, kiedy to pokrzywdzony przyczyni się do 
zaistnienia wypadku.  

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 2017 r. wskazał, że niekiedy do 

powstania skutku w sensie empirycznym przyczyniają się zachowania więcej niż jednej 
osoby, z których każde może naruszać reguły bezpieczeństwa. W takim wypadku rolą 
sądu jest analiza stopnia naruszenia reguł bezpieczeństwa przez poszczególne osoby 
współprzyczyniające się do powstania skutku oraz ocena charakteru tych reguł [8]. 

O takich zdarzeniach wypowiedział się także Sąd Najwyższy w wyroku z 2019 r. [9] 
stwierdzając, iż ocena prawidłowości zachowania pokrzywdzonego, ma bardzo istotne 
znaczenie w perspektywie odpowiedzialności karnej oskarżonego, bowiem niekiedy 
współprzyczynienie się innej osoby (w tym pokrzywdzonego) do wypadku komunika-

cyjnego może mieć tak istotne znaczenie, że może prowadzić do zmniejszenia zakresu 
odpowiedzialności innej osoby, a czasami wręcz do wyłączenia tej odpowiedzialności.  

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że w regulacji przestępstwa z art. 177 kk usta-
wodawca posłużył się zwrotem „chociażby nieumyślnie”. Odnosi się on do naruszenia 

zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Oznacza to, że 
sprawca wypadku działał z zamiarem naruszenia tych reguł albo było ono skutkiem 
lekkomyślności lub niedbalstwa. Jak wskazuje się w orzecznictwie sformułowanie to 

przesądza o nieumyślnym charakterze całego przestępstwa [6, 10]. 
Na koniec tej części opracowania warto także wspomnieć, że przestępstwo penali-

zowane w art. 177 kk ma charakter względnie wnioskowy [2]. Jak bowiem stanowi 
regulacja § 3, jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa – ściganie następuje 

na jej wniosek. Definicja osoby najbliższej wskazana została w art. 115 § 11 kk [1]. 

3. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym w latach 2010-2020 

w Polsce w świetle danych statystycznych Komendy Głównej Policji 

Dane statystyczne dotyczące wypadków drogowych (w tym tez tych ze skutkiem 
śmiertelnym) publikowane są na stronie internetowej KGP w formie corocznych 

raportów [11], które każda zainteresowana osoba może pobrać jako plik w formacie 
pdf. Na potrzeby niniejszej publikacji dokonano analizy danych zawartych w raportach 
opracowanych za lata 2010-2020. Dane przedstawione w raportach są niezwykle 
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obszerne i szczegółowe toteż uwzględniając wymogi redakcyjne artykułu naukowego 
dokonano ich selekcji i zaprezentowano takie kategorie, jak:  

 ogólna liczba wypadków drogowych porównana z liczbą wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym; 

 liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym odnotowana w poszcze-
gólnych województwach; 

 obszar, na którym doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym (obszar 
zabudowany/niezabudowany); 

 rodzaje wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. 
Analiza tychże danych pozwoliła na podjęcie próby charakterystyki dynamiki 

zjawiska wypadków ze skutkiem śmiertelnym w Polsce. 

3.1. Ogólna liczba wypadków drogowych a liczba wypadków drogowych 

ze skutkiem śmiertelnym w Polsce w latach 2010-2020 w świetle danych 

statystycznych Komendy Głównej Policji 

W pierwszej kolejności należy dokonać analizy i porównania danych statystycznych 

odnośnie ogólnej liczby wypadków drogowych oraz liczby wypadków drogowych ze 
skutkiem śmiertelnym w Polsce we wskazywanym już powyżej przedziale czasowym. 
Zestawienie takie zawiera tabela 1. W kolumnie 4 tejże tabeli wskazano, jaki odsetek 
ogólnej liczby wypadków drogowych stanowią te ze skutkiem śmiertelnym. 

Tabela 1. Porównanie ogólnej liczby wypadków drogowych z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem 
śmiertelnym w Polsce w latach 2010-2020 

Rok 

liczba wypadków % wypadków ze 

skutkiem śmiertelnym 

w ogólnej liczbie 

wypadków 
Ogółem 

ze skutkiem 

śmiertelnym 

2010 38 832 3 503 9,02 

2011 40 065 3 775 9,42 

2012 37 046 3 246 8,76 

2013 35 847 3 062 8,54 

2014 34 970 2 954 8,45 

2015 32 967 2 687 8,15 

2016 33 664 2 757 8,19 

2017 32 760 2 623 8,00 

2018 31 674 2 638 8,33 

2019 30 288 2 672 8,82 

2020 23 540 2 286 9,71 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych KGP 

Na podstawie analizy powyżej przedstawionych danych należy zauważyć, że 
w latach 2010-2020 nie można wyróżnić jednolitej tendencji, czy to spadkowej, czy 
wzrostowej zarówno w przypadku ogólnej liczby wypadków, jak też i tych ze skutkiem 

śmiertelnym. Nie mniej jednak na przestrzeni dekady można wskazać, że ogólna liczba 
wypadków drogowych z poziomu ponad 40 tys. (w 2011 r.) spadła do poziomu 
niecałych 24 tys. (w 2020 r.).  
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Podobna sytuacja miała miejsce w odniesieniu do odnotowywanej liczby wy-
padków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Najwięcej ich odnotowano również 
w 2011 r. – 3775 wypadków. Najmniej zaś – w 2020 r. – 2286 wypadków. Powyżej 

wskazane tendencje wydają się być pozytywnymi informacjami wskazującymi na fakt, 
że na polskich drogach robi się bezpieczniej. 

Warto także zwrócić uwagę na kolumnę 4 tabeli 1, gdzie wskazano, jaki odsetek 

z ogólnej liczby wypadków drogowych stanowią te ze skutkiem śmiertelnym. Z danych 
tam przedstawionych wynika, że wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym stanowiły 
od 8% do około 10% ogólnej liczby wypadków drogowych. Obiektywnie wydawać by 
się mogło, że nie jest to aż tak wysoki odsetek. Jednakże biorąc pod uwagę skutek 

w postaci śmierci przynajmniej jednej osoby (a czasami nawet kilku) – należy stwierdzić, 
że są to jednak wartości znaczące. Życie jest bowiem wartością najcenniejszą, jaką 
posiada człowiek. Jego utrata jest nieodwracalna. 

3.2. Liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w Polsce 

w latach 2010-2020 odnotowanych w poszczególnych województwach 

w świetle danych statystycznych Komendy Głównej Policji 

Podczas próby charakterystyki dynamiki zjawiska wypadków drogowych ze skut-
kiem śmiertelnym warto zwrócić uwagę na to, jak kształtowały się dane statystyczne 
w obrębie poszczególnych województw. Liczbę wypadków drogowych ze skutkiem 

śmiertelnym w Polsce w latach 2010-2020 odnotowanych w poszczególnych woje-
wództwach przedstawia tabela 2. 

Tabela 2. Liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w Polsce w latach 2010-2020 odnoto-
wanych w poszczególnych województwach 

Województwo 
Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Dolnośląskie 215 230 211 206 217 168 214 199 184 191 153 

Kujawsko-pomorskie 211 212 200 159 161 137 155 138 155 190 127 

Lubelskie 235 232 223 214 174 176 160 149 164 158 146 

Lubuskie 92 96 83 84 76 82 91 72 72 79 69 

Łódzkie 288 299 271 244 241 214 208 201 217 220 202 

Małopolskie 218 299 231 209 223 188 177 185 205 168 145 

Mazowieckie 

(bez KSP Warszawa) 
367 412 367 311 302 280 316 255 275 280 252 

Opolskie 100 88 76 92 89 97 88 75 70 69 60 

Podkarpackie 177 208 174 144 139 123 129 121 114 146 126 

Podlaskie 128 134 113 113 114 103 104 100 89 95 73 

Pomorskie 176 196 161 151 166 157 127 125 133 151 146 

Śląskie 321 324 306 254 236 238 237 232 210 188 170 

Świętokrzyskie 164 163 131 134 121 99 101 107 119 120 92 

Warmińsko-mazurskie 151 152 124 136 134 128 142 111 119 95 101 

Wielkopolskie 317 348 279 270 247 220 229 273 248 257 200 

Zachodniopomorskie 135 150 122 137 128 115 129 110 118 114 94 

KSP Warszawa 208 232 174 204 186 162 150 170 146 151 130 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych KGP 
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Analiza policyjnych danych statystycznych prowadzi do wniosku, że dynamika 
wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym odnotowanych w poszczególnych 
województwach jest na podobnym poziomie. W niemal wszystkich bowiem woje-
wództwach wartości te były odnotowywane w setkach przypadków. Wyjątkiem były 
dwa województwa – tj. lubuskie oraz od 2011 r. – województwo opolskie. Na tych 
właśnie terenach odnotowywano najmniejsze wartości dotyczące liczby wypadków ze 
skutkiem śmiertelnym. 

Najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym w latach 2010-2020 odnotowywano 
z kolei w województwie mazowieckim. Liczby te oscylowały w przedziale od 252 
(2020 r.) do 412 (w 2011 r.). Warto jednak podkreślić, że w tej kategorii danych odrębnie 
ujęto województwo mazowieckie oraz KSP Warszawa, gdzie również odnotowywano 
rocznie ponad 130 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Województwami, w których 
także odnotowywano wysokie liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym – 
były śląskie, wielkopolskie czy łódzkie.  

Zasygnalizowane powyżej kwestie wskazują na fakt, że do wypadków ze skutkiem 
śmiertelnym dochodzi najczęściej na terenie wielkich aglomeracji miejskich. Nie jest 
to wnioskiem zaskakującym, ponieważ logicznym wydaje się, że w miejscach, w których 
uczestników ruchu oraz zagęszczenie samych dróg jest większe – konsekwencją może 
być właśnie wyższe prawdopodobieństwo zaistnienia wypadku w ruchu, w tym też ze 
skutkiem śmiertelnym. 

3.3. Liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w Polsce 

w latach 2010-2020 na obszarze zabudowanym oraz obszarze niezabu-
dowanym w świetle danych statystycznych Komendy Głównej Policji 

Dokonując analizy dynamiki zjawiska wypadków drogowych ze skutkiem śmiertel-
nym posługując się przy tym metodą od ogółu do szczegółu warto wskazać także dane 
statystyczne uwzględniające, na jakim obszarze do takowego wypadku doszło. 
W tabeli 3 wskazano klasyfikację przyjętą w policyjnych raportach – tj. podział na 
wypadki, które miały miejsce na obszarze zabudowanym oraz te, do których doszło na 
obszarze niezabudowanym. 

Tabela 3. Liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w Polsce w latach 2010-2020 na obszarze 
zabudowanym oraz obszarze niezabudowanym 

Rok 
Obszar 

niezabudowany zabudowany 

2010 1 813 1 690 

2011 1 932 1 843 

2012 1 697 1 549 

2013 1 544 1 518 

2014 1 549 1 405 

2015 1 497 1 190 

2016 1 532 1 225 

2017 1 436 1 187 

2018 1 450 1 188 

2019 1 539 1 133 

2020 1 256 1 030 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych KGP 
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W pierwszej kolejności należy zauważyć, że więcej wypadków drogowych ze 
skutkiem śmiertelnym odnotowywano na obszarze niezabudowanym. Nie wydaje się 
być to wnioskiem zaskakującym chociażby z uwagi na fakt, że to właśnie na tym 

obszarze pojazdy poruszają się z większą prędkością, co skutkuje m.in. dłuższą drogą 
hamowania w sytuacji, kiedy to np. pieszy niespodziewanie wtargnie na jezdnię czy też 
dojdzie do wymuszenia pierwszeństwa. Poruszanie się po terenie zabudowanym zaś, 

wiąże się z mniejszymi prędkościami oraz większym skupieniem na otoczeniu z uwagi 
na wielość uczestników ruchu oraz niebezpiecznych sytuacji, które mogą mieć miejsce. 
Zachowanie zasad szczególnej ostrożności wymagane jest na każdym odcinku drogi – 
niezależnie czy jest to obszar zabudowany, czy też nie. Wydaje się jednak, że części 

uczestników ruchu uważa, że teren niezabudowany jest mniej niebezpieczny pod 
względem wypadków, niż obszary zabudowane np. miejskie. 

Najwięcej wypadków ze skutkiem śmiertelnym na obszarze niezabudowanym 
odnotowano w 2011 r. – niemal 2 tys. Warto zauważyć, że w tym też roku odnotowano 

najwięcej wypadków drogowych ogółem oraz tych ze skutkiem śmiertelnym. Najmniej 
wypadków ze skutkiem śmiertelnym na obszarze niezabudowanym przypadło na  
2020 r. – nieco ponad 1256. Warto zauważyć, że także w tym roku odnotowano najmniej 

wypadków drogowych ogółem oraz tych ze skutkiem śmiertelnym. 
Z kolei liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, które wydarzyły się 

na obszarze zabudowanym w latach 2010-2020 oscylowała w przedziale 1030-1843. 
Najwięcej odnotowano ich również w 2011 r. Najmniej zaś, w 2020 r. Okazuje się 

zatem, że jeżeli chodzi o lata, w których odnotowano najmniej i najwięcej wypadków 
drogowych ze skutkiem śmiertelnym były to te same lata niezależnie, czy był to obszar 
zabudowany czy też nie. Daty te pokryły się również z tymi wskazywanymi przy 
analizie tabeli 1. 

3.4. Rodzaje wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w Polsce 

w latach 2010-2020 w świetle danych statystycznych Komendy Głównej 

Policji 

Po analizie liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym na terenie całego kraju oraz 
poszczególnych województw – należy dokonać przedstawienia oraz omówienia odno-

towywanych w policyjnych statystykach rodzajów wypadków drogowych ze skutkiem 
śmiertelnym w Polsce w latach 2010-2020. Dane te usystematyzowano w tabeli 4. 

Tabela 4. Rodzaje wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w Polsce w latach 2010-2020 

Rodzaj wypadku 
Rok 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Zderzenie 
się 
pojazdów 
w ruchu 

czołowe 602 575 541 439 441 433 486 424 425 505 364 

boczne 624 617 526 533 502 489 516 478 511 510 444 

tylne 189 208 166 173 187 190 159 145 198 178 168 

Najecha-
nie 

na 
pieszego 

1 202 1377 1 139 1 117 1 084 894 846 848 777 773 617 

na 

drzewo 
452 513 424 399 373 352 371 343 361 335 330 
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na słup, 
znak, 
inny 
obiekt 

drogowy 

102 105 71 65 52 37 56 64 44 53 53 

na barierę 
ochronną 

- - 43 46 35 21 32 35 41 33 36 

na unie-
rucho-
miony 
pojazd 

35 26 33 19 30 27 27 32 22 26 14 

na 

zwierzę 
11 3 5 11 8 9 12 10 13 15 11 

na dziurę, 
wybój 
garb 

2 2 1 1 - - - - - - - 

Wywrócenie się 
pojazdu 

163 223 219 185 164 159 182 180 171 169 186 

„sytuacje” 
z pasażerem 

37 
(wypa

dek) 

25 
(wypad

ek) 

6 
(wypad

ek) 

9 
(wypad

ek) 

7 
(wypad

ek) 

5 
(wypad

ek) 

11 
(wypad

ek) 

8 
(wypad

ek)  

7 
(zderze

nie) 

10 
(zdarze

nie) 

5 
(zdarze

nie) 

Inne rodzaje 84 101 72 65 71 71 59 56 68 65 58 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych KGP 

Poszczególne rodzaje wypadków podzielono w pierwszej kolejności na pięć 

kategorii tj.:  

 zderzenie się pojazdów w ruchu; 

 najechanie; 

 wywrócenie się pojazdu; 

 wypadek z pasażerem; 

 inne. 
W obrębie dwóch pierwszych kategorii wydzielono również kilka bardziej szcze-

gółowo określonych rodzajów wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Na 

podstawie danych zamieszczonych w powyżej wskazywanych policyjnych raportach – 
przy zderzeniu się pojazdów w ruchu wyróżniono zderzenia czołowe, boczne oraz tylne. 
Z kolei w ramach najechania na: pieszego, drzewo, słup, znak, inny obiekt drogowy, 
barierę ochronną, unieruchomiony pojazd, zwierzę, dziurę, wybój, garb. 

Już sama ilość kategorii i rodzajów wypadków drogowych, które odnotowywane są 
w policyjnych statystykach, świadczy o rozległości zjawiska oraz wielu możliwościach 
i okolicznościach jego zaistnienia. Wynika to przede wszystkim z różnorodności 
podmiotów będących uczestnikami ruchu oraz elementów wchodzących w skład infra-

struktury drogowej. 
Przechodząc do analizy danych przedstawionych w tabeli 4 należy zauważyć, że 

w kategorii „zderzenie się pojazdów w ruchu” najwięcej odnotowano zderzeń bocznych. 

Wydaje się, że takie sytuacje mogą być skutkiem np. wymuszenia pierwszeństwa na 
skrzyżowaniu. Liczba zderzeń bocznych w latach 2010-2020 oscylowała w przedziale 
444-624 zderzeń. Najmniej odnotowano ich w 2020 r. Najwięcej zaś, w 2010 r. Warto 
również zauważyć, że od 2018 r. utrzymuje się tendencja spadkowa odnotowywanej 

liczby zderzeń bocznych ze skutkiem śmiertelnym. 
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Podobne wartości odnotowywano w przypadku zderzeń czołowych ze skutkiem 
śmiertelnym. W latach 2010-2020 ich liczba mieściła się w przedziale 364-602 
przypadków rocznie. Również i tutaj najwięcej takich zdarzeń odnotowano w 2010 r., 

a najmniej w 2020 r. Od roku 2019 odnotowywana jest tendencja spadkowa. W 2020 r. 
liczba zderzeń czołowych ze skutkiem śmiertelnym spadła o 141 przypadków.  

Najmniej w latach 2010-2020 odnotowywano zderzeń tylnych ze skutkiem śmier-

telnym. Ich liczba oscylowała w przedziale 145-208 zderzeń rocznie. Najwięcej 
odnotowano ich w 2011 r., a najmniej w 2017 r. Z kolei od 2018 r. odnotowywana jest 
tendencja spadkowa. 

Zderzenia pojazdów w ruchu, których skutkiem jest śmierć przynajmniej jednej 

osoby niestety stanowią zauważalną liczbę wypadków. Pozytywną informacją jest 
jednak, że w ostatnich 2-3 latach odnotowywana jest w tym zakresie tendencja spad-
kowa. 

Kolejnym rodzajem wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym są tzw. naje-

chania. Ogółem w obrębie tej kategorii można wyróżnić sytuacje najechania na: 

 osoby; 

 elementy infrastruktury drogowej; 

 unieruchomione pojazdy; 

 zwierzęta; 

 „ubytki” drogowe np. w postaci dziur. 
Niestety najwięcej odnotowywanych rodzajów wypadków drogowych ze skutkiem 

śmiertelnym stanowią te, w których dochodzi do najechania na pieszego. Pieszy jest 

niewątpliwie najsłabszym uczestnikiem ruchu. W „kontakcie” z rozpędzonym samo-
chodem, busem, ciężarówką nie mają oni praktycznie szans na wyjście bez szwanku.  

Nie należy jednak stawiać pieszych jedynie i wyłącznie w roli niewinnych ofiar 
tego typu wypadków. Niestety często mają miejsce sytuacje, kiedy pieszy niekontrolo-

wanie i bez rozglądania się wchodzi na jezdnię w miejscu, w którym nie wolno jej 
przekraczać. Zdarzają się sytuacje, kiedy piesi są zaabsorbowani telefonem (słucha-
niem muzyki czy rozmową) na tyle, że nie zwracają uwagi na otoczenie i innych 

uczestników ruchu, zwłaszcza gdy przechodzą przez przejście dla pieszych. Nie sposób 
nie wspomnieć też o wypadkach zaistniałych na skutek tego, że kierowca zbyt późno 
zobaczył pieszego poruszającego się drogą po zmroku, w ciemnych ubraniach, bez 
elementów odblaskowych. W takich sytuacjach nie sposób zaprzeczyć stwierdzeniu, że 

pieszy przyczynił się swoim zachowaniem do wypadku. 
Jak wynika z analizy danych zamieszczonych w tabeli 4 liczba wypadków ze 

skutkiem śmiertelnym, kiedy to doszło do najechania na pieszego latach 2010-2020 
mieściła się w przedziale 617-1377 wypadków rocznie. Już w porównaniu z wyżej 

omawianymi rodzajami zderzeń pojazdów w ruchu jest to liczba znacznie wyższa. 
Najmniej najechani na pieszego odnotowano w 2020 r. Najwięcej zaś, w 2011 r. 
W latach 2010-2014 liczba ta utrzymywała się na poziomie ponad 1 tys. wypadków 

rocznie. Jednakże od 2014 r. (z wyjątkiem 2017 r.) odnotowywany jest spadek liczby 
tego typu zdarzeń. Jest to niewątpliwie pozytywna tendencja. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że znaczna liczba wypadków drogowych ze skutkiem 
śmiertelnym zakwalifikowana została jako najechanie na drzewo. Można przypusz-

czać, ze zdarzenia takie w większości zapewne miały miejsce w terenie niezabudo-
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wanym, po którym pojazdy poruszają się z większą prędkością. Występowanie drzew 
przy drogach lub też lasów jest cechą charakterystyczną właśnie takich obszarów. 
Nieprzestrzeganie zasad ostrożności, brawura (np. tzw. wyprzedzanie na trzeciego) 

połączone ze zmęczeniem kierowcy, brakiem doświadczenia czy niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi – jak najbardziej mogą przyczynić się do najechania na 
drzewo, co może skończyć się śmiercią przynajmniej jednego z uczestników ruchu. 

Najwięcej najechań na drzewo miało miejsce w 2011 r. – 513 przypadków. Najmniej 
zaś, odnotowano ich w 2020 r. – 330 wypadków. Od 2018 r. statystyki policyjne 
wykazują tendencję spadkową w tej kategorii danych. 

W raportach opublikowanych na stronie internetowej KGP znajdują się także dane 

odnośnie wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w których miało miejsce najechanie na 
elementy należące do infrastruktury drogowej. Najwięcej takich zdarzeń dotyczyło 
kategorii określonej jako „najechanie na słup, znak, inny obiekt drogowy”.  

Najwięcej takich wypadków odnotowano w 2011 r. – 105. Najmniej zaś w 2015 r. – 

37 wypadków. W przypadku najechań na wymienione powyżej elementy infrastruk-
tury drogowej warto zauważyć, że od 2019 r. liczba takich wypadków utrzymywała się 
na poziomie 53 wypadków rocznie i nie był to „element” tendencji spadkowej bowiem 

w 2018 r. odnotowano 44 takie wypadki. 
Również najechanie na bariery ochronne, skutkujące śmiertelnym wypadkiem były 

w latach 2010-2020 odnotowywane w policyjnych statystykach. Ich liczba oscylowała 
w przedziale 21-46 wypadków rocznie. Najmniej odnotowano ich w 2015 r. Najwięcej 

z kolei w 2013 r. Za lata 2010-2011 brak jest danych w policyjnych raportach. Od  
2019 r. niestety wykazywana jest niewysoka (ale jednak istniejąca) tendencja wzrostowa 
w tej kategorii danych.  

Na drogach mają miejsce także sytuacje, kiedy to pojazd ulega awarii lub też 

zostaje unieruchomiony na skutek zderzenia z innym pojazdem czy obiektem. Taki 
unieruchomiony pojazd powinien być odpowiednio oznaczony i zabezpieczony, aby 
nie stanowił zagrożenia dla innych uczestników ruch, którzy mogliby go nie zauważyć 
i nań najechać. Jak pokazują statystyki niestety zdarzają się wypadki (i to ze skutkiem 

śmiertelnym), kiedy to dochodzi do najechania na taki pojazd. W latach 2010-2020 
takich wypadków odnotowywano od 19 (w 2013 r.) do 35 (w 2010 r.). Od 2019 r. liczba 
ta wykazywała spadek z poziomu 26 wypadków do 14 (w 2020 r.). 

W raportach publikowanych przez KGP odnotowuje się także wypadki ze skutkiem 
śmiertelnym, w których doszło do najechania na zwierzę. W latach 2010-2020 takich 
wypadków odnotowywano od 3 (w 2011 r.) do 15 (w 2019 r.) wypadków rocznie. Od 
2019 r. ich liczba spada.  

Wydaje się, że wypadki takie raczej miały miejsce na terenie zabudowanym, gdzie 
okoliczne lasy zamieszkiwane są przez zwierzynę większych lub mniejszych rozmiarów, 
która może (zwłaszcza w nocy) niespodziewanie wtargnąć na jezdnię. Przy poruszaniu 
się z dużą prędkością rzeczywiście taki wypadek może być tragiczny w skutkach. Jeżeli 

na terenie niezabudowanym przy drodze znajdują się łąki czy pastwiska – zwierzęta 
tam przebywające (jeżeli łąka/pastwisko nie zostało odpowiednio zabezpieczone ogro-
dzeniem) również mogą stanowić poważne zagrożenie dla ruchu drogowego. 

Oczywiście w przestrzeni miejskiej, czy ogólnie na terenie zabudowanym, także 
może dojść do niekontrolowanego wtargnięcia zwierzęcia (np. psa) na jezdnię. Wydaje 
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się jednakże, że zdarzenia takie są mniej prawdopodobne. Ponadto na terenie zabudo-
wanym pojazdy poruszają się z mniejszą prędkością toteż nawet w sytuacji najechania 
na zwierzę nie wydaje się by następstwem zdarzenia był od razu wypadek ze skutkiem 

śmiertelnym. Należy tutaj zaznaczyć, iż wielokrotnie wspomniany skutek śmiertelny 
dotyczy ludzi, nie zaś zwierząt, które w przypadku najechania na nie również mogą nie 
przeżyć takiego zdarzenia.  

Ostatnim rodzajem „obiektów”, na których najechanie doprowadziło do wypadków 
ze skutkiem śmiertelnym, a które ujęto w policyjnych raportach były – dziura, wybój, 
garb. Kategoria ta odnosi się zatem do istniejących na polskich drogach „ubytków” czy 
innych niedoskonałości, które stały się przyczynkiem wypadków z tragicznym skutkiem. 

Warto jednak zauważyć, że od 2014 r. kategorii tej już nie uwzględniano w policyj-
nych statystykach. Brak jest jednak stosownego komentarza z czego taka sytuacja 
wynika. Być może przestano uwzględniać takie zdarzenia pod kątem „rodzaju” wypadku 
lub też po prostu takie wypadki ze skutkiem śmiertelnym nie miały już miejsca. Za 

drugą tezą przemawiać może chociażby fakt, że w latach 2010-2013 wypadków takich 
odnotowano łącznie 6. Po 2 w latach 2010-2011 oraz po 1 w latach 2012-2013. Należy 
bowiem mieć na uwadze, że w niniejszej publikacji analizowane są dane dotyczące 

wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, a nie wypadków drogowych ogółem. 
Interesujące w jest to, że policyjne dane dotyczące rodzajów wypadków ze skutkiem 

śmiertelnym wskazują, że sporym odsetkiem są wypadki określone jako „wywrócenie 
się pojazdu”. Ich liczba oscylowała w przedziale 159-223 wypadków rocznie. Najmniej 

odnotowano ich w 2015 r. Najwięcej z kolei w 2011 r. Od 2019 r. wykazywana jest 
tendencja wzrostowa w tej kategorii danych.  

Niestety twórcy statystyk nie podali przykładów sytuacji kwalifikowanych do tej 
kategorii wypadków. Wydaje się jednak, że należy je interpretować jako każdą sytuację, 

w której pojazd nie będzie znajdował się w przeznaczonej dla siebie „pozycji” tj. na 
kołach lub upadnie. Pojęcie „wywrócić się” Słownik Języka Polskiego definiuje jako 
„stracić równowagę i upaść” [12].  

Przedostatnim rodzajem wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym ujętą 

w policyjnych raportach są „sytuacje” z pasażerem. Warto jednak zaznaczyć, że 
w latach 2010-2020 zmianie ulegało nazewnictwo tej kategorii danych. W latach 2010-
2017 odnotowywano „wypadki z pasażerem”. W 2017 r. „zderzenie z pasażerem”. 

W latach 2019-2020 z kolei, użyto określenia „zdarzenie z pasażerem”.  
Twórcy statystyk nie zdecydowali się na zdefiniowanie tych sformułowań czy 

chociaż podanie przykładów takich sytuacji. Najprostsze rozumienie tych pojęć, jakie 
można odnaleźć w SJP przedstawiono w tabeli 5. 

Tabela 5. Definicje pojęć „wypadek”, „zdarzenie” i „zderzenie” 

Pojęcie Definicja wg SJP 

wypadek 
nieszczęśliwe wydarzenie, które spowodowało straty materialne, 

w którym ktoś ucierpiał [13] 

zdarzenie to, co się stało [14] 

zderzenie 
niespodziewane, gwałtowne uderzenie o siebie obiektów będących 

w ruchu [14] 

Źródło: Słownik Języka Polskiego [15] 
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Z przytoczonych definicji wynika zatem, że nie powinno się interpretować pojęć 
wypadku, zdarzenia i zderzenia jako synonimów. Nie jest możliwym zatem porówny-
wanie tychże danych. Zostaną one jednak wskazane poniżej. 

Wspólnym elementem pozostaje więc jedynie osoba pasażera. Jak wskazuje 
Słownik Języka Polskiego (SJP) – pasażerem jest osoba korzystająca ze środka loko-
mocji [16]. Oznacza to zatem, że do kategorii tej zaliczane były zdarzenia, w których 

brały udział osoby, które były przewożone jako np. uczestnicy transportu zbiorowego 
czy pasażerowie aut osobowych, motocykli etc.  

W latach 2010-2017 wypadków z pasażerem odnotowywano od 5 (w 2015 r.) do 37 
(w 2010 r.). Lata 2010-2011 stanowią okres, w którym odnotowywani znacznie więcej 

wypadków z pasażerem ze skutkiem śmiertelnym niż w latach 2012-2017. Trudno 
niestety wskazać, z czego taka sytuacja wynikała. Twórca statystyk również nie zamie-
ścił w tej kwestii stosownego komentarza. W 2018 r. odnotowano 7 zderzeń z pasaże-
rem. W latach 2019-2020 wykazano zaś kolejno 10 oraz 5 zdarzeń z pasażerem.  

Ostatnim rodzajem wypadków ze skutkiem śmiertelnym przedstawionym w poli-
cyjnych raportach jest kategoria „inne”. Wydaje się zasadnym stworzenie takiej kategorii 
danych ze względu na metodologię tworzenia i porządkowania danych statystycznych. 

Zbyt duża liczba kategorii mogłaby doprowadzić do sytuacji, że statystyki byłyby zbyt 
szerokie, wręcz nieczytelne pod względem graficznym. Miałoby to miejsce, zwłaszcza 
kiedy liczby odnotowywane w poszczególnych kategoriach wykazywały wręcz jedno-
stkowe rodzaje wypadków w poszczególnych latach lub nawet ich brak. Warto jednak 

podkreślić, że tych „innych” wypadków odnotowywano po kilkadziesiąt rocznie. 
Najmniej – w 2017 r. (56 wypadków), a najwięcej – w 2011 r. (101 wypadków). 

Na wypadki drogowe (w tym i te ze skutkiem śmiertelnym) może mieć wpływ 
wiele czynników – zarówno element ludzki (zachowanie uczestników ruchu), jak też 

warunki atmosferyczne czy stan infrastruktury drogowej. Należy mieć na uwadze, że 
do zaistnienia wypadku może przyczynić jeden lub też kilka czynników. 

4. Podsumowanie  

Poruszanie się po drogach wymaga przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz 
przepisów ruchu drogowego przez każdego uczestnika ruchu – pieszego, rowerzystę, 

kierowcę etc. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy to dochodzi do wypadków. Najtra-
giczniejsze w skutkach są te, których następstwem jest śmierć człowieka. 

Polski ustawodawca spenalizował wypadki w ruchu w art. 177 kk. Jest to szeroka 
regulacja, gdyż swoim zakresem obejmuje ona przestępstwo spowodowania wypadku 

nie tylko w ruchu drogowym, ale szerzej w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym. 
Przedstawione i przeanalizowane w tym opracowaniu policyjne dane statystyczne 

wskazują, że w Polsce w latach 2010-2020 liczba wypadków drogowych ze skutkiem 
śmiertelnym mieściła się w przedziale 2-3,5 tys. rocznie. Stanowiło to od 8% do 

prawie 10% wypadków drogowych ogółem. Jest to zatem zauważalny odsetek. Od 
2017 r. odsetek ten wykazywał niestety tendencję wzrostową. 

Kolejnym wnioskiem płynącym z analizy statystyk było, że obszarami najbardziej 

narażonymi na wypadki śmiertelne są tereny, gdzie znajduje się gęstsza sieć dróg. Co 
ciekawe to nie na terenach zabudowanych, a na terenach niezabudowanych odnoto-
wywano więcej wypadków śmiertelnych. Warto jednak podkreślić, że w latach 2019-
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2020 liczba takich wypadków zarówno na terenie zabudowanym, jak i niezabudo-
wanym wykazywała tendencję spadkową. 

Pochylono się również nad analizą statystyk odnośnie rodzajów wypadków drogo-

wych ze skutkiem śmiertelnym w Polsce w latach 2010-2020. Poza drobnymi proble-
mami interpretacyjnymi należy zauważyć, że najczęściej dochodzi do wypadków 
w postaci najechania na pieszego. W dalszej kolejności zaś są to zderzenia pojazdów 

w ruchu (najczęściej zderzenia boczne). 
W celu zapobiegnięcia wypadkom ze skutkiem śmiertelnym nie wystarczy jedynie 

działanie ze strony ustawodawcy (zaostrzanie przepisów ruchu drogowego) czy remon-
towanie/tworzenie nowoczesnej infrastruktury drogowej. Zaostrzenie czy nowelizo-

wanie przepisów z pewnością być może odniosą skutek wobec pewnej grupy osób. Nie 
wydaje się jednak by osoby, które nagminnie nie przestrzegają zasad ruchu drogowego 
miały diametralnie zmienić swoje zachowania na skutek zmian regulacji prawnych. 
Poprawa stanu dróg z kolei, może ułatwić korzystanie z nich i nieco poprawić 

bezpieczeństwo. Nie wydają się być to jednak działania w pełni eliminujące problem.  
Kluczem wydaje się być jednak edukacja społeczeństwa (i to od najmłodszych lat) 

na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Takie działania winny być 

podejmowane zarówno przez rodziców, jak i szkołę. Powinny się one uzupełniać. Cóż 
bowiem pomogą lekcje na temat bezpieczeństwa przeprowadzane w szkole czy spot-
kania z policjantami, jeżeli np. rodzic prowadząc dziecko do szkoły będzie z nim 
przechodził przez jezdnię w miejscu niedozwolonym lub na czerwonym świetle.  

Również media powinny prowadzić kampanie społeczne dotyczące bezpieczeństwa 
na drogach, a nie tylko informować, ile wypadków miało miejsce i ile osób w nich 
zginęło/było rannych. Są to oczywiście sensacyjne informacje, które podwyższą 
oglądalność czy ilość „kliknięć/odsłon”, ale nie mają one przełożenia na aspekt 

edukacyjny. 
Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien respektować zasady obowiązujące na 

drodze. Służy to szeroko pojętemu bezpieczeństwu. W grę wchodzi bowiem możli-
wość utraty najciemniejszych dóbr, jakie posiada człowiek tj. zdrowia, a nawet życia. 
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Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – wybrane aspekty prawne 
oraz dynamika zjawiska w Polsce w latach 2010-2020 

Streszczenie  
Niniejsze opracowanie poświęcono analizie wybranych aspektów prawnych oraz dynamiki zjawiska 

wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym w Polsce w latach 2010-2020. W części dogmatycznej 
dotyczącej analizy ustawowych znamion przestępstwa z art. 177 kk posłużono się metodą badawczą 
w postaci analizy literatury przedmiotu oraz orzecznictwa. W części kryminologicznej zaś, przedstawiono 
i dokonano analizy statystycznej danych policyjnych zamieszczanych w corocznych raportach publikowa-
nych na stronie internetowej KGP. 

Słowa kluczowe: wypadki drogowe, statystyka policyjna, skutek śmiertelny 

Fatal road accidents – selected legal aspects and the dynamics of the phenomenon 
in Poland in 2010-2020 

Abstract  
This study is devoted to the analysis of selected legal aspects and the dynamics of the phenomenon of fatal 
road accidents in Poland in 2010-2020. In the dogmatic part concerning the analysis of the statutory 

features of the crime under Art. 177 of the Penal Code, the research method was used in the form of an 
analysis of the literature on the subject and jurisprudence. In the criminological part, and the statistical 
analysis of police data included in the annual reports published on the KGP website was presented. 
Keywords: road accidents, police statistics, fatal outcome 
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Matki w izolacji penitencjarnej. Próba rekonstrukcji 

związków przyczynowo-skutkowych  

na podstawie biografii osadzonych 

1. Wprowadzenie 

W polskim prawie karnym ciąża kobiety nie jest okolicznością łagodzącą. Zgodnie 
z przepisami ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy [1], w celu umożli-

wienia matce pozbawionej wolności sprawowania stałej i bezpośredniej opieki nad 
dzieckiem organizuje się przy wskazanych zakładach karnych domy dla matki i dziecka, 
w których dziecko może przebywać na życzenie matki do ukończenia trzeciego roku 

życia, chyba że względy wychowawcze lub zdrowotne, potwierdzone opinią lekarza albo 
psychologa, przemawiają za oddzieleniem dziecka od matki albo za przedłużeniem lub 
skróceniem tego okresu. Decyzje w tym zakresie wymagają zgody sądu opiekuńczego 
[1]. W Polsce funkcjonują dwie tego typu placówki – w Krzywańcu (województwo 

lubuskie) oraz w Grudziądzu (województwo kujawsko-pomorskie). 
Osadzone kobiety ciężarne przyjmowane są do Zakładu Karnego nr 1 w Gru-

dziądzu, w którym funkcjonuje jedyny w kraju więzienny oddział ginekologiczno-
położniczy. Pierwsze dziecko urodziło się tam w 1949 r. W latach 1956-1997 r. skazane 

urodziły w tym szpitalu łącznie 3457 dzieci. W 1956 r. urodziło się tam jedynie 
10 dzieci, ale już w 1962 r. kobiety przebywające w grudziądzkim zakładzie karnym 
urodziły 264 dzieci [2]. W ostatnich latach rodzi się tam około 60-ciorga dzieci 

rocznie. Funkcjonowanie grudziądzkiego domu dla matki i dziecka jest uregulowane 
przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17.09.2003 r. w sprawie trybu 
przyjmowania dzieci matek pozbawionych wolności do domów dla matki i dziecka 
przy wskazanych zakładach karnych oraz szczegółowych zasadach organizowania 

i działania tych placówek [3] oraz zasadami określonymi w instrukcji nr 3/2017 
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z 26.07.2017 r. w sprawie postępowania 
z osadzonymi ciężarnymi (dalej instrukcja 3/2017) [4]. Zgodnie z par. 2 rozporządzenia 
matka pozbawiona wolności sprawuje stałą opiekę nad dzieckiem w domu dla matki 

i dziecka, a jej przyjęcie następuje w drodze pisemnego wniosku złożonego przez nią 
do dyrektora zakładu karnego. Rodzi się tam corocznie około 60-ciorga dzieci [4].  

Celem artykułu jest analiza wyników badań empirycznych zrealizowanych przez 
autorkę w domu dla matki i dziecka w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu w paź-

dzierniku 2019 r., w ramach projektu badawczego „Macierzyństwo osadzonych. 
Budowanie więzi z dziećmi przez kobiety odbywające karę pozbawienia wolności” 
finansowanego przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu War-

szawskiego. W niniejszym artykule autorka opisuje i podejmuje próbę wyjaśnia 
związków między traumatycznymi zdarzeniami i procesami z dzieciństwa osadzonych, 
                                                                
1
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które ujawnione zostały w toku wywiadów, a przebiegiem ich biografii. Autorka 
prezentuje sytuację społeczną i prawną badanych ustaloną na podstawie analizy danych 
gromadzonych przez jednostkę penitencjarną oraz analizuje wyodrębniony w toku 

badań empirycznych wątek dotyczący rodziny pochodzenia i przebiegu dzieciństwa 
osadzonych. 

2. Omówienie metody i wyników badań empirycznych  

2.1. Metodologia badań 

Celem badań własnych była m.in. analiza wpływu świadomości izolacji osadzonych 

matek na budowanie więzi z dzieckiem. Zgromadzony materiał badawczy pozwala 
jednak na znaczne rozszerzenie pola eksploracji i analiz. Badania zrealizowano w paź-
dzierniku 2019 r. w domu dla matki i dziecka w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu 
za zgodą dyrektora jednostki. Na udział w badaniach wyraziły zgodę wszystkie 

skazane przebywające w domu dla matki i dziecka w okresie, w którym prowadzono 
badania (14-18.10.2019 r.), a ich udział był dobrowolny i anonimowy. Ze względu na 
zachowanie bezpieczeństwa badaczki, w trakcie realizacji wywiadów w pomieszczeniu 

była obecna funkcjonariuszka służby więziennej. Teczki osobopoznawcze (część B) 
były analizowane po przeprowadzeniu wywiadów, pod nieobecność rozmówczyń, za 
zgodą administracji zakładu karnego.  

W ramach badań przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione z 33 osadzo-

nymi. Ich wypowiedzi oznaczono symbolami od O1 do O33. W prezentowanej tu 
analizie nie wykorzystano wniosków pochodzących z wywiadów przeprowadzonych 
z kadrą domu dla matki i dziecka oraz sędziami rodzinnymi orzekającymi w sądzie 
rejonowym w Grudziądzu. Wszystkie wypowiedzi pochodzące od badanych zapisano 

kursywą.  
W ramach badań przeanalizowano zawartość teczek osobowo-poznawczych (część 

B) 27. osadzonych objętych badaniem (z uwagi na toczące się postępowania w czasie 
realizacji badań nie były dostępne teczki sześciu z nich) zawierających: rozmowę 

wstępną, propozycję klasyfikacji osadzonej, projekt oceny okresowej, prognozę krymi-
nologiczno-społeczną, opinię psychologiczną, indywidualny program oddziaływania, 
opinie o skazanej, informacje z rejestru karnego, opinię sądowo-psychiatryczną, ewen-

tualne wnioski o wymierzenie kary porządkowej. Na podstawie powyższych danych 
dokonano rekonstrukcji sytuacji społecznej i prawnej osadzonych. Warto tu wyjaśnić, 
że podczas poddanej w toku badań analizie rozmowy wstępnej, przeprowadzanej 
w ciągu dwóch dni od przyjęcia do zakładu karnego, ustalane są informacje mające 

wpływ na dalszy przebieg odbywania kary oraz funkcjonowanie w warunkach izolacji. 
Odnotowuje się tu miejsce zamieszkania, do którego skazana zamierza udać się po 
zwolnieniu, środki utrzymania i sytuację materialną rodziny wraz ze zobowiązaniami 
finansowymi, posiadanie w depozycie pieniędzy i odzieży stosownej do pory roku oraz 

dokumentu tożsamości. Podawane przez osadzoną informację, takie jak poziom 
wykształcenia, kwalifikacje zawodowe czy zainteresowania stanowią podstawę do 
ustalenia indywidualnego programu oddziaływania, którego realizacja może się przy-

czynić do resocjalizacji w trakcie odbywania kary i skutkować ułatwieniem readaptacji 
społecznej po zwolnieniu. Uzyskane w rozmowie wstępnej informacje są na bieżąco 
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uzupełniane, a w przypadku zbliżającego się okresu przygotowującego do zwolnienia 
są aktualizowane przez wychowawcę do spraw postpenitencjarnych.  

Przeprowadzone w ramach badań wywiady miały charakter indywidualnych 

wywiadów pogłębionych. Wywiady te stanowią jakościową technikę badawczą o cha-
rakterze eksploracyjnym, która pozwala na dotarcie do postaw i zachowań osób 
kluczowych z punktu widzenia celu badawczego, a także na zdobycie informacji na 

temat indywidualnych doświadczeń, które mogłyby pozostać nieujawnione. Z uwagi 
na podjętą przez autorkę tematykę badań i pytania o osobiste doświadczenia, zdecy-
dowano o zastosowaniu tej techniki z uwagi na to, że daje ona możliwość na dotarcie 
do drażliwych i trudnych informacji oraz zbudowania wzajemnego zaufania między 

badaczem a badanym. Wywiady pogłębione mają ustalony schemat wątków tema-
tycznych, poruszanych w trakcie rozmowy w celu uzyskania szczegółowych infor-
macji. Wywiad jakościowy prowadzony jest zgodnie ze wskazówkami, choć nie posiada 
struktury ściśle uporządkowanej. Pytania nie są standaryzowane, mają charakter otwarty, 

a o ich kolejności i sposobie formułowania decyduje osoba prowadząca wywiad. 
Otwiera to możliwość dokonywania modyfikacji procesu realizacji badań ze względu 
na doświadczenia, wiedzę czy kompetencje respondenta [5].  

2.2. Sytuacja społeczna i prawna osadzonych  

Najstarsza z badanych miała ukończone 38 lat, najmłodsza – 20 lat. Spośród 

badanych 3 miały status sprawczyni młodocianej. Osadzone w toku edukacji ukończyły 
szkoły gimnazjalne (10) i podstawowe (9). Kolejne cztery miały wykształcenie zawo-
dowe (kierunki: rolnik, kucharz, sprzedawca), trzy średnie i jedna wyższe (ukończona 
studia pierwszego stopnia o profilu lingwistycznym). Zdecydowana większość bada-

nych nie miała żadnego wyuczonego zawodu i/lub nigdy nie pracowała. Tylko 6 
osadzonych zadeklarowało, że przed umieszczeniem w zakładzie karnym wykonywały 
jakąkolwiek pracę zarobkową. 

Jeśli chodzi o podstawy skazania, to wobec badanej zbiorowości zwykle zarządzono 

wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, orzeczonej z uwagi na uchylenie się 
skazanej od odbycia kary określonej w Kodeksie wykroczeń (grzywna, wykonywanie 
nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, areszt). Wobec kilku badanych 

orzeczono karę pozbawienia wolności uprzednio zawieszoną. Aż 7 z osadzonych 
kobiet odbywało karę w warunkach recydywy penitencjarnej.  

W teczkach osobowopoznawczych osadzonych odnotowano m.in. następujące 
podstawy wymierzenia kary pozbawienia wolności: art. 62 ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich [6] (posiadanie narkotyków), art. 119 Kodeksu karnego [7] 
(stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej wobec grupy osób lub poszczególnej 
osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej itd.), art. 
157 k.k. (naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia), art. 160 k.k. 

(narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku 
na zdrowiu), art. 207 k.k. (znęcanie się), art. 275 k.k. (posługiwanie się cudzym doku-
mentem), art. 276 k.k. (niszczenie lub ukrywanie dokumentu), art. 278 k.k. (kradzież), 

at. 279 k.k. (kradzież z włamaniem), art. 280 k.k. (rozbój), art. 281 k.k. (kradzież 
rozbójnicza), art. 286 k.k. (oszustwo), art. 288 k.k. (zniszczenie cudzej własności). 
Jedna z osadzonych została skazana za zabójstwo (art. 148 k.k.) i orzeczono wobec niej 
karę 12 lat pozbawienia wolności. Kolejna została skazana za znęcanie się nad dziećmi 
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ze szczególnym okrucieństwem (art. 207 par. 2 k.k.) i orzeczono wobec niej karę 7 lat 
pozbawienia wolności. Pozostałe osadzone odbywały kary kilku miesięcy, maksymal-
nie 3 lat więzienia, a więc miały perspektywę zakończenia odbywania klary pozbawienia 

wolności i opuszczenia zakładu wraz z dzieckiem. Jedna z badanych opuściła zakład 
karny wraz z dzieckiem w okresie, w którym realizowano badania.  

2.3. Rodzina pochodzenia i dzieciństwo osadzonych 

Zasadnicza większość osadzonych pochodziła z rodzin ryzyka, w których wystę-
powały liczne, często sprzężone problemy. Tylko trzy spośród wszystkich osadzonych, 

opowiadając o swoim dzieciństwie i relacjach rodzinnych stwierdziło, że był to 
szczęśliwy okres w ich życiu. Kolejne 3 rozmówczynie wyznały, że były ofiarami 
przemocy seksualnej ze strony najbliższych członków rodziny: 

Ciężkie miałam dzieciństwo. Stało się wtedy coś, o czym nie chcę mówić, bo boli 

mnie to, że mój biologiczny ojciec mógł coś takiego zrobić [O2]. 
Z wypowiedzi osadzonych wynika, że w czasie swojego dzieciństwa nie miały 

zapewnionego poczucia bezpieczeństwa, były zagrożone przemocą, często jej do-
świadczały. Rodzice badanych kobiet byli zwykle osobami uzależnionymi od alkoholu, 

pozostającymi w konflikcie z prawem, zmagającymi się z zaburzeniami i chorobami 
psychiatrycznymi. Z przedstawianego przez osadzone obrazu wynikało, że w dzie-
ciństwie cierpiały z powodu deficytów emocjonalnych, braku więzi z rodzicami, 

których cechowała niezaradność i niskie kompetencje społeczne oraz często brak 
dojrzałości intelektualnej i uczuciowej. Warto przytoczyć tu kilka wypowiedzi.  

Matka była skupiona na pracy, na sobie. W ogóle miała ciężki charakter, bardzo 
ciężki. Wybuchowy taki. Ważna była dla niej praca albo odpoczynek. Oczywiście 

odpoczynek przy jakimś alkoholu. Tak to wyglądało [O3]. 
Mojej mamie zabrano prawa, mojemu ojcowi ograniczono. W trakcie alkoholu 

byłam zrobiona. Po alkoholu matka mnie urodziła. I w trakcie ciąży też piła. Gdy 
byłam mała, widziałam tylko alkohol, przemoc, jak ojciec bije mamę. Czasem szedł do 

mnie z ręką, bo był pod wpływem alkoholu. W rodzinie zastępczej byłam jedenaście lat 
[O13]. 

Rodzice pili. Bijatyki były, awantury wieczorami. Nie dało się znieść tego. Sąsiedzi 

dzwonili na policję. Cztery razy nas oddawano do domu dziecka. Sędzina za czwartym 
razem to już powiedziała, że nie zgadza się na nasz pobyt w domu rodzinnym, bo skoro 
trzy szanse były, to już czwartej nie da [O24]. 

No nie było kolorowo, bo mój tata pił. Bił mamę też. Dziadków, mnie. Przez to mam 

też ucisk na głowie. Jak się denerwuję, to albo mnie trzęsie, albo padaczki mogę 
dostać. Mama była chora. Na raka. Jak miałam 11 lat, to przejęłam wszystkie jej 
obowiązki [płacz] [O15]. 

W domu miałam ciężką sytuację. Nie pamiętam, żeby rodzice mi mówili, że mnie 

kochają czy coś takiego. Były różne sytuacje, żebranie po ulicy. Tata ciągle nas 
wyzywał od różnych… Tam nie mogłam na nikogo liczyć [O33]. 

Nigdy w życiu moja mama nie pracowała. Ona twierdzi, że się nie nadaje, bo leczy 

się psychiatrycznie. Moja mama mnie oddała, bo nie chciała mnie w domu. Stwier-
dziła, że są ze mną nie wiadomo jakie problemy [017]. 

Choć powyższe wypowiedzi pochodzą od różnych kobiet, to są one do siebie 
bardzo podobne. W toku badań charakterystyczne były wypowiedzi świadczące 
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o wypieraniu trudnych wspomnień i racjonalizowaniu krzywdy doznawanej ze strony 
najbliższych:  

Dzieciństwa tak za bardzo nie pamiętam, bo tata swojego czasu bardzo dużo pił. 

Mama była chora na padaczkę. Nie jestem w stanie chyba nic powiedzieć o swoim 
dzieciństwie [O22]. 

Badane niejednorodnie same wchodziły w rolę sprawczyni przemocy (3 spośród 

badanych zostały skazane na podstawie art. 207 k.k.), zmagały się też z problemem 
uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych. Na występowanie 
u siebie uzależnienia od alkoholu wskazało 7 osadzonych, natomiast na uzależnienie 
od innych środków psychoaktywnych sześć. Niemniej jednak niektóre z badanych 

negowały występowania u siebie uzależniania: 
Mówią, że stałam się nałogowcem, narkomanką. Wcale tak nie było. Ja paliłam do 

towarzystwa. Gdy towarzystwo było to mogłam zapalić. Gdy towarzystwa nie było, nie 
musiałam [O13]. 

3. Rekonstrukcja związków przyczynowo-skutkowych na podstawie 

biografii osadzonych w ujęciu teoretycznym 

Analiza przedstawionych wyżej wyników badań dotyczących sytuacji społecznej 
i prawnej osadzonych oraz rodziny pochodzenia i przebiegu ich dzieciństwa, skłania do 
przyjęcia tezy, że osadzone w dorosłości ponosiły konsekwencje traumatycznych 

zdarzeń z dzieciństwa, a ich ograniczone zasoby nie dały im szans na inne życie. Ogólnie 
można stwierdzić, że badane osadzone nie miały ani wykształcenia, ani doświadczenia 
zawodowego, które po zakończeniu kary pozbawienia wolności pozwoliłoby im na 
utrzymanie się i samodzielność. To, że trafiły do zakładu karnego wynikał często 

z braku wiedzy, nieznajomości prawa, niskich kompetencji, pozostawania w relacjach 
z niewłaściwymi osobami. Kobiety te pochodziły z rodzin wieloproblemowych – były 
świadkami i ofiarami przemocy (także seksualnej), ich dzieciństwu towarzyszył alkohol, 
brak poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, a także ubóstwo i deprywacja potrzeb 

biologicznych i psychicznych. Rodzice badanych mieli doświadczenia kryminalne oraz 
borykali się z zaburzeniami i chorobami psychiatrycznymi. W wieku dziecięcym  
i w okresie adolescencji osadzone przebywały w różnych formach pieczy zastępczej 

i nie budowały trwałych relacji z krewnymi. Poniżej autorka zwraca uwagę w sposób 
przekrojowy na to, jakie konsekwencje dla dorosłego życia niesie doświadczanie 
traumy w dzieciństwie co jest konsekwencją wykształcenia pozabezpiecznego modelu 
przywiązania. Wreszcie, autorka zwraca uwagę na poszczególne czynniki ryzyka, 

które można wyodrębnić na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych, takie 
jak choroba psychiczna rodzica, uzależnienie rodzica do alkoholu, konsekwencje mole-
stowania seksualnego, konsekwencje nieudanych reintegracji z rodziną pochodzenia. 

3.1. Doświadczanie traumy w dzieciństwie w kontekście pozabezpiecznego 

modelu przywiązania 

Przywiązanie to mechanizm biologiczno-społeczny, który stanowi jeden z najbardziej 
bazowych systemów, wpływających na kształtowanie mózgu człowieka. Noworodek 
nie jest pierwotnie do nikogo przywiązany, a konsolidacja przywiązania jest procesem, 
który rozwija się powoli [8]. Występowanie zachowań przywiązaniowych stanowi 

podstawowe założenie teorii sformułowanej przez Johna. Bowlby’ego. System zacho-
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wań przywiązaniowych (attachment behaviors) sprawia, że dziecko nawiązuje 
i wzmacnia specyficzny i intymny związek pomiędzy nim a środowiskiem, w którym 
żyje i od którego jest zależne – poszukuje ono bliskości i kontaktu z konkretną osobą 

(figurą przywiązania), szczególne gdy jest przestraszone, zmęczone lub chore [9].  
Zachowanie przywiązania definiuje się jako poszukiwanie i utrzymywanie bliskości 

z inną jednostką. Istnieją mocne dowody świadczące o tym, że w środowisku rodzin-

nym większość niemowląt już w wieku około trzech miesięcy inaczej reaguje na matkę 
niż na pozostałe osoby. Widząc swą matkę niemowlę chętniej się uśmiecha i wokalizuje, 
dłużej też wodzi za nią wzrokiem niż wówczas gdy patrzy na kogokolwiek innego 
Różnicowanie percepcyjne zatem jest obecne [10]. Według J. Bowlby’ego trzy 

pierwsze lata życia dziecka są okresem krytycznym, po upływie którego wytworzenie 
się więzi staje się praktycznie niemożliwe. Pisze on: W drugim kwartale pierwszego 
roku życia niemowlęta są wrażliwe i gotowe do wytwarzania różnicującego przywią-
zania. Po szóstym miesiącu życia wciąż są do tego zdolne, lecz wraz z upływem 

miesięcy narastają trudności. Wydaje się oczywistym, że w drugim roku życia trudności 
te są już ogromne i nie zmniejszają się [10]. 

W zakresie kształtowania zachowania przywiązaniowego można wyróżnić cztery 

fazy. Pierwszą z nich charakteryzuje – jak określa to J. Bowlby – ograniczone wyróż-
nicowywanie figury. W tej fazie noworodek zachowuje się w sposób charakte-
rystyczny wobec wszystkich ludzi, ale jego zdolność do rozróżniania osób ogranicza 
się jedynie do bodźców węchowych i słuchowych. Faza ta trwa od narodzin do wieku 

co najmniej 8 tygodni życia, a zazwyczaj do ok. 12 tygodni. Jak zauważa J. Bowlby: 
Po ukończeniu około sześciu tygodni niemowlę staję się coraz bardziej zdolne do 
różnicowania tego co widzi, słyszy i czuje a jego zachowanie staje się coraz lepiej 
zorganizowane. Wskutek tego w trzecim miesiącu życia stają się widoczne różnice 

w zachowaniach społecznych między niemowlętami wychowywanymi w rodzinach 
a tymi, które przebywają w instytucjach [10]. 

Z kolei w drugiej fazie orientacja i sygnały ukierunkowane są ku jednej wyróżni-
cowanej figurze lub kilku takim figurom. W fazie tej niemowlę nadal zachowuje się 

w ten sam przyjazny sposób wobec ludzi jak w fazie 1, ale czyni to wyraźniej w stosunku 
do figury matczynej, niż w stosunku do innych. Mało prawdopodobne jest pojawienie 
się różnicujących reakcji na bodźce słuchowe w wieku poniżej 4 tygodni, a w przy-

padku bodźców wzrokowych poniżej 10 tygodni. Faza ta trwa do ukończenia przez 
dziecko ok. 6 miesięcy, ale może trwać znacznie dłużej. W fazie trzeciej wyróżnionej 
przez J. Bowlby’ego, niemowlę utrzymuje bliskość z wyróżnicowaną figurą za pomocą 
lokomocji oraz sygnałów. Niemowlę coraz bardziej różnicuje sposób, w jaki traktuje 

poszczególne osoby, ale repertuar jego reakcji poszerza się również o podążanie za 
oddalająca się matką czy witanie jej. Jednocześnie przyjazne i niezróżnicowane reakcje 
na innych słabną. Pewne osoby zostają wybrane na drugoplanowe figury przywiązania. 
Obcy natomiast traktowani są z rosnącą ostrożnością, zaczynają wzbudzać niepokój 

i lęk. Faza ta zazwyczaj rozpoczyna się między szóstym a siódmym miesiącem życia, 
może jednak opóźnić się i wystąpić dopiero po pierwszych urodzinach. W fazie tej 
niemowlę i małe dziecko zaczyna utrzymywać bliskość z figurą przywiązania – tu 

pojawia się wyobrażenie matki jako niezależnego obiektu poruszającego się na konti-
nuum czasowo-przestrzennym w przewidywany sposób. Obraz dziecka zaczyna nabierać 
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więc większej złożoności, ponieważ uzyskuje ono wgląd w uczucia i motywy matki. 
Czwarta faza polega więc na formowaniu się związku partnerskiego z matką [10]. 

Doświadczenie przez małe dziecko czułej i wspierającej matki wyposaża je 

w poczucie własnej wartości, wiarę w uczynność innych oraz korzystny model interakcji, 
na podstawie którego będzie ono budowało swoje związki w przyszłości. Ponadto, 
zdaniem J. Bowlby’ego, doświadczenia wyniesione przez matkę z rodziny pocho-

dzenia okazują się prognostyczne w zakresie tego, jak będzie ona traktowała swoje 
dziecko. J. Bowlby, odwołując się do wyników licznych badań empirycznych dowodzi, 
że dzieci, które miały bardziej responsywne matki rozwijają się inaczej niż dzieci, 
których matki były mniej responsywne. Wynika z tego, że to, w jaki sposób matka 

traktuje dziecko odzwierciedla jej własne wstępne skłonności, które zostały ugrunto-
wane, zmodyfikowane i wzmocnione [10]. Wreszcie, J Bowlby dowodzi, że wpływ na 
wzorce przywiązania mają doświadczenia krzywdzenia w dzieciństwie oraz wychowanie 
w pieczy instytucjonalnej. Ogromny wpływ wczesnych doświadczeń dziecka na wzorce 

przywiązania, a tym samym na rozwój osobowości nigdzie nie jest tak, jak w głęboko 
zaburzonym zachowaniu społecznym dzieci, które doznały przemocy fizycznej ze strony 
rodzica lub które spędziły pierwsze lata swego życia w instytucji [10].  

System przywiązana może prowadzić do osiągnięcia optymalnego rozwoju, ale też 
do licznych trudności, jeśli dziecko w okresie jego kształtowania będzie podlegać 
przemocy i krzywdzeniu. Zaniedbanie, porzucenie emocjonalne, przypadkowość 
w opiece w krytycznych okresach rozwoju mózgu we wczesnym dzieciństwie może 

prowadzić do trwałego deficytu w układzie nerwowym [11]. Jak pisze Chris. Taylor: 
Wciąż nie ma zupełnej jakości co do charakteru zaburzeń przywiązania (attachment 
disorder), ale powszechnie przyjmuje się, że są one wynikiem bardzo negatywnych 
doświadczeń związanych z opieką we wczesnych etapach życia. Diagnozę tego rodzaju 

zaburzeń stawia się na podstawie zbioru zachowań o charakterze głównie społecznym, 
które świadczą o tak poważnym zaburzeniu równowagi w podejściu do figury przy-
wiązania, że jej wybór dokonuje się w sposób mało konsekwentny [12]. W przypadku 
więzi zdezorganizowanej figura przywiązania staje się dla niemowlęcia źródłem strachu, 

a nie ochrony. Nie potrafi ono uwolnić się z tej relacji i odzyskać poczucia bezpie-
czeństwa. Dzieci wykazujące lękowe i zdezorganizowane wzorce przywiązania radzą 
sobie z nadmiernym pobudzeniem (nieuregulowanymi emocjami), które wynika 

z ciągłego poczucia zagrożenia albo za pomocą dysocjacji (czyli poprzez blokowanie 
połączeń między myślami, wspomnieniami, uczuciami, działaniami i tożsamością), 
albo zachowując nadmierną czujność (stale sprawdzając, czy w pobliżu nie czyha nie-
bezpieczeństwo). Często również nieskutecznie kontrolują impulsy [13]. W wyzwa-

laniu tych reakcji ważną rolę odgrywa ciało migdałowate. W momencie zagrożenia to 
do niego oraz do kory mózgowej przekazywane są sygnały ostrzegawcze. Ciało mig-
dałowate odbiera te impulsy szybciej odpowiada na niebezpieczeństwo, zanim dotrą 
one do kory mózgowej – części mózgu odpowiedzialnej za myślenie. Ciało migdało-

wate wyzwala automatyczne reakcje emocjonalne i fizjologiczne. Zachodzące w nim 
procesy pozostają poza strefą świadomości [14].  

Gordon R. Hodas podkreśla psychologiczne skutki traumy wynikające z koniecz-

ności przystosowania się dziecka do niebezpiecznych warunków. Jednym ze skutków 
traumy wczesnodziecięcej jest niedostateczny rozwój zdolności samoregulacji. Według 



 

Magdalena Arczewska 

 

156 

Hodasa dzieci, które we wczesnych latach życia przeżyły traumę, w porównaniu 
z dziećmi niemającymi takich przeżyć doświadczają wielu konsekwencji – są nadak-
tywne, nie kontrolują złości, są agresywne i skłonne do stosowania przemocy. Ponadto:  

 trzykrotnie częściej występują u nich zaburzenia lękowe; 

 dziesięciokrotnie częściej występują u nich zaburzenia paniczne; 

 czterokrotnie częstsze jest u nich aspołeczne zaburzenie osobowości;  

 są bardziej narażone na próby samobójcze i samookaleczanie; 

 w dorosłości są bardziej narażone na bezdomność, choroby psychiczne i pozba-
wienie wolności [14]. 

Wspomnieć też trzeba, że u dorosłych, którzy byli maltretowani w dzieciństwie hipo-
kamp ulega częściowej atrofii. Tymczasem zadaniem tej struktury jest przechowy-

wanie długotrwałych śladów pamięciowych. Pozwala to wyjaśnić, dlaczego wiele osób 
krzywdzonych w dzieciństwie nie jest zdolna do świadomego pamiętania o tych 
wydarzeniach [15]. 

3.2. Wybrane czynniki ryzyka występujące w biografiach skazanych 

matek i ich potencjalne skutki 

Ostateczny kształt ścieżek rozwojowych zależy od wielu czynników ryzyka i zasob-
ów indywidualnych i środowiskowych w przebiegu życia jednostki [16]. Jak wskazano 
wyżej, osadzone, które przeżywały macierzyństwo w zakładzie karnym pochodziły 
z rodzin obarczonych występowaniem licznych dysfunkcji. Poniższa analiza wskazuje 

na wybrane skutki tych problemów opisane są w literaturze przedmiotu, tj. konse-
kwencje choroby psychicznej rodzica, konsekwencje wykorzystania seksualnego 
w dzieciństwie oraz konsekwencje uzależnienia od alkoholu w rodzinie. 

3.2.1.  Konsekwencje choroby psychicznej rodzica 

Rodziny z problemami psychicznymi dorosłych jej członków funkcjonują w specy-

ficzny sposób, co ma związek z towarzyszącym tym stanom stresem o różnym nasileniu 
i o różnym charakterze. Ryzyko występowania problemów ze zdrowiem dzieci rodziców 
z zaburzeniami psychicznymi wynika z czynników środowiskowych, indywidualnej 
podatności i odporności dzieci, rodzaju zaburzenia, czasu jego wystąpienia i trwania, 

płci rodzica czy wieku dziecka i poziomu jego rozwoju. Problemy ze zdrowiem 
psychicznym mogą mieć dzieci niedojrzałych emocjonalnie rodziców – egoistycznych 
czy niedostępnych emocjonalnie. Niemniej jednak zaburzenia psychiczne rodzica, 
takie jak schizofrenia, depresja czy zaburzenia lekowe istotnie wpływają na jakość 

sprawowania funkcji rodzicielskich oraz na funkcjonowanie rodziny i jej członków. 
Zaburzenia te mogą spowodować zmiany w rolach rodzinnych i w krańcowych 
sytuacjach prowadzić do parentyfikacji (przejęcia przez dzieci odpowiedzialności za 

rodzinę). Istnieje też wiele dowodów na międzypokoleniową transmisję zaburzeń psy-
chicznych w rodzinach. Przykładowo wskazuje się, iż dzieci depresyjnego rodzica są 
częściej narażone na zaburzenia psychiatryczne we wczesnej dorosłości, niż dzieci 
rodziców niechorujących. Już nawet występowanie objawów depresji o umiarkowa-

nym nasileniu u rodziców wpływa na zdrowie psychiczne ich potomstwa. Podobnie 
rzecz się ma w odniesieniu do dzieci rodziców z zaburzeniami związanymi z używaniem 
substancji psychoaktywnych oraz dzieci alkoholików [17]. Wreszcie, warto zauważyć, 
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że wśród osób, które leczą się psychiatrycznie co najmniej 50-60% to ofiary poważnego 
krzywdzenia w dzieciństwie (średnio w populacji to 7%). Z kolei dzieci będące 
ofiarami masywnego krzywdzenia są siedmiokrotnie częściej narażone na wystąpienie 

zaburzeń psychicznych [18]. 

3.2.2. Konsekwencje wykorzystania seksualnego w dzieciństwie 

Przemoc seksualna stanowi kategorię zachowań dotyczących sfery seksualnej 
i obejmuje gwałt, molestowanie seksualne, stręczycielstwo i prostytucję. Działania te 
są kwalifikowane jako przestępstwa, a ich ofiarami często są dzieci [19]. Badania 

dotyczące zagadnienia następstw wykorzystywania seksualnego prowadzone są od 
ponad trzech dekad. Analiza poziomu przystosowania ofiar wykorzystywanych 
w dzieciństwie wskazuje na negatywne konsekwencje tych zdarzeń dla dorosłego życia, 
wykraczające poza skutki psychologiczne. Co do zasady, ofiary wykorzystywania 

seksualnego są gorzej wykształcone, osiągają niższe dochody, częściej wchodzą 
w konflikt z prawem, ich związki częściej się rozpadają, gorzej funkcjonują w rolach 
rodzicielskich, częściej też stosują przemoc wobec dzieci. Wykorzystanie seksualne 
przeżyte w dzieciństwie może skutkować wyższym ryzykiem popełnienia przestępstwa 

w życiu dorosłym. Ofiary wykorzystywania częściej zachodzą w ciąże w wieku 
nastoletnim, co ma związek z niskim statusem społeczno-ekonomicznym rodzin 
pochodzenia. Matki – ofiary wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie przeżywają 

wyższy poziom stresu w trakcie opieki nad niemowlętami, doświadczają mniej pozy-
tywnych uczuć wobec dzieci i mają niższe poczucie własnej efektywności. Czynni-
kiem wpływającym na samoocenę kobiet w roli matek jest ich stan zdrowia psychicz-
nego. Co do zasady, wykorzystanie seksualne w dzieciństwie może nieść zarówno 

bezpośrednie, jak i długofalowe skutki. Do grupy pierwszych zaliczyć można zabu-
rzenia emocjonalne, zaburzenia snu i odżywiania, zaburzenia seksualne oraz zaburze-
nia w funkcjonowaniu społecznym (wczesne opuszczenie domu, ucieczki, popełnianie 
przestępstw). W zakresie skutków długofalowych wskazuje się zaburzenia emocjo-

nalne, zaburzenia somatyczne, interpersonalne, seksualne oraz zaburzenia w funkcjo-
nowaniu społecznym (prostytucja, uzależnienie do alkoholu i narkotyków) [20]. 

3.2.3. Konsekwencje uzależnienia od alkoholu w rodzinie  

Alkoholizm jest chorobą pierwotną, co oznacza, że nie wynika ona z innych chorób 
czy zaburzeń. Jest chorobą przewlekłą i rozwijającą się przez wiele lat. Rodziną 

z problemem alkoholowym jest rodziną, w której przynajmniej jeden z jej członków 
uzależniony jest od alkoholu. W ten sposób określa się także sytuację, w której mimo 
braku diagnozy uzależnienia destruktywny wzorzec picia u co najmniej jednej osoby 
w rodzinie powoduje spustoszenia o charakterze emocjonalnym, społecznym, fizycz-

nym czy ekonomicznym w systemie rodzinnym. Jak pisze Wioletta Klimczak, jeśli 
w rodzinie występuję problem uzależnienia od alkoholu, wówczas z dużym prawdopo-
dobieństwem można diagnozować występowanie przemocy, ponieważ zjawiska te są 

ze sobą skorelowane. Kiedy alkoholik staje się niezdolny do spełniania swojej funkcji 
w rodzinie, jego obowiązki są przejmowane przez innych jej członków. Sytuacja dziecka 
w rodzinie alkoholowej jest szczególnie trudna – nawet jeśli uzależniony jest tylko 
jeden z rodziców. Alkoholik zaniedbuje dzieci swoją nieobecnością i niewypełnianiem 

swoich podstawowych obowiązków. Jego żona lub mąż zaniedbuje je na skutek swojej 
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koncentracji na uzależnionym parterze/partnerce. Bycie dzieckiem alkoholika przy-
czynia się do rozwoju takich cech jak trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu 
bliskich relacji, zaniżona samoocena, kompulsywność, ciągłe poczucie winy, impul-

sywność, mylenie litości z miłością, tendencje do angażowania się w relacje oparte na 
przemocy i długotrwałe funkcjonowanie w krzywdzącej relacji [21].  

Dzieci alkoholików częściej aniżeli inne dzieci mają problemy z konstruktywnym 

radzeniem sobie w trudnych sytuacjach, mają trudności z przeżywaniem i odreagowy-
waniem emocji. W konsekwencji są one postrzegane jako dzieci nadpobudliwe, 
z zaburzonym zachowaniem, bez motywacji do podejmowania społecznych wyzwań. 
Stanowią potencjalną grupę ryzyka pod względem uzależnienia od alkoholu i innych 

substancji psychoaktywnych [22]. Dzieci alkoholików narażone są na większe ryzyko 
wystąpienia problemów w okresie rozwojowym, a także w dorosłym życiu, takich jak: 
choroby psychosomatyczne, zaburzenia emocjonalne i uzależnienia, brak satysfakcji 
z życia, trudności we współżyciu z ludźmi, predyspozycje do stosowania przemocy. 

Można tu mówić o długofalowych skutkach krzywdy doznawanej przez te dzieci. 
Stopień zagrożenia nie jest jednakowy dla wszystkich rodzin. Szczególne znaczenie 
mają takie czynniki ryzyka, jak: zaburzenia psychiczne występujące u rodziców, wzór 

picia alkoholu, możliwości intelektualne rodziców, agresja w rodzinie, socjoekono-
miczny status rodziny. Występowanie tych czynników w środowisku rodzinnym 
zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń u dziecka [23]. 

4. Podsumowanie  

Przyjście na świat dziecka jest dla kobiety szczególnym czasem. Trudno wyobrazić 
sobie przeżywanie tego w warunkach izolacji penitencjarnej. Okazuje się jednak, że jest 

to doświadczenie kilkudziesięciorga kobiet w Polsce w każdym roku. Autorka, badając 
kobiety przebywające w domu dla matki i dziecka w Zakładzie Karnym nr 1 w Gru-
dziądzu zwróciła uwagę na to, iż biografie osadzonych tam matek są do siebie bardzo 
zbliżone. Dlatego też pierwotnie zebrany materiał z badań empirycznych stał się polem 

do dalszych eksploatacji. W tym tekście analizie poddane zostały informacje dotyczące 
dzieciństwa osadzonych oraz podjęto próbę wyjaśnia związków między traumatycz-
nymi zdarzeniami i procesami z przeszłości z aktualną sytuacją badanych. 

Jak zauważa I. Fajfer-Kruczek: Skazane obarczone są piętnem własnych działań. 
Należy mieć na uwadze, że zachowania przestępcze tych kobiet mają swoją historię, 
a ich życie i rozwój również były kształtowane przez często niekorzystne i zagrażające 
czynniki. W takiej sytuacji wiele kontrowersji budzą kompetencje przestępczyni jako 

matki. W dyskursie społecznym, prawnym, psychologicznym i pedagogicznym można 
by sformułować liczne argumenty przemawiające za izolowaniem tak ukształtowanej 
osoby, szczególnie od własnych dzieci, którym może ona zagrażać. Zderzają się tutaj 
dwa interesy: interes społeczny, czyli sprawiedliwość karząca wobec matki, oraz interes 

dziecka (także dziecka nienarodzonego) – przede wszystkim jego dobro, rozumiane 
jako prawo do optymalnego rozwoju, zwłaszcza w pierwszych latach życia [24]. 

Zauważono, że osadzone w dorosłości ponosiły konsekwencje trudnych przeżyć 

z dzieciństwa, a ich ograniczone zasoby nie dają im szans na inne życie. Także byli 
mężowie czy partnerzy badanych borykali się z licznymi problemami – byli uzależ-
nieni, bezrobotni, przemocowi, zwykle z kryminalną przeszłością. Kobiety miały też 
wcześniejsze doświadczenia macierzyńskie. Tylko dla trzech skazanych dziecko 
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urodzone w warunkach izolacji było pierwszym dzieckiem, jedna z badanych urodziła 
w zakładzie karnym swoje dziewiąte dziecko. Aż siedemnaście osadzonych było 
matkami wielodzietnymi. Dzieci osadzonych przebywały w pieczy zastępczej, spora-

dycznie pod opieką biologicznych ojców, kilkoro zostało przysposobionych i osadzone 
nie miały wiedzy o ich dalszych losach. Badane matki utrzymywały z dziećmi bardzo 
ograniczony kontakt. To, co je łączyło, to podobne ścieżki biograficzne. Pochodziły 

one z rodzin wieloproblemowych, dotkniętych przemocą, alkoholizmem, chorobą psy-
chiczną rodzica lub rodziców. Ich dzieciństwu towarzyszyły deprywacja potrzeb oraz 
brak poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa.  

Autorka, odnosząc się do wskazywanych przez badane czynników ryzyka zauważyła, 

że ofiary wykorzystywania seksualnego w dzieciństwie na dalszych etapach życia 
doświadczają zaburzeń emocjonalnych, somatycznych, interpersonalnych, seksualnych 
oraz zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym (prostytucja, uzależnienie do alkoholu 
i narkotyków). Z kolei w odniesieniu do dzieci wychowanych w rodzinach alkoho-

lowych wskazuje się na większe ryzyko wystąpienia problemów, takich jak choroby 
psychosomatyczne, zaburzenia emocjonalne i uzależnienia, brak satysfakcji z życia, 
trudności we współżyciu z ludźmi, predyspozycje do stosowania przemocy. Z kolei 

dzieci rodziców z zaburzeniami psychicznymi są bardziej podatne na doświadczanie 
takich zaburzeń aniżeli dzieci osób niechorujących. W rodzinach z tego typu proble-
mami dochodzi też do zmian ról rodzinnych. W tekście autorka wskazuje też na 
konsekwencje doświadczenie krzywdzenia w dzieciństwie, które możew skutkować 

wykształceniem się pozabepiecznego modelu przywiązania. Choć nie ma prostych 
zależności między typem przywiązania a zdrowiem psychotycznym, a pozabezpieczny 
model przywiązania nie jest bezpośrednią przyczyną rozwoju psychopatologii, to 
jednak dzieci wzrastające wśród przemocy w domu są często jej ofiarami i są bardziej 

podatne na występowanie wspomnianych czynników ryzyka. U ofiar przemocy często 
rozwija się proces wiktymizacji, który w sposób degradujący zmienia poczucie 
tożsamości maltretowanej osoby [16].  

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na wyniki licznych badań brytyjskich 

wskazujących na trudności związane z reintegracją dzieci z rodziną pochodzenia 
(w Polsce jak dotąd badania w tym zakresie nie były prowadzone). To także element 
łączący biografie osadzonych. Otóż z badań wynika, po dwóch latach od reintegracji 

prawie połowa dzieci jest ponownie umieszczana poza rodziną w trybie interwen-
cyjnym, po pięciu latach wskaźnik nieudanych powrotów wzrasta do 75%, a jeśli 
w rodzinie pochodzenia występuje problem uzależnienia, wskaźnik ten wzrasta aż do 
81% już po dwóch latach [25, 26]. Ponadto, po pięciu latach od reintegracji, dzieci, 

które powróciły do środowiska rodzinnego charakteryzuje wyższy wskaźnik popadania 
w konflikty z prawem, wyższy wskaźnik autoagresji i problemów [27, 28].  
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Matki w izolacji penitencjarnej. Próba rekonstrukcji związków przyczynowo 
skutkowych na podstawie biografii osadzonych 

Streszczenie 
Artykuł odnosi się wyników badań empirycznych zrealizowanych przez autorkę w domu dla matki 

i dziecka w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu w październiku 2019 r. Autorka analizuje wyodrębniony 
w toku badań empirycznych wątek dotyczący rodziny pochodzenia i przebiegu dzieciństwa osadzonych. 
Kobiety te pochodziły z rodzin wieloproblemowych – były świadkami i ofiarami przemocy (także seksu-
alnej), ich dzieciństwu towarzyszył alkohol, brak poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, a także ubóstwo 
i deprywacja potrzeb biologicznych i psychicznych. Rodzice badanych mieli doświadczenia kryminalne 

oraz borykali się z zaburzeniami i chorobami psychiatrycznymi. Autorka, odnosząc się do literatury przed-
miotu rekonstruuje związki przyczynowo skutkowe pomiędzy czynnikami ryzyka a ich konsekwencjami 
w dorosłym życiu badanych. Osadzone nie miały ani wykształcenia, ani doświadczenia zawodowego, które 
po zakończeniu kary pozbawienia wolności pozwoliłoby im na utrzymanie się i samodzielność życiową. 

Słowa kluczowe: macierzyństwo, zakład karny, rodzina dysfunkcyjna, rodzina wieloproblemowa, przemoc  

Mothers in prison. An attempt at the reconstruction of the cause and effect 
relationship on the basis of the biographies of female inmates  

Abstract 
This article discusses the results of empirical studies carried out by the author at the Child and Mother 
Centre at Penitentiary no 1 in Gudziądz in October 2019. The author analyses the theme related to the 
inmates’ families of origin and childhood, which was identified in her empirical studies. The women came 

from families with multiple problems. They witnessed and fell victim to violence (including sexual 
violence); alcohol accompanied their childhood characterised by the lack of security and stability, poverty 
and deprivation in terms of biological and psychological needs. Parents of the women under observation 
had a criminal past and struggled with mental health problems or illnesses. Referring to the relevant litera-

ture, the author reconstructs the cause and effect relationship between risk factors and their consequences 
in her respondents’ adult lives. Detained mothers had no education or professional experience that would 
enable them to support themselves and become independent after serving the prison sentence.  
Keywords: motherhood, prison, dysfunctional family, family with multiple problems, violence 
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Urazy nieprzypadkowe i przeniesiony zespół 

Münchausena – refleksje biegłego sądowego 

1. Wprowadzenie  

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia z 1985 r. krzywdzenie dziecka 
jest każdym zamierzonym lub niezamierzonym działaniem osoby dorosłej, społeczności 
lub państwa, które ujemnie wpływa na zdrowie, rozwój fizyczny i psychospołeczny 

dziecka. Za działania krzywdzące uważane są wszystkie akty godzące w osobistą wol-
ność jednostki lub przyczyniające się do fizycznej lub psychicznej szkody, wykra-
czające poza społeczne zasady wzajemnych relacji [1]. Przemoc dotyczy wszystkich 
warstw społecznych, przybiera różne formy, może być realizowana jednorazowo lub 

długotrwale. Wywoływanie określonych, niekorzystnych skutków społecznych i ekono-
micznych w większości krajów rozwiniętych spowodowało konieczność identyfiko-
wania zjawiska i skutecznego reagowania na niewłaściwe sprawowanie opieki nad 
dzieckiem.  

W Preambule Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) przemocą w rodzinie czytamy, że za akt przemocy 
uważa się: 

 jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie; 

 naruszanie prawa lub dóbr osobistych członka rodziny (m.in. małżonek, wstępny, 
zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca 
w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym 
pożyciu), a także innej osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej; 

 w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, 
naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną; 

 powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywo-
łujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą [2]. 

Od zarania dziejów dzieci traktowane były okrutnie, a bicie uważane było za 
dozwolony i skuteczny środek wychowawczy przysługujący rodzicom, ale również 

nauczycielom i mistrzom, u których dzieci i młodzież odbywali przyuczenie do 
zawodu [3].  

Intensywne badania nad rozpoznaniem problemu krzywdzenia dzieci rozpoczął 
Ambrois Tardieu (1818-1879). Opisał liczne uszkodzenia u zmarłych niemowląt 

i małych dzieci w wyniku obrażeń odniesionych w wypadkach, u których obserwował 
również liczne uszkodzenia kości samowygojone. Spostrzeżenia określił jako zespół 
dziecka bitego (ang. battered child syndrom) [4], ale przyjęło się również określenie 

syndrom Tardieu. Zauważone nieprawidłowości dotyczące obchodzenia się z dzieckiem 
nie były rozwijane z uwagi na uwarunkowania kulturowe. Pojawiały się co jakiś 
pojedyncze doniesienia dotyczące maltretowania dzieci [5], ale dopiero Henry Kempe 
(1922-1984) doprowadził do uznania zespołu dziecka bitego za jednostkę chorobową 
                                                                
1 Dr n. o zdr., Gabinet Stomatologii Dziecięcej, ul. Prosta 37, 25-371 Kielce. 
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wymagającą wielosektorowej interwencji (1962 r.) [6]. Rozpoczęto również badania 
nad innymi formami krzywdzenia dzieci: rozpoznano przemoc psychiczną i zaniedby-
wanie [7], nadużycie seksualne dziecka [8] i przemoc ekonomiczną [9], a jako ostatnią 

formę krzywdzenia rozpoznano przeniesiony zespół Münchausena [10] – szczególnie 
wyrafinowaną i niebezpieczną formę aktywności antyzdrowotnej.  

Dla potrzeb popularyzacji wiedzy o tym problemie zdrowotnym dzieci używane 

jest również określenie: zabójcza miłość matki – choroba matki czy dziecka? 

2. Identyfikacja krzywdzenia dziecka 

Zidentyfikowanie zjawiska krzywdzenia dziecka jest podstawą wdrożenia czynności 
interwencyjnych, zmierzających do poprawy funkcjonowania dziecka.  

Mimo wielu wysiłków na rzecz poprawy kompetencji społecznych opinia publiczna 
nadal jest informowana o maltretowaniu dzieci co znaczy, że nadal istnieje potrzeba 

posiadania rzetelnej wiedzy dotyczącej wiktymizacji środowiskowej populacji w wieku 
rozwojowym. Interwencja winna być zrealizowana na etapie uprawdopodobnienia 
występowania zjawiska krzywdzenia, zatem niezbędne jest posiadanie odpowiedniej 
wiedzy dotyczącej czynników ryzyka krzywdzenia.  

Pediatra Kempe wskazywał przede wszystkim na znaczącą rolę społeczności 
lokalnej, w której funkcjonuje dziecko na przeciwdziałanie wdrażaniu zachowań krzyw-
dzących. Przy właściwym poziomie wiedzy może ona odgrywać korzystną rolę w ocenie 

ryzyka wdrażania zachowań zaburzających rozwój biopsychospołeczny dziecka, a także 
doprowadzać do wdrożeń korygujących skutki niewłaściwych zachowań rodziców 
i/lub opiekunów. W społecznym odbiorze istotności profilaktyki krzywdzenia niemowląt 
i małych dzieci Kempe zaproponował 3-stopniowe procedury przesiewowe, które 

winny dotyczyć wiedzy umożliwiającej ocenę bliższego i dalszego otoczenia dziecka: 
1 .  Pierwszy poziom oceny powinien obejmować wszystkich przyszłych i niedoświad-

czonych rodziców. Analizie podlega podejście do obowiązków opiekuńczo-
wychowawczych rodziców/opiekunów, w tym: stosunek rodziców do ciąży (pla-

nowana/niepożądana/ciąża z czynu zabronionego), przebieg ciąży (fizjologiczny/ 
patologiczny), zmiany nastroju kobiety ciężarnej w związku z przebiegiem ciąży 
(stałe napięcie np. z powodu hospitalizacji, depresja, zaburzenia snu, zaburzenia 

żywienia itp.), zamiar usunięcia ciąży lub podjęcie próby dokonania aborcji wraz 
z ustaleniem czy decyzja była samodzielna czy podjęta pod wpływem innych 
członków społeczności (ojca dziecka, rodziny, innych osób), stosunek rodziny do 
ciąży, zamiar porzucenia dziecka (do tzw. okna życia, pozostawienie w szpitalu) 

lub oddanie dziecka do adopcji, sposób sprawowania opieki nad rodzeństwem 
(np. agresywne komunikaty typu: ty niedobry chłopaku/ty złośliwa dziewczyno/ 
dziewucho, co za nieznośny dzieciak – robi mi na złość itp.), podejście rodziców 
do innych członków rodziny i relacje z nimi, doświadczanie przemocy w dzie-

ciństwie (matka/ojciec/obydwoje rodzice), umiejętności społeczne dotyczące obo-
wiązków opiekuńczo-wychowawczych (diagnozowanie występowania podwyż-
szonej tolerancji na przemoc), występowanie urazów emocjonalnych w ciąży (np. 

śmierć w rodzinie, niepełnosprawność lub występowanie choroby przewlekłej, 
utrata pracy, rozwód, separacja itp.), nagłe zmiany stylu życia (np. zmiana pracy 
i stres związany ze zmianą, przeprowadzka itp.), niechęć rodzica/rodziców do 
czynności opiekuńczych (np. występowanie zespołu baby blues, reakcja obrzy-
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dzenia na wymioty/ulewanie lub zmianę pieluchy (twierdzenie, że np. dziecko 
celowo pobrudziło pieluchę/ubranie), ignorowanie potrzeb dziecka związanych 
z czynnościami pielęgnacyjnymi i karmieniem (określanie dziecka jako wymaga-

jące przy karmieniu/ niejadek, niepodejmowanie karmienia piersią, rozdrażnienie 
na płacz dziecka, określanie „nic nie mogę przy nim/przy niej zrobić”, przerzu-
canie odpowiedzialności za zdrowie dziecka na personel medyczny lub inne osoby 

itp.). Pierwsza procedura przesiewowa należy do najistotniejszych czynności 
diagnozujących ryzyko krzywdzenia dziecka.  

2. Drugi poziom oceny dotyczy interakcji niemowlęcia z rodzicem w diadzie: matka-
dziecko i ojciec-dziecko oraz triadzie: matka-ojciec-dziecko. Psychologiczno-

pedagogicznej ocenie podlegają wzorce przywiązania niemowlęcia do rodzica, 
stanowiące o wydolności opiekuńczo-wychowawczej rodziców/opiekunów [11].  

3. Trzeci poziom oceny diagnozuje środowisko ryzykowne pod kątem umiejętności 
społecznych rodziców/opiekunów, stosunek opiekuna do wychowania dziecka, 

ocena zachowań dziecka przez rodzica oraz zachowań rodziców przez dziecko 
(u dzieci starszych), emocje rodziców i reakcje na stres związany z czynnościami 
opiekuńczo-wychowawczymi dziecka ryzyka, interakcje interpersonalne w środo-

wisku dziecka, a także warunków funkcjonowania rodziny i samej osoby dziecka 
[12].  

Ocena czynników ryzyka skutkować powinna stałą obserwacją środowiska funkcjo-
nowania dziecka i wdrażaniem działań naprawczych [13, 14].  

3. Czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia małych dzieci 

Kompleksowej ocenie profesjonalnej podlega ocena czynników ryzyka krzyw-

dzenia w środowisku dziecka, strukturze rodziny i osoby dziecka.  
1. Wśród czynników ryzyka krzywdzenia, ocenianych w jego otoczeniu wymieniane 

są: niski status społeczno-ekonomiczny rodziców, bezrobocie/praca dorywcza/ 
częste zmiany miejsca pracy, niskie kwalifikacje rodziców uniemożliwiające 

zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego rodziny, niekorzystne warunki miesz-
kaniowe, przeludnienie, zajmowanie niewielkich przestrzeni, brak wygód, zwięk-
szona tolerancja środowiska na przemoc (tzw. kultura przemocy uwarunkowana np. 

religijnie), dyskryminacja rasowa lub izolacja rodziców wynikająca z innych 
uwarunkowań. 

2. Wśród czynników ryzyka krzywdzenia związanych ze strukturą rodziny wymie-
niane są: rodzicielstwo samotne, rodzic/rodzice małoletni, nieprzygotowani do 

rodzicielstwa, partner niebędący rodzicem biologicznym (tzw. syndrom Kopciuszka, 
polegający na odmiennym traktowaniu swojego potomstwa i dzieci partnera), 
rodzina zastępcza lub adopcyjna, nieuregulowane życie domowe (zmiany partnerów 
rodzica, częste przeprowadzki i zmiany środowiska dziecka uniemożliwiające socja-

lizację, zmiany opiekunów dziecka), praca rodzica poza domem (tzw. niedzielny 
rodzic, np. żołnierz, pilot, marynarz, emigracja zarobkowa itp.), uzależnienie rodzica/ 
rodziców od alkoholu, leków, narkotyków, dopalaczy, hazardu, brak wsparcia ze 

strony rodziny, przyjaciół, zaburzone relacje w rodzinie np. jeden z rodziców krzyw-
dzony w dzieciństwie, rodzic/obydwoje rodzice mający wzorce przemocowe, prze-
moc w rodzinie między dorosłymi, dorosłymi i dziećmi oraz pomiędzy rodzeń-
stwem, interwencje policji i służb socjalnych w środowisku dziecka, chory dom – 
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obecność osoby stale wymagającej opieki z powodu wieku, niepełnosprawności, 
przewlekłej choroby, żałoba, pobyty dzieci w placówkach interwencyjnych, dzieci 
przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i/lub pieczy zastępczej 

z powodu niewydolności opiekuńczo wychowawczej rodziców, karalność rodzica/ 
rodziców (wszczęte postępowanie, wyrok w zawieszeniu, wyrok odbywany). 

3. Wśród czynników ryzyka krzywdzenia związanych z osobą dziecka wymieniane 

są: dziecko z ciąży z czynu zabronionego, choroba przewlekła lub niepełnospraw-
ność dziecka, wcześniactwo, dziecko szczególnie wymagające przy karmieniu 
i pielęgnacji, dziecko przedstawiane w bliższym i dalszym otoczeniu jako: absorbu-
jące, krnąbrne, wymagające stałej opieki, niespokojne, płaczliwe, hałaśliwe, niejadek, 

niedostosowane, „nic nie można przy nim zrobić”, odrzucenie dziecka: fizyczne, 
emocjonalne lub porzucenie, zaburzone relacje rodzic-dziecko: ostracyzm emocjo-
nalny (unikanie kontaktu z dzieckiem, niereagowanie na potrzeby dziecka, niechętne 
branie na ręce, brak dialogu z dzieckiem) lub nadopiekuńczość (wyprzedzanie 

potrzeb, programowanie życia, poprzez organizowanie nauki i rozrywki, dobieranie 
zainteresowań, znajomych, agresywne eliminowanie zjawisk przez rodzica postrze-
ganych jako niepożądane) [15]. 

Zespół interweniujący powinien ocenić parametry antropometryczne dziecka 
(adekwatność wzrostu i masy do wieku metrykalnego), rozwój psychospołeczny (so-
cjalizacja adekwatna do wieku metrykalnego), stan bielizny i odzieży (brudna/ 
przepocona, dostosowanie odzieży do pogody), włosy (nie czesane, przetłuszczone, 

wszawica), zachowanie dziecka (agresywne/apatyczne, wycofane, bierne). Ponadto 
zespół powinien również ocenić: przebieg okresu perinatalnego, podejście do karmienia 
piersią i szczepień ochronnych, u starszych dzieci – przeprowadzić ocenę stanu 
zdrowia jam ustnej, a także ocenić stosowanie się do zaleceń profesjonalistów: lekarza/ 

lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, psychologa, nauczyciela/ wychowawcy, 
pracownika socjalnego [16-19].  

Świadomość występowania i analiza środowiskowych czynników ryzyka krzyw-
dzenia dzieci powinny być gwarantem skutecznej ochrony populacji w wieku rozwojo-

wym przed długotrwałym, nieprawidłowym obchodzeniem się nią. Ocena winna być 
dokonywana zarówno w aspekcie jednostkowym – dotyczącym funkcjonowania dziecka 
w rodzinie, jak również populacyjnym – dotyczącym społecznego nadzoru nad funkcjo-

nowaniem populacji w wieku rozwojowym. 

4. Invisible child – historia Daniela Pełki (2007-2012) 

Daniel Pełka – Polak mieszkający w Wielkiej Brytanii, ofiara maltretowania fizycz-
nego i psychicznego, zmarł 3 marca 2012 r. Historią dziecka zamęczonego znęcaniem 
fizycznym i psychicznym żyła cała Europa. Sprawcami maltretowania dziecka byli 
matka i jej konkubent. 

Historię Daniela pod kątem wiktymologicznym po raz pierwszy analizowano 
jesienią 2012 roku w Warszawie, na konferencji Fundacji Dzieci Niczyje, zatytuło-
wanej Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw. Sytuacja środowiskowa dziecka refero-

wana była jako temat związany ze sprawowaniem systemowej opieki nad dzieckiem 
w Wielkiej Brytanii pod kątem występowania i oceny zjawisk i sytuacji, w których 
możliwe było udzielenie dziecku skutecznej pomocy.  

Fakty ustalone w trakcie śledztwa w sprawie śmierci dziecka: 
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1. Matka Magdalena Łuczak, wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii była w ciąży, rozstała 
się z biologicznym ojcem dziecka. Zabrała z Polski również 2-letnią córkę (przypis 
autorki: informacja została podana podczas konferencji Fundacji Dzieci Niczyje 

w 2012 r.). 
2. Daniel urodził się 15 lipca 2007 r. w Coventry. 
3. 6 grudnia 2009 r. matka poznała Mariusza Krężołka, para zamieszkała w Bedworth. 

4. 5 stycznia 2011 doszło do złamania kości ramiennej (przypis autorki: wiek dziecka 
3 lata i 6/12), zaopatrzone po 12 godzinach od zdarzenia, opiekunowie twierdzili, że 
uraz był przypadkowy. Wówczas w dokumentacji medycznej odnotowano niedo-
wagę u dziecka (nie określono deficytu masy ciała). 

5. W miejscu zamieszkania Daniel przebywał w pokoju bez klamki od wewnątrz, co 
uniemożliwiało dziecku wyjście z pomieszczenia. 

6. Latem 2011 r. służby medyczne i pracownicy socjalni otrzymywali sygnały świad-
czące o niewłaściwym sprawowaniu opieki nad dzieckiem 

7. We wrześniu 2011 r. Daniel rozpoczął naukę w Little Health Primary School 
w Coventry (przypis autorki: wiek 4 lata i 2/12). W październiku 2011 r. pracownicy 
szkoły kilkakrotnie odwiedzali rodzinę zaniepokojeni stanem zdrowia dziecka. 

Matka twierdziła, że dziecko ma zaburzenia żywienia. Miesiąc później odnoto-
wano, że chłopiec podkrada jedzeniem innym dzieciom.  

8. Od tej pory opiekunowie Daniela zaczęli unikać kontaktu ze służbami medycznymi 
i pracownikami szkoły, wizyty bilansowe były odwoływane z różnych powodów, 

a dziecko coraz częściej opuszczało zajęcia. W grudniu 2011 r. odnotowano, że 
wybiera ze śmietnika resztki jedzenia i zjada je (przypis autorki: wiek 4 lata i 5/12). 

9. W styczniu 2012 r. nauczyciele zauważyli na ciele dziecka ślady przemocy. 
Chłopiec nie nawiązywał kontaktu z innymi dziećmi, nie mówił, nie reagował na 

polecenia, nie zaprzyjaźniał się z rówieśnikami (wiek 4 lata i 6/12). 
10. Pobicie dziecka miało miejsce 1 marca 2012 r., chłopca zostawiono w pokoju bez 

klamki od wewnątrz. Dziecko doznało wówczas urazu głowy, który był bez-
pośrednią przyczyną zgonu. Służby medyczne wezwano dwa dni później – 3 marca 

2012 r. stwierdzono zgon dziecka (wiek 4 lata i 8/12). 
11. W toku śledztwa wykazano, że chłopiec był głodzony, zamykany w pokoju bez 

możliwości wyjścia z niego, zmuszany do jedzenia soli, podtapiany i bity. W obec-

ności psychologa przesłuchano siostrę chłopca, która zaznała, że próbowała pomagać 
bratu poprzez przemycanie jedzenia do pokoju, w którym przebywał i proszenie 
opiekunów, by zaprzestali przemocy wobec brata.  
Do dziś na stronie BBC można zapoznać się z listą obrażeń stwierdzonych 

u chłopca na całym ciele [20].  
W notatkach konferencyjnych autorki pojawiają się dodatkowe informacje doty-

czące sytuacji środowiskowej dziecka, które były referowane podczas sesji plenarnej 
konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” dotyczącej krzywdzenia konkret-

nego dziecka, wymienionego z imienia i nazwiska Daniela Pełki: 
1. Lekarka wykonująca sekcję zwłok dziecka przyznała, że nie widziała tak rozległych 

obrażeń, bowiem znaleziono aż 40 uszkodzeń ciała zadanych tuż przed śmiercią 

dziecka. Chłopiec konał kilkanaście godzin w samotności. W chwili śmierci dziecko 
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ważyło niespełna 11 kg (przypis autorki: wskazana masa jest fizjologiczna dla 
dziecka 12-14-miesięcznego, i uzależniona jest od masy urodzeniowej).  

2. Badania biochemiczne krwi wykazały nienaturalny poziom sodu we krwi. 

3. Przewodniczący Rady Miejskiej Coventry po zapoznaniu się z raportem policyjnym 
przyznał, że brakuje właściwych mechanizmów skutecznej ochrony dzieci przed 
przemocą i okrucieństwem. 

4. Siostra morderczyni stwierdziła: To również moja wina, że Danielek nie żyje. 
Wiadomo było, że matka piła, a ojczym wszedł w konflikt z prawem, ale nie 
wtrącaliśmy się. Danielku – przepraszam. 

5. W środowisku dziecka było 27 interwencji policji z powodu przemocy domowej 

(przypis autorki: zespół interwencyjny wizytował rodzinę średnio raz w miesiącu, 
od wspólnego zamieszkania w grudniu 2009 r. do śmierci dziecka w marcu 2012). 
Żaden zespół nie widział dramatu dwójki dzieci funkcjonujących w tej rodzinie. Po 
śmierci Daniela określono tę sytuację jako dziecko niewidoczne dla systemu 

wsparcia… 
6. Wychowawczyni chłopca wielokrotnie interweniowała u matki w sprawie podkra-

dania żywności innym dzieciom oraz wybierania resztek jedzenia ze śmietnika, ale 

zawsze była „uspokajana” przez matkę, że dziecko cierpi na zaburzenia żywienia. 
Aby porozumieć się z chłopcem wychowawczyni poprosiła Polkę jako pomoc 
edukacyjną, by Daniela spróbowała zaktywizować. Studentka wielokrotnie podej-
mowała próbę dialogu z chłopcem w języku ojczystym – wszystkie okazywały się 

nieskuteczne: nieskuteczne było czytanie bajek, rysowanie, próby nawiązania 
kontaktu słownego. Dziecko było nieśmiałe, nieufne, nigdy nie odnotowano, by 
chłopiec był niegrzeczny w szkole (przypis autorki: zachowanie dziecka podlega 
ocenie gotowości szkolnej – pewna niesubordynacja jest cechą charakterystyczną 

dla wieku).  
7. Lekarz przyjmujący chłopca na początku 2012 r. odnotował mutyzm, niedowagę, 

brak typowych dla wieku reakcji na przyjazne dialogi, oddanie moczu podczas 
badania. Sugerował rozszerzenie postępowania diagnostycznego zaobserwowanych 

nieprawidłowości i wdrożenie celowanej terapii korygującej. 
8. Materac ujawniony w pokoju, w którym funkcjonowało dziecko nosił ślady 

zaschniętej krwi i ekstrementów. 

Jesienią 2012 r. – pół roku po śmierci dziecka – referentka przedstawiła szereg 
spostrzeżeń dotyczących sprawowania systemowej, interdyscyplinarnej opieki nad 
dzieckiem w Wielkiej Brytanii, której celem było wprowadzenie rozwiązań skutecznie 
chroniących populację w wieku rozwojowym przed przemocą i okrucieństwem.  

Najwięcej uwagi poświęcono deficytom edukacji wiktymologicznej zespołów 
interwencyjnych policji. Nie jest bowiem prawdopodobne, aby 27 interwencji policji, 
wzywanej do przemocy domowej pomiędzy dorosłymi, realizowanych było przez jeden 
zespół, co sygnalizowało brak rozwiązań systemowych, umożliwiających skuteczną 

interwencję międzysektorową zmierzającą do poprawy funkcjonowania dziecka. Po 
śmierci Daniela przeprowadzono szereg działań edukacyjnych, korygujących deficyty 
w tym zakresie. W tamtym okresie prowadzono szereg prac nad wprowadzeniem 

pointerwencyjnych procedur sprawdzających jakość interwencji policji wzywanej do 
przemocy domowej, celem zminimalizowania przeoczeń w sprawie funkcjonowania 
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dzieci w środowisku dysfunkcyjnym, tak jak miało to miejsce w przypadku Daniela 
Pełki. Wzorem rozwiązań amerykańskich związanych z koniecznością odróżniania 
zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej niemowląt (ang. Sudden Infant Death Syndrom, 

SIDS) od morderstwa dziecka rozpoczęto i sfinalizowano prace nad wydaniem 
stosownego biuletynu informacyjnego dla zespołów interwencyjnych policji i służb 
socjalnych [20]. 

W pracy pionu edukacji w kooperacji ze służbami socjalnymi wskazano brak 
zdecydowanego współdziałania ze służbami mundurowymi w egzekwowaniu realizacji 
obowiązku szkolnego oraz analizy sytuacji środowiskowej dziecka. Wskazano na 
konieczność współpracy międzysektorowej zorientowanej na identyfikacji dysfunkcji 

i wdrażaniu skutecznych rozwiązań chroniących dzieci przed krzywdzeniem. 
Zastrzeżenia do obowiązków nadzoru medycznego nad rozwojem dziecka wska-

zano od 5 stycznia 2011 r., kiedy odnotowano niedowagę i przyjęto bezkrytycznie 
tłumaczenia opiekunów dziecka o przypadkowym złamaniu kości ramiennej (przypis 

autorki: 14 miesięcy przed śmiercią dziecka), bez wnikliwszej analizy środowiska 
funkcjonowania Daniela. Wskazano jednocześnie, że lekarz, który jako ostatni zajmował 
się dzieckiem mógłby przerwać jego tragedię, gdyby jako jedyny sprawował nad nim 

stały nadzór zdrowotny. Być może w Wielkiej Brytanii – z uwagi na większą liczeb-
ność populacji – chwilowo nie jest możliwe wdrożenie rozwiązań wzorem rozwiązań 
funkcjonujących w Polsce związanych z realizacją podstawowej opieki zdrowotnej 
(POZ), gdzie pacjent jest „przypisany” określonemu lekarzowi. Śmierć Daniela przy-

czyniła się do przyspieszenia prac nad systemem e-nadzoru nad realizacją świadczeń 
zdrowotnych, który umożliwia personelowi medycznemu, sprawującemu pieczę nad 
pacjentem wgląd w całą historię choroby, zamieszczanie swoich rozpoznań i kontrolę 
nad realizacją ordynacji lekarskiej wszystkich lekarzy sprawujących opiekę nad 

dzieckiem (np. poddawanie się badaniom profilaktycznym, realizację recept i konsul-
tacji specjalistycznych, modyfikację stylu życia itp.).  

Od kilku lat w Polsce funkcjonuje system e-nadzoru nad zdrowiem pacjenta, 
poprzez dokonywanie wpisów na internetowe konto pacjenta (IKP), który umożliwia 

zwiększenie kontroli nad zdrowiem populacyjnym z uwagi na fakt, że kontakty 
dziecka z ochroną zdrowia są widoczne „w systemie” dla każdego lekarza. Dzieci 
w wieku Daniela dysponują swoją historią zdrowia i choroby począwszy od wieku 

perinatalnego.  
Refleksja biegłej 

Tragiczna historia krótkiego życia Daniela Pełki pokazuje, jak istotny jest społeczny 
nadzór nad rozwojem populacji w wieku rozwojowym. Czujności wiktymologicznej 

oczekuje się od wszystkich członków społeczności, funkcjonujących w środowisku 
dziecka. Jeśli osobami krzywdzącymi są rodzice/opiekunowie czujność winni zachować 
nie tylko wszyscy profesjonaliści funkcjonujący w środowisku dziecka – nauczyciele, 
pracownicy socjalni, policjanci, prokuratorzy, sędziowie, ale również osoby z sąsiedz-

twa, by niezwłocznie przerwać krzywdzenie dziecka.  
W sprawie Daniela Pełki biegli orzekli długotrwałe znęcanie się nad dzieckiem 

i spowodowanie jego śmierci, skutkiem czego matka i konkubent ponieśli odpowie-

dzialność karną.  
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Osoba referująca historię dziecka na konferencji „Pomoc dzieciom ofiarom prze-
stępstw” precyzyjnie wskazała krytyczne („słabe”) punkty nadzoru nad rozwojem 
dziecka celem wypracowania rozwiązań korygujących, by podobna sytuacja już nigdy 

się nie wydarzyła. W krajach rozwiniętych istnieją takie rozwiązania, ale ich działalność 
często jest krytykowana z uwagi na doniesienia o nadużyciach, skutkujących odebra-
niem dziecka rodzicom (np. Jugendamt w Niemczech, społeczna kontrola w Szwecji: 

nauczyciele – wypatrują oznak przemocy, pytają o spędzanie czasu wolnego i samo-
poczucie, sąsiedzi – reagują natychmiast na płacz dziecka).  

W opinii biegłej głównym defektem systemowej kontroli nad populacją w wieku 
rozwojowym jest brak „systemów połączonych” i/lub wymiany informacji między-

sektorowych, pomiędzy służbami zaangażowanymi w nadzór nad rozwojem biopsycho-
społecznym dziecka. 

W klipie do utworu dedykowanemu Danielowi oprócz samotnego dziecka wędru-
jącego po (nieprzyjaznym) świecie, powinien pojawić się tłum ludzi „głuchych” 

i „ślepych” na jego wołanie o pomoc… tym samym niereagujących na jego krzywdę. 

5. Przeniesiony zespół Münchausena 

Symulowanie choroby dziecka (ang. Fabricated or Inducted Illness – FII) jest 
kolejną formą krzywdzenia dziecka. Od momentu opisania zaburzenia (Meadow 1977) 
do chwili obecnej środowisko medyczne jest zaskakiwane wielością możliwości symu-

lowania schorzeń, dlatego zjawisko krzywdzenia dziecka za pomocą fabrykowania lub 
symulowania objawów choroby jest najtrudniejsze do diagnozowania z uwagi na fakt, 
że rodzice wydają się być troskliwi. Zaburzenie dotyczy głównie matek, które, zaj-
mując się „chorym” dzieckiem, chcą wywołać zainteresowanie swoją osobą, współ-

czucie, podziw środowiska. Dlatego środowisko medyczne zadaje sobie pytanie: kto 
choruje? Matka, u której występuje zaburzenie psychiczne, czy dziecko – poddawane 
przez nią szkodliwym praktykom?.... 

Zaburzenie MSBP występuje w trzech stopniach nasilenia:  

 pierwszy stopień polega na konfabulowaniu dotyczącym występowania określo-
nych objawów (np. krwawienia z nosa, odbytu, utraty przytomności, wymiotów 
i in.), a krzywdzenie dziecka odbywa się rękami medyków, którzy wdrażają czyn-
ności diagnostyczne przykre dla dziecka (np. zakładanie wenflonów, pobieranie 

krwi, wziernikowanie naturalnych jam ciała itp.).  

 drugi stopień polega na fałszowaniu próbek materiału diagnostycznego, pobiera-
nego samodzielnie (np. moczu, stolca), manipulowaniu wynikami badań, zaświad-
czeniami o „chorobach” dziecka, co generuje wdrażanie bardziej zaawansowanej 
diagnostyki, nieprzyjemnej dla dziecka. 

 trzeci stopień polega na wdrażaniu praktyk potencjalnie śmiertelnych, jak trucie, 
podduszanie, zakażanie cewników i in. [21].  

Paradoksem MSBP jest najłatwiejsze wykrycie trzeciego stopnia nasilenia zabu-
rzenia, lecz często jest za późno na pomoc dziecku. Dzieci matek z pierwszym 

i drugim stopniem nasilenia zaburzenia mogą być krzywdzone latami. Aby oszustwo 
nie zostało zdemaskowane, rodzice często zmieniają placówki ochrony zdrowia. 
W środowisku dziecka takie działanie interpretowane jest na korzyść krzywdzicieli 
przez osoby nie posiadające wiedzy dotyczącej tej formy krzywdzenia. W przypadku 
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podejrzenia symulowania choroby dziecka rolą profesjonalistów jest natychmiastowe 
odizolowanie go od krzywdziciela – objawy chorobowe zawsze ustępują. 

Przemoc fizyczna i psychiczna – znajdują szczegółowe określenie oraz penalizację 

w artykule 207 kodeksu karnego:  
Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą 

pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad 

małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (§ 1). Określa również 
odpowiedzialność karną za czyn dokonany ze szczególnym okrucieństwem oraz 
odpowiedzialność za doprowadzenie pokrzywdzonego do targnięcia się na życie [22]. 

W skutecznej ochronie dziecka przed działaniami przemocowymi najistotniejsze 
znaczenie mają wielosektorowe działania profilaktyczne dotyczące świadomości wystę-
powania różnych zagrożeń, szerokiej wiedzy dotyczącej skali problemu i wdrażania 
określonych zachowań skutkujących przerwaniem zjawiska przemocy. Szerzej problem 

został omówiony w publikacji „Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycją 
w lepsze jutro”.  

6. Obowiązek interwencji 

W Polsce działania interwencyjne/antyprzemocowe podejmowane są na podstawie 
kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z art. 304 kpk społeczny obowiązek reago-

wania ciąży na wszystkich członkach społeczności: 

Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma 
społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję (§ 1) [23].  

Refleksja biegłej 

W przypadku przeniesionego zespołu Münchausena dziecko krzywdzone jest 
długotrwale w bardzo wyrafinowany sposób, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Aby 
działania interwencyjne były skuteczne konieczny jest odpowiedni poziom wiedzy, by 
właściwie ocenić sytuację środowiskową dziecka.  

Sir Meadow jako odkrywca nadużycia MSBP był niekwestionowanym, światowym 
autorytetem w dziedzinie pediatrii, wielokrotnie występował w roli biegłego sądowego. 
Jednak popełnił błąd w procesie Sally Clark (1964-2007), przyczyniając się do jej 

skazania za zamordowanie dwóch synów. Kobieta 3 lata spędziła w więzieniu. Po udo-
wodnieniu, że doszło do nadużycia w interpretacji sytuacji środowiskowej – Brytyjska 
Generalna Rada Medyczna (ang. British General Medical Counsil, GMC) wykreśliła 
profesora z rejestru lekarzy, zarzucając mu poważne wykroczenie zawodowe. Odwo-

łanie od decyzji GMC zapadło na korzyść lekarza, niemniej poważnemu nadszarp-
nięciu uległa reputacja profesora. Rozgorzała również dyskusja dotycząca jakości 
opiniowania biegłych w procesach sądowych [24]. 

7. Podsumowanie 

Zachowanie czujności wiktymologicznej oraz zdecydowane reagowanie na cierpienie 

dzieci jest obowiązkiem społecznym. Niemniej należy posiadać rzetelną wiedzę doty-
czącą różnych form krzywdzenia, by nie przyczyniać się do rewiktymizacji stron. 
Przykładem może być opis przypadku w artykule „Krzywda instytucjonalna. Powie-
rzenie opieki nad dzieckiem osobie przemocowej”. 
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Urazy nieprzypadkowe i przeniesiony zespół Münchausena – refleksje biegłego 
sądowego 

Streszczenie 
W historii badań nad przemocą wobec dzieci podkreśla się rolę wielowiekowego przyzwolenia społecz-
nego na krzywdzenie dziecka. To niekorzystne zjawisko występuje powszechnie do dziś, dotyczy 

wszystkich warstw społecznych. Podkreślana jest rola edukacji środowisk profesjonalistów w diagno-
zowaniu zagrożeń środowiskowych. Rolę prewencyjną pełnią: nauczyciel, pracownik socjalny, lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej (pediatra, lekarz rodzinny) i lekarz dentysta, policjanci. W przypadku 
powzięcia uzasadnionego podejrzenia występowania zjawiska przemocy, profesjonaliści wszystkich 
sektorów powinni podejmować skuteczne działania przerywające zjawisko krzywdzenia.  

Słowa kluczowe: krzywdzenie dziecka, uraz nieprzypadkowy, przeniesiony zespół Münchausena, 
umiejętności osób trzecich, przeciwdziałanie aktom przemocy 

Non-accidental injuries and Münchausen’s syndrome by proxy – reflexions 
of a court expert 

Abstract 
In the history of research on violence against children, the role of centuries-old social admittance for 

a child abuse is being emphasized. This adverse phenomenon occurs commonly to this day and concerns 
all strata of society. The role of education of professionals in diagnosing environmental threats is being 
emphasized. Teacher, social worker, police, primary care physician (pediatrician, general practicioner) and 
dentist play preventive role. In the case of justified suspicion that the violence occurrs, the professionals of 

various sectors should undertake actions to stop abuse. 
Keywords: child abuse, nonaccidental injury, Münchausenn syndrom by proxy, skills of third parties, 
violent acts prevention 
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Diagnoza procesów motywacyjnych jako element 

projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych 

na przykładzie sprawców znęcania się nad rodziną 

w Areszcie Śledczym w Hajnówce 

1. Wstęp 

Psychologia kryminalistyczna to dziedzina psychologii, której osiągnięcia są dość 
często wykorzystywane przez wymiar sprawiedliwości w toku prowadzonych czynności 
procesowych. Policja, prokuratura czy sąd korzysta z wiedzy specjalnej biegłych 
psychologów, by analizować zeznania świadków, dokonywać psychologicznego opisu 

podejrzanych czy profilować przestępców. Niejednokrotnie zapomina się jednak, że 
osoba popełniająca przestępstwo będąc podejrzaną, z czasem staje się oskarżoną,  
a w końcu skazaną. Opinie psychologiczne sporządzane na wniosek organów proceso-
wych, a zawierające niejednokrotnie diagnozę procesów motywacyjnych sprawcy stają 

się wówczas bardzo ważnym elementem projektowania oddziaływań penitencjarnych 
w zakładach karnych. Celem sporządzanych przez biegłych diagnoz jest nie tylko opis 
aktualnego stanu sprawcy, ale także ocena trwałych mechanizmów zachowania. Ten 

ostatni element, w pracy kadry jednostki penitencjarnej zdecydowanie ułatwia podjęcie 
działań mających na celu między innymi określenie czynników zmiana, których może 
doprowadzić do zmniejszenia ryzyka powrotu do przestępstwa, pomocne jest też 
w formułowaniu głównych zadań i metod pracy ze skazanym. 

2. Psycholog w procesie karnym  

Zgodnie z art. 193 i 202 kodeksu postępowania karnego, jeśli rozstrzygnięcie sprawy 

wymaga wiadomości specjalnych, wówczas organ procesowy powołuje biegłego lub 
biegłych różnych specjalności albo zwraca się do odpowiedniej instytucji naukowej. 
W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego sąd lub prokurator 

powołuje co najmniej dwóch biegłych psychiatrów, a na ich wniosek biegłego lub 
biegłych innych specjalności. Opinie biegłych zawierają wówczas przede wszystkim 
wyjaśnienie dotyczące: 

 poczytalności oskarżonego w chwili popełnienia zarzuconego mu czynu; 

 aktualnego stanu zdrowia psychicznego; 

 wskazania czy stan zdrowia pozwala mu na udział w postępowaniu i na prowa-
dzeniu obrony w sposób samodzielny i rozsądny; 

 ewentualnego wskazania czy zachodzi potrzeba zastosowania środka zabezpie-
czającego [1]. 

Rozdział 22 kodeksu postępowania karnego niestety nie zawiera szczegółowych 
wytycznych, jeśli chodzi o zakres, w jakim mógłby wypowiadać się biegły psycholog. 

Zdaniem praktyków badania psychologiczne służą obiektywizacji i standaryzacji 

                                                                
1 monika.makarewicz-pleskowicz@sw.gov.pl, Areszt Śledczy w Hajnówce. 
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diagnozy i oceny dokonanej podczas opiniowania psychiatrycznego. W trakcie opinio-
wania przez biegłych psychiatrów może ujawnić się zagadnienie, który wykracza poza 
kompetencje lekarza i wymaga innego rodzaju informacji specjalnych [24]. Dlatego też 

organ procesowy w zależności od potrzeb, charakteru i okoliczności przestępstwa sam 
formułuje pytania do biegłego psychologa, powołując go najczęściej jako część zespołu 
(z biegłym psychiatrą lub seksuologiem). Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy to istnieje 

wątpliwość co do stanu psychicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdol-
ności postrzegania lub odtwarzania przez niego spostrzeżeń, wówczas organ procesowy 
zarządza przesłuchanie świadka najczęściej z udziałem biegłego psychologa (zgodnie 

z art. 192 § 2 kpk) [1]. Wydaje się, że możliwości zastosowania wiedzy psycholo-
gicznej do opisu mechanizmów zachowania człowieka są zdecydowanie szersze niż 

wiedzy psychiatrycznej, która skupia się głównie na opisie aspektów medycznych 
i odpowiedzi na stricte kodeksowe pytania. Zakres działania psychologa w procesie 
karnym może obejmować kolejne etapy postępowania procesowego.  

Na etapie postępowania przygotowawczego do zadań psychologa może należeć m.in.: 

 analiza śladów kryminalistycznych (stworzenie profilu psychologicznego); 

 ocena psychologiczna zeznań świadków (ocena kompetencji, wyjaśnienie przyczyn 
nieścisłości);  

 ocena psychologiczna wyjaśnień podejrzanego (wyjaśnienie mechanizmu skła-
danych zeznań); 

 ocena stanu psychicznego sprawcy (w tym wyjaśnianie procesów motywacyjnych) 

[18, 21]. 
Z badań wynika, że prokuratorzy najczęściej powołują biegłych psychologów do 

opiniowania w takich sprawach jak: wiarygodność zeznań, zeznania nieletnich, orze-
czenia poczytalności, przestępstwa na tle seksualnym, wiarygodność nieletnich i sprawy 

dotyczące zabójstw oraz w przypadkach, gdy psychiatra złoży wniosek o powołanie 
psychologa [29].  

Etap postępowania sądowego to przede wszystkim: 

 ocena kompetencji oskarżonego do uczestniczenia w procesie; 

 ocena stanu psychicznego oskarżonego w chwili popełnienia czynu (wypowiedzenie 
się o procesach motywacyjnych, które legły u podstaw popełnionego czynu); 

 ocena kompetencji świadka do składanych zeznań; 

 psychologiczna ocena wyjaśnień i zeznań oskarżonego [18, 21]. 
Badania wskazują, że w trakcie postępowania sądowego biegły psycholog jest 

najczęściej powoływany (rodzaje spraw, czynności procesowe): znęcanie się, gwałt, 
przesłuchanie, czyny lubieżne, sprawy dotyczące małoletnich i nieletnich, poczytal-

ność oskarżonego, rozbój [29]. 
Zadania psychologa na etapie postępowania wykonawczego związane są z udziałem 

w działaniach resocjalizacyjnych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, formułowanie 
wskazówek i opinii związanych z formą odbywania kary, warunkowego zwolnienia 

[18, 21]. 
Ekspertyza psychologiczna wykonywana na „zamówienie” sądu zawsze zawiera 

w sobie element diagnostyczny. Identyfikując zjawisko psychologiczne, opisuje się też 
stan procesów emocjonalno-motywacyjnych, orientacyjnych, intelektualnych oraz wy-
jaśnia genezę zaburzeń zachowania poprzez określenie wpływu czynników sytuacyj-
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nych i podmiotowych oraz ich wzajemną interakcję [2]. W praktyce zgodnie z literaturą 
przedmiotu ekspertyza psychologiczno-sądowa charakteryzuje nie tylko cechy osobo-
wości sprawcy (diagnoza asocjalności), ale także rozpoznaje mechanizmy psycholo-
giczne/motywacyjne (głównie związane z wyjaśnieniem motywów, rozumienia czynu 
przez sprawcę, stopnia pobudzenia emocjonalnego w chwili popełnienia czynu, uwzględ-
nia też poziom samokontroli), które doprowadziły do popełnienia przez niego czynu 
zabronionego [2]. Należy jednak pamiętać, że na skuteczność diagnozy psychologicznej 
składa się zarówno jej trafność, jak i zgodność z zapotrzebowaniem odbiorcy (sądu, 
prokuratury) na rodzaj dostarczanej/wymaganej/oczekiwanej informacji. 

Biorąc pod uwagę fakt, że sąd stara się ustalić motywację czynu przestępnego, to 
wykorzystywanie wiedzy psychologicznej w tym zakresie jest jak najbardziej zasadne. 
Diagnoza motywacyjna sprawcy przestępstwa zawiera ocenę jego aktualnego stanu, 
obecnie działających motywów, ale też trwałych mechanizmów, dyspozycji, cech, 
które przyczyniły się do powstania napięcia motywacyjnego, a w konsekwencji dopro-
wadziły do przestępstwa [3]. Biegły psycholog, mając bezpośredni kontakt ze sprawcą, 
może zastosować wiele metod badawczych, takich jak obserwacja, rozmowa psycho-
logiczna czy techniki testowe. Dzięki temu ma możliwość prześledzić dotychczasowy 
tryb życia badanego, historię rodzinną, przebieg nauki, pracy, opisać relacje inter-
personalne, cechy charakteru/osobowości itp. Uzyskane dane może zobiektywizować 
o informacje zawarte w aktach, takie jak zeznania świadków, ofiar, wywiad środo-
wiskowy, historię choroby, protokoły oględzin z miejsca zdarzenia, itp. Z tak wielu 
danych biegły ma możliwość sformułowania hipotezy wskazującej na motywy działania 
sprawcy, którą następnie weryfikuje lub poszerza w toku postępowania diagnostycznego. 
W tym przypadku należy jednak pamiętać o nastawieniu sprawcy, który czasem może 
np. mieć potrzebę uzyskiwania aprobaty społecznej i mieć tendencje do przedstawiania 
się w korzystnym świetle (por. koncepcja osobowości H.J. Eysenck i Skala Kłamstwa 
w Kwestionariuszu EPQ-R [27]), podejmować świadomą próbę przedstawiania się 
w lepszym świetle (Skala L w Kwestionariuszu MMPI S. Hathawaya i J.C. McKinleya 
[28]), symulować niewystępujące zaburzenia psychiczne (Skala F w MMPI [28]), mieć 
nastawienie obronne (Skala K w MMPI [28]), zaprzeczać faktom (Skala Kłamstwa 

w Skali Ustosunkowań Interpersonalnych J.M. Stanika) [18]. 
Diagnoza motywacji czynu przestępnego to przede wszystkim poszukiwanie od-

powiedzi, w jakim kierunku zmierzało działanie sprawcy, czyli jaki był motyw oraz 
jaki był stopień zaangażowania sprawcy, czyli jaka była siła, wielkość i intensywność 
procesu motywacji [3]. Badanie motywacji oskarżonego ma charakter retrospektywny 
i jest dokonywany nierzadko po długim czasie od popełnienia czynu. Zadaniem biegłego 
jest wypowiedzenie się na temat procesu motywacyjnego w momencie popełnienia 
czynu, a źródłem informacji są tylko osobowościowe i sytuacyjne przesłanki całego 
procesu [30]. Zwieńczeniem postępowania diagnostycznego biegłego psychologa jest 
opracowana dla organu procesowego pisemna opinia z zawartymi w niej wnioskami. 

3. Zjawisko przemocy w rodzinie 

3.1. Psychologiczne i prawne aspekty przemocy 

Przemoc jest zjawiskiem, które od wieków towarzyszy ludzkości wpisując się 
w historię narodów. Jego szczególną formą jest przemoc w rodzinie, która mimo upływu 
lat i związanej z tym powszechnej edukacji, podejmowanych działań prewencyjnych 
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i profilaktycznych nadal jest dość częstym zjawiskiem. Zdaniem Ireny Pospiszyl prze-
moc to wszystkie nieprzypadkowe akty naruszające osobistą wolność jednostki, które 
przyczyniają się do fizycznej albo psychicznej szkody wykraczając poza społeczne 

normy wzajemnych kontaktów międzyludzkich [4]. Najczęściej wyróżniane kryteria 
przemocy to:  

 intencjonalność sprawcy lub zaniechanie działania;  

 celowość działania (działanie zaplanowane);  

 zachowania krzywdzące drugą osobę;  

 nierównowaga sił (przewaga wiekowa, fizyczna, materialna itp.);  

 konsekwencje u ofiary (zewnętrzne i wewnętrzne, krótkoterminowe i długotermi-
nowe);  

 łamanie norm i zasad;  

 naruszenie praw i dóbr drugiej osoby; 

 dynamika narastania zjawiska przemocy [5].  
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jako przemoc 

w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub 
zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności 

narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich god-
ność, nietykalność cielesną, wolność, w tym, seksualną, powodujące szkody na ich 
zdrowi fizycznym lub psychicznym, a także wywołującym cierpienie i krzywdy moralne 
u osób dotkniętych przemocą [6]. Przestępstwo znęcania się zostało także uregulowane 

w kodeksie karnym w rozdziale XXVI Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece w art. 
207 [7]. Zgodnie z art. 18 Konstytucji RP, rodzina jest pod ochroną i opieką państwa 
[22], również różne umowy międzynarodowe zawierają zobowiązanie państwa do 

ochrony rodziny. Ustawowe określenie „znęca się” oznacza działania (np. znieważanie) 
lub zaniechania (np. dręczenie głodem) polegające na umyślnym zadawaniu bólu 
fizycznego, np. pobicie lub spowodowania dotkliwych cierpień psychicznych, np. 
lżenie, poniżanie. Decydująca jest tu obiektywna ocena, a nie subiektywne odczucia 

osoby pokrzywdzonej. Wyczerpanie dyspozycji art. 207 to analiza czy jest to jako-
ściowo inne zachowanie sprawcy, a nie zwyczajne znieważenie czy naruszenie niety-
kalności cielesnej pokrzywdzonej osoby. Najczęściej znęcanie się jest to zachowanie 
intensywne i powtarzające się, które składa się z wielu elementów działania prze-

stępnego [23]. W wyjątkowych sytuacjach za znęcanie można uznać jednorazowe 
zdarzenie (w jednym czasie i miejscu), ale towarzyszyć ma temu wysoki poziom 
intensywność, dotkliwość fizycznych i psychicznych. Znęcanie to umyślne zachowanie 
sprawcy, które polega na intensywnym i dotkliwym naruszaniu różnych dóbr: zdrowie 

(np. głodzenie), wolność osobistą (np. groźby karalne, zmuszanie), cześć (np. zniewaga, 
naruszenie nietykalności cielesnej), mienie (np. zniszczenie), gdzie celem jest zada-
wanie cierpień moralnych osobie pokrzywdzonej w celu jej udręczenia, poniżenia lub 

dokuczania albo wyrządzenia innej przykrości, bez względu na rodzaj pobudek. Ważne 
podkreślenia jest fakt, że ocena przestępstwa znęcania się jest niezależna od tego czy 
pokrzywdzony sprzeciwiam się, próbuje się bronić lub nie. Z prawnego punktu widzenia 
warto jeszcze wspomnieć o kumulatywnej kwalifikacji czynu. Przepis ten ma zasto-

sowanie, gdy podczas znęcania sprawca popełnił czyn, który przybrał formę prze-
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stępstwa zagrożonego karą surowszą (np. dokonanie uszczerbku na zdrowiu, art. 157 § 
1 kk, gwałt, art. 197 § 1 kk) [8, 9, 23].  

Literatura wskazuje, na trzy możliwe źródła przemocy w rodzinie: społeczne, bio-
logiczne i psychologiczne. Czynniki społeczne mogą mieć związek z pochodzeniem 

społecznym, określoną ideologią, modelem małżeństwa, rodziny, stylem życia, system 
wartości przekazywanym międzypokoleniowo. Przemocy mogą również towarzyszyć 
różne zjawiska patologiczne, takie jak:  

 uzależnienia;  

 skrajna bieda i bezrobocie; 

 bezdomność i połączona z nią bezradność;  

 przestępczość i towarzysząca jej agresja jako styl i sposób życia; 

 zachowania agresywne jako wynik propagowanych i kreowanych postaw w naj-
bliższym otoczeniu społecznym; 

 rodzina dysfunkcyjna dająca nieprawidłowe wzorce i niewłaściwe relacje między 
członkami rodziny [10]. 

Warto jeszcze zwrócić uwagę na czynnik związany z rodziną i więziami rodzinnymi. 

zdezorganizowany model więzi z matką (np. narcystyczna czy ambiwalentna matka), 
zamiana ról w rodzinie (dziecko jako dorosły) czy też brak konstruktywnej więzi z męż-
czyzną (brak wzorca roli męża, ojca i związanych z nim postaw i wartości) są ele-
mentami, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska przemocy [11]. 

Analizując czynniki biologiczne można zwrócić uwagę na zaburzenia psychiczne 
i pourazowe, dziedziczenia chorób, wpływ czynników biochemicznych, fizjologicznych 
i neurologicznych (np. testosteron), temperament i reaktywność fizjologiczną [19].  

Czynniki o charakterze psychologicznym to zarówno traumatyczne doświadczenia, 

takie jak np. krzywdzenie fizyczne, jak również cechy osobowe, np. poczucie winy, 
zaniżona samoocena, zależność emocjonalna, wysoki poziom niepokoju, niska kontrola 
impulsów, labilność nastroju, skłonność do reagowania agresją [5, 20]. 

Wśród niespecyficznych czynników ryzyka przemocy wymieniane są m.in.: 

 zaburzenia osobowości (np. typu borderline, dyssocjalna), depresje, zaburzenia 
dysocjacyjne; 

 uzależnienia od środków zmieniających świadomość, które zmniejszają kontrolę nad 
zachowaniem; 

 status ekonomiczny i stres związany ze zbyt małymi zarobkami czy utratą pracy; 

 brak wsparcia społecznego rozumiany jako społeczna akceptacja przemocy [11]. 
Literatura wskazuje, że analizując zjawisko przemocy należy przyjąć model inte-

gracyjny motywacji sprawcy, czyli brać pod uwagę wzajemne relacje między konkretną 
osobą a konkretną sytuacją i wskazać te zmienne, które predysponują do określonego 
zachowania [31]. W związku z powyższym najczęściej wyróżnianymi zmiennymi, 

które są przydatne w diagnozie procesów motywacyjnych sprawcy przemocy, są: 

 czynniki osobowościowe i temperamentalne, które opisują stałe sposoby reago-
wania, przeżywania oraz sposób spostrzegania i oceniania przez człowieka oto-
czenia, sytuacji, siebie; analizie można poddawać m.in. obraz siebie, kontrolę emocji, 
reaktywność i labilność, ambiwalencję uczuć, stosowane mechanizmy obronne, 

strategie radzenia sobie ze stresem; 
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 warunki socjalizacji sprawców i ofiar przemocy, gdzie analizie można poddać typ 
rodziny pochodzenia w tym nieprawidłową strukturę, zaburzone więzi, niewłaściwe 
style wychowawcze, doświadczenie przemocy, wpływ środków uzależniających;  

 zmienne sytuacyjne, gdzie biegły stara się zwrócić uwagę na sposób spostrzegania 
i interpretowania danej sytuacji czy zdarzenia, która wpływa na sposób radzenia 
sobie z nią przez sprawcę;  

 relacja sprawca-ofiara, który nierzadko jest dość kontrowersyjny, gdyż bierze pod 
uwagę pośredni lub bezpośredni wpływ ofiary (m.in. zjawisko wiktymizacji) [31].  

3.2. Dane statystyczne 

Głównym źródłem danych na temat zjawiska przemocy w Polsce są policyjne 
i sądowe statystyki. Zgodnie z art. 9d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie min. Policja została zobowiązana do podejmowania działań na 
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Komenda Główna Policji na swoich 
stronach umieszcza statystyki związane ze zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz 
szczegółowe sprawozdania z realizacji procedury „Niebieskiej Karty” [12]. 

Co roku funkcjonariusze Policji wypełniają pond 70 000 formularzy „Niebieskiej 
Karty – A”, co jest równoznaczne z ogólną liczbą osób, wobec których istnieje podej-
rzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Ponad połowa z nich stosuje przemoc będąc pod 
wpływem alkoholu. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte 
przemocą, oscyluje w granicach 90 000. Średnia liczba formularzy „Niebieska Karta – 
A” wypełniana przez Policję w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców wynosi ponad 
200 [12]. 

W sytuacji, gdy przemoc w rodzinie wyczerpie znamiona przestępstwa z art. 207 
kk, wszczynane zostają postępowania przygotowawcze. Co roku jest rozpoczynanych 
około 30 000 nowych postępowań. Policja dokonuje ponad 17 000 zatrzymań osób, co 
do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, a co 2 osoba podej-
rzana o stosowanie przemocy w rodzinie jest zatrzymywana (izolowana) i doprowa-
dzana w celu wytrzeźwienia [12].  

Co roku około 10 000 osób zostaje skazywanych za przestępstwa znęcania się nad 
rodziną (art. 207 § 1 kk), a ¾ z nich otrzymuje kary pozbawienia wolności (mieszczą 
się one najczęściej w przedziale od 7 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności – 60%). 
Sądy najczęściej wymierzają kary pozbawienia wolności z warunkowym zawiesze-
niem jej wykonania (w około 70% przypadkach). W praktyce oznacza, że sprawca 
pozostaje na wolności, dalej zamieszkuje razem z ofiarą/ofiarami, ma dozór kuratora, 
czasem tylko ma nakaz podjęcia leczenia odwykowego czy uczestniczenia w progra-
mach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie [25]. 

Z całej grupy ok. 70 000 osób, którym zakładane są Niebieskie Karty, w jedno-
stkach penitencjarnych przebywa około 3 500 skazanych za przestępstwa znęcania się 
(art. 207 § 1 kk). Ta grupa więźniów to około 5% całej populacji skazanych przebywa-
jących w polskich zakładach karnych i aresztach śledczych [26].  

4. Prowadzenie oddziaływań penitencjarnych 

Kara pozbawienia wolności jest wykonywana w areszcie śledczym lub w zakładzie 
karnym i skazany, otrzymując prawomocny wyrok, zgłasza się sam w wyznaczonym 
terminie lub jest najczęściej doprowadzany przez Policję do najbliższego aresztu. 
Wyróżnią się cztery rodzaje zakładów karnych:  



Diagnoza procesów motywacyjnych jako element projektowania oddziaływań resocjalizacyjnych  

na przykładzie sprawców znęcania się nad rodziną w Areszcie Śledczym w Hajnówce 

 

179 

 dla młodocianych (osoby, które nie ukończyły 21. roku życia) – M; 

 dla odbywających karę po raz pierwszy – P; 

 dla recydywistów penitencjarnych (osoby, które ponownie trafiły do zakładu 
karnego i skazanych w warunkach recydywy – art. 64 kk) – R;  

 dla odbywających karę aresztu wojskowego – W (art. 69) [14]. 
Powyższe zakłady mogą być organizowane jako zakłady karne typu zamkniętego 

(1), półotwartego (2) oraz otwartego (3), które różnią się między sobą stopniem zabez-
pieczenia i izolacji skazanych, co związane jest z innymi obowiązkami i upraw-
nieniami (art. 70 kkw) [14].  

Kodeks karny wykonawczy jasno precyzuje cel odbywania kary pozbawienia 

wolności. Prowadząc oddziaływania penitencjarne [13] podejmuje się aktywność, by 
wzbudzić w skazanym wolę współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych 
postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania 
porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa (art. 

67 kkw) [14]. Zasadą jest indywidualizacja wykonywania kary, dlatego też dokonuje 
się klasyfikacji każdego skazanego. Pod uwagę bierze się: płeć, wiek, uprzednie 
odbywanie kary, umyślność/nieumyślność czynu, czas pozostałej do odbycia kary 

pozbawienia wolności, stan zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym stopień uza-
leżnienia, stopień demoralizacji i zagrożenia społecznego i rodzaj popełnionego czynu 
(art. 82 kkw) [14]. Jest to podstawą kierowania do odpowiedniego rodzaju i typu 
zakładu karnego. Poza tym istnieją jeszcze trzy systemy odbywania kary pozbawienia 

wolności: 

 system programowanego oddziaływania, w którym skazany realizuje indywidualny 
program oddziaływania (p); 

 system terapeutyczny, w którym przebywają osadzeni z niepsychotycznymi zabu-
rzeniami psychicznymi, skazani za przestępstwa popełnione w związku z zaburze-

niami preferencji seksualnej, upośledzeni umysłowe, uzależnieni od alkoholu albo 
innych środków odurzających lub psychotropowych oraz skazani niepełnosprawni 
fizycznie, którzy wymagają oddziaływania specjalistycznego (t); 

 oraz system zwykły (z) (art. 81, art. 95, art. 96) [14].  
W celu umożliwienia prowadzenia oddziaływań penitencjarnych, a zwłaszcza 

ustaleniu stosunku skazanego do popełnionego przestępstwa, przyczyn i przebiegu 
wykolejenia społecznego, podatności na projektowane oddziaływania penitencjarne, 
prognozy penitencjarnej i kryminologiczno-społecznej, prowadzi się badania osobo-
poznawcze (§ 8) [13]. W prowadzonych oddziaływaniach wobec osadzonych uwzględnia 

się przede wszystkim wymagające korekcji deficyty, które stanowiły przyczyny popeł-
nionych przestępstw [15]. 

Wychowawca, pracując ze skazanym, poddaje analizie: informacje dotyczące życia 

rodzinnego skazanego, kontaktów społecznych, przyczyn i okoliczności popełnienia 
przestępstwa, uprzedniej karalności, stopnia podatności na wpływy podkultury prze-
stępczej, zachowań wskazujących na możliwość wystąpienia zaburzeń psychicznych 
albo uzależnienia od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

umiejętności przystosowania się do warunków i wymagań zakładu (§ 9, pkt 1) [13]. 
Wychowawca i psycholog mają dyspozycji wywiad, rozmowę z osadzonym, obserwację 
jego zachowań, wyniki badań psychologicznych, analizę dokumentów dotyczących 
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skazanego w tym wywiad środowiskowy, informacji przesyłanych przez sąd, rozmowy 
i korespondencja z rodziną i innymi osobami bliskimi skazanemu (§ 9, pkt 2) [13]. 
W takiej sytuacji opinia sądowo-psychologiczna zawierająca historię życia podsądnego 

oraz przyczynę wejścia w konflikt z prawem zdecydowanie ułatwia projektowanie 
przyszłych oddziaływań wobec takiej osoby i kierowania go odbywania kary w systemie 
programowanego oddziaływania. Wobec takiej osoby sporządza się wówczas tzw. 

indywidualny program oddziaływania, który składa się z diagnozy skazanego, gdzie 
opisuje się i próbuje wyjaśnić: 

 przyczyny nieprzestrzegania przez niego norm prawnych lub niedostosowania 
społecznego; 

 opisie funkcjonowania w kontaktach społecznych;  

 opisie podstawowych problemów skazanego.  
Następnie określa się cel i zakres oddziaływań penitencjarnych, a następnie formu-

łuje zadania do realizacji podczas odbywania kary (§ 14) [13], poprzez udział m.in. 
w programach readaptacji społecznej. W zakładach karnych prowadzone są programy 
resocjalizacyjne w zakresie: 

 przeciwdziałania agresji i przemocy; 

 przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoholu lub używania 
narkotyków; 

 przeciwdziałania prokryminalnym postawom; 

 aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia; 

 kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych; 

 integracji rodzin; 

 zapobiegania negatywnym skutkom izolacji, zwłaszcza wobec skazanych odbywa-
jących długoterminowe kary pozbawienia wolności (§ 4) [15]. 

Dobrze opracowane programy zawierają teoretyczny model, stanowiący uzasad-

nienie, które wyjaśnia, w jaki sposób program będzie wpływał na czynniki skojarzone 
z zachowaniami przestępczymi, ale także identyfikuje się czynniki ryzyka, których 
zmiana będzie prowadzić do zmniejszenia ryzyka powrotu do przestępstwa [15].  

Głównym zadaniem kadry penitencjarnej w zakładach karnych jest zapobieżenie 

powrotności skazanego do przestępstwa. Jeśli chciałoby się osiągnąć takie cele, jednym 
z ważnych elementów podejmowanych działań jest trafna diagnoza deficytów osa-
dzonego oraz przyczyn ich powstania, a także określenie możliwości ich wyelimino-
wania. Jeśli główną przyczyną nieprzestrzegania porządku prawnego przez skazanego 

był problem z alkoholem, kieruje się go wówczas na zajęcia profilaktyczne, obejmuje 
krótką interwencją alkoholową albo wysyła na pełnoprofilowe leczenie odwykowe 
(system terapeutyczny wykonywania kary pozbawienia wolności w wyspecjalizowa-

nych jednostkach penitencjarnych). Następnie można taką osobę obejmować kolejnymi 
oddziaływaniami, np. udziałem w Treningu Zastępowania Agresji ART (związanego 
z nauką radzenia sobie ze złością oraz zwiększaniem kompetencji społecznych) lub 
udziałem w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w ro-

dzinie (np. Program Partner wg Modelu Duluth, program Rodzina lub Stop Przemocy-
Druga Szansa [16]).  
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5. Charakterystyka skazanych odbywających karę pozbawienia wolności 
za przestępstwa znęcania się nad rodziną  

W niniejszym artykule dokonano analizy populacji skazanych odbywających karę 
pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Hajnówce za czyn z art. 207 § 1 kodeksu 
karnego. Do tego celu wykorzystano Centralną Bazę Danych Osób Pozbawionych 
Wolności (CBDOPW) oraz teczki osobopoznawcze skazanych (akta osobowe: część B).  

Areszt Śledczy w Hajnówce jest zaliczany do jednostek średniej wielkości z pojem-
nością 486 miejsc do zakwaterowania [17]. Oprócz niewielkiego oddziału aresztowego, 
gdzie przebywają osoby tymczasowo aresztowane na polecenie okolicznych prokuratur 
i sądów (11% populacji osadzonych), areszt w Hajnówce przeznaczony jest dla 
skazanych mężczyzn odbywających karę po raz pierwszy typu zamkniętego (P-1; 47% 
populacji) oraz półotwartego (P-2; 42% populacji). Struktura osadzonych odbywa-
jących karę pozbawienia wolności w omawianej jednostce penitencjarnej jest bardzo 
zróżnicowana, wymiary kar mieszczą się od kilku dni (najczęściej są to zastępcze kary 
pozbawienia wolności za grzywnę lub karę ograniczenia wolności), kilku miesięcy, 
łącznie z karami najbardziej surowymi: 25 lat pozbawienia wolności czy też karami 
dożywotniego pozbawienia wolności. 

 
Wykres 1. Struktura skazanych w AŚ Hajnówka,  

źródło: opracowanie własne na podstawie CBDOPW stan na dzień 15.01.2021 r. 

Wśród osób przebywających w Areszcie Śledczym w Hajnówce najwięcej (41%) 
jest skazanych za przestępstwa przeciwko mieniu, czyli za kradzieże, kradzieże 
z włamaniem, rozboje, kradzieże rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwa, paserstwo. 
Natomiast grupa skazanych odbywających karę za przestępstwa przeciwko rodzinie 
i opiece stanowi 17% całej populacji więźniów, w tym skazanych m.in. za prze-
stępstwo znęcania się (art. 207 kk) to 36 osób (wyk. 1).  

Charakteryzując poniższe dane można powiedzieć, że przeciętna osoba odbywająca 
karę pozbawienia wolności za przestępstwa znęcania się pochodzi najczęściej ze wsi 
(42%), ma wykształcenie zawodowe (36%), jest w wieku około 50 lat i jest żonata 
(56%). Ofiarami przestępstwa najczęściej są partnerki (67%), ale zdarza się także, że 
osoby dorosłe znęcają się nad swoimi starszymi już rodzicami (tab. 6). 

Warto podkreślić fakt, że skazani za czyny z art. 207 kk często odbywają kary za 
przestępstwa wypełniające znamiona innych czynów zabronionych, w wyniku tzw. 
kumulatywnej kwalifikacji czynu (wyk. 2): co trzecia osoba spowodowała średni lub 
lekki uszczerbek na zdrowiu (art. 157 § 1 i § 2 kk) [7], 11% osób odbywa też kary za 
zgwałcenie i wymuszenie innej czynności seksualnej na swoich ofiarach (art. 197 § 1 
i § 2 kk) [7]. 
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Tabela 6. Charakterystyka demograficzna skazanych za czyn z art. 207 kk  

Pochodzenie 
42% 

wieś 

33% 

małe miasto 

25% 

miasto 
 

 

Wykształcenie 
31% 

podstawowe 

11% 

gimnazjalne 

36% 

zawodowe 

22% 

techniczne 

i licealne 

Stan cywilny 
25% 

kawaler 

56% 

żonaty 

11% 

rozwiedziony 

8% 

wdowiec 

Wiek 

średni 49,5 lat 

 

29 i mniej 

3% 

30-39 

19% 

40-49 

28% 

50-59 

33% 

  
60-69 

11% 

70 i więcej 

6% 
 

 

Ofiara 

przestępstwa 

żona lub 

konkubina 

67% 

rodzice, 

babcia, brat 

 28% 

dzieci 

22% 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CBDOPW stan na dzień 15.01.2021 r. 

 

Wykres 2. Charakterystyka skazanych ze względu na popełnione czyny, 
źródło: opracowanie własne na podstawie CBDOPW stan na dzień 15.01.2021 r. 

Ponad 14% skazanych odbywających karę pozbawienia wolności za czyn z art. 207 

§ 1 kk w wyniku eskalacji zachowań przemocowych doprowadziła do śmierci swoich 
ofiar. Dopuszczając się zabójstwa (art. 148 kk), odbywają nawet kary 25 lat 
pozbawienia wolności.  

Tabela 7. Wymiary kar skazanych za czyny z art. 207 kk  

Wymiar kary % 

poniżej 6 miesięcy 5,6 

6 miesięcy 11,1 

7-11 miesięcy 13,9 

1 rok 25 

powyżej roku do 2 lat 19,4 

powyżej 4 lat 8,3 

powyżej 10 lat 11,1 

25 lat pozbawienia wolności 5,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie CBDOPW stan na dzień 15.01.2021 r. 
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Najczęstsze kary, jakie występują wśród osób odbywających kary pozbawienia 
wolności to kary 1 roku pozbawienia wolności – 25% oraz kary do 2 lat – 19% (tab. 7).  

Możliwość wykorzystywania diagnozy procesów motywacyjnych, czyli w praktyce 

opinii sądowych sporządzanych na potrzeby organów procesowych, są niewielkie, 
gdyż jedynie w wyjątkowych sytuacjach podsądni są opiniowani przez biegłych. 
Analizując akta osobopoznawcze skazanych odbywających kary pozbawienia wolności 

m.in. za czyny z art. 207 kk okazało się, że tylko w co trzecim przypadku została sporzą-
dzona opinia sądowo-psychiatryczna i to w przypadku skazanych, którzy mieli 
dodatkowe zarzuty za przestępstwa poważniejsze, zagrożone wyższym wymiarem kary 
(art. 197 kk czy 148 kk). O połowę mniej było opinii psychologicznych (17%), a opinii 

seksuologicznych było tylko 2 (6%). Najczęstszymi wnioskami, jakie pojawiły się 
w opiniach dotyczyły stwierdzenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, 1 osoba 
miała rozpoznane zaburzenia organiczne i osobowość dyssocjalną.  

Wychowawca, sporządzając Indywidualny Programy Oddziaływania wobec skaza-

nego w części diagnostycznej, stara się wymienić podstawowe problemy skazanego, 
które następnie będą podstawą do określenia celu i zakresu oddziaływań penitencjar-
nych, a ostatecznie posłużą do sformułowania zadań do realizacji w trakcie odbywania 

kary pozbawienia wolności. Poniżej zostały zamieszczone przykładowe problemy 
osadzonych, skazanych za czyny z art. 207 § 1 kk, które zostały zidentyfikowane 
i uwzględnione w sporządzonych programach (IPO): 

 stwierdzony zespół uzależnienia od alkoholu; 

 brak nawyku pracy, brak odpowiedzialności za zaspokojenie własnych potrzeb 
materialnych, zobowiązania finansowe; 

 brak poczucia odpowiedzialności za swoje czyny, za własne postępowanie, niski 
wgląd we własne zachowanie; 

 brak umiejętności wyciągania wniosków z dotychczasowych doświadczeń, przewi-
dywania negatywnych konsekwencji swojego postępowania;  

 brak zinternalizowanych norm społecznych, niska świadomość społeczna, brak 

trwałego przekonania o celowości nieprzestępczego trybu życia; 

 lekkomyślność, nieodpowiedzialność; 

 brak dostatecznej kontroli nad swoim zachowaniem, skłonności do zachowań 
agresywnych, do stosowania przemocy fizycznej i psychicznej, posługiwania się 

przemocą w kontaktach interpersonalnych. 
Kolejnym elementem w konstruowaniu Indywidualnych Programów Oddziaływania 

jest sformułowanie celów oddziaływań penitencjarnych, oto przykładowe cele, które 
znalazły się IPO skazanych odbywających karę w Areszcie Śledczym w Hajnówce:  

 kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie, krytycznego stosunku 
wobec popełnionych przestępstw i dotychczasowego trybu życia, kształtowanie 
przekonania, że kara jest sprawiedliwa, zrozumienie sensu odbywania kary, kształ-

towanie przekonania o możliwości i celowości nie przestępczego życia, uświado-
mienie skutków swojego postępowania, przewidywania konsekwencji własnych 
czynów; 

 przepracowanie problemu alkoholowego, problemu zażywania substancji odurza-
jących, utrzymanie trzeźwości po zwolnieniu, profilaktyka uzależnień;  
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 eliminacja skłonności do zachowań agresywnych, posługiwania się przemocą 
w relacjach interpersonalnych; 

 kształtowanie właściwych postaw, społecznie pożądanych, akceptowanych, moral-
nych, kształtowanie właściwego systemu wartości; 

 kształtowanie postawy afirmacji życia; 

 kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności, systematyczności, inicjatywy, 

aktywności, przełamywanie bierności, eliminacja zachowań pasywnych oraz 
biernych, zwiększenie otwartości, wzmacnianie samokontroli; 

 kształtowanie umiejętności konstruowanie realnych, długofalowych celów i planów 

życiowych;  

 podniesienie poziomu wykształcenia; 

 podnoszenie kompetencji społecznych skazanego; 

 przeciwdziałanie pro-kryminalnym postawom; 

 zapobieganie występowaniu szkodliwych następstw wieloletniej izolacji; 

 rozwijanie umiejętności konstruktywnego zagospodarowania czasu wolnego, rozwi-

janie u skazanego własnych zainteresowań; 

 kształtowanie nawyku pracy, potrzeby pracy, wzbudzenie poczucia odpowie-

dzialności za zaspokojenie własnych potrzeb materialnych. 
Do tak skonstruowanych celów oddziaływań penitencjarnych wychowawca wy-

znacza zadania do realizacji, przykładowe zadania, które zostały zawarte w IPO: 

 indywidualne rozmowy wychowawcze zmierzające do kształtowania krytycznego 

stosunku wobec popełnionego czynu; 

 udział w kursach zawodowych;  

 podjęcie pracy i sumienne wywiązywanie się z obowiązków w miejscu zatrudnienia; 

 udział w zajęciach z zakresu profilaktyki uzależnień; 

 podjęcie starań o skierowanie na terapię;  

 udział w mitingach AA; 

 udział w dostępnych formach aktywności tj. zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe; 

 udział w spotkaniach podnoszących kompetencje społeczne, integracji rodzin, 
przeciwdziałania agresji, przemocy, uzależnieniom; 

 udział w programie korekcyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie (program 

Duluth lub Stop Przemocy – Druga Szansa); 

 udział w Treningu Zastępowania Agresji ART.;  

 utrzymywanie właściwych, stałych kontaktów z najbliższą rodziną, osobami naj-
bliższymi, 

Analizując powyższy elementy diagnozy skazanego można zauważyć, że wyraźnie 
rozmijają się one ze zmiennymi, które wymienione były przy okazji omawiania 
integracyjnego modelu diagnozy motywacyjnego tła przemocy. Oprócz oczywistego 
faktu takiego jak uzależnienie (identyfikowanego w opiniach sądowych), praktycznie 

nie uwzględnia się w powyższych diagnozach cech osobowości sprawcy, warunków 
socjalizacji, zmiennych sytuacyjnych czy też relacji jak zachodziła pomiędzy sprawcą 
a ofiarą [31]. Konsekwencją tego jest błędne, niepełne, nieadekwatne określanie celów 
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i zakresów oddziaływań penitencjarnych wobec skazanych. Wydaje się również, że 
niektóre z formułowanych celów są niemożliwe do zrealizowania. Z jednej strony są 
one zbyt ambitne, a z drugiej nie są zoperacjonalizowane, pozbawione wskaźników, 

dzięki którym można byłoby oceniać stopień realizacji zadań, a tym samym ocenić 
postępy skazanego w resocjalizacji.  

W tym miejscu warto przypomnieć, że wychowawca w zakładzie karnym czy 

areszcie śledczym konstruując oddziaływania resocjalizacyjne wobec skazanego posił-
kuje się dostępną dokumentacją dotycząca skazanego. Jeżeli na etapie sprawy karnej 
stosunkowo rzadko zleca się biegłym dokonanie diagnozy (w tym diagnozy procesów 
motywacyjnych) podejrzanego/oskarżonego to wówczas zdecydowanie utrudnione jest 

prowadzenie zindywidualizowanych oddziaływań, a tym samym konstruowane IPO są 
najczęściej powielane i pasujące do wielu skazanych. 

6. Podsumowanie  

Interdyscyplinarność nauk i wzajemne przenikanie, ale także uzupełnianie się ob-
szarów badań sprawia, że mamy możliwość opisywania rzeczywistości z bardzo wielu 
punktów widzenia, w wielu aspektach. Człowiek, który staje się obiektem zaintere-

sowania wymiaru sprawiedliwości najpierw jako podejrzany, później oskarżony 
i skazany a ostatecznie jako osadzony w więzieniu, w pewnym momencie powraca do 
społeczeństwa. Wydaje się, że ważne jest by kara, jaka jest mu wymierzana nie pełniła 

tylko funkcji odstraszającej czy izolacyjnej, ale by pojawiła się możliwość (by 
umożliwiono mu) podjęcia próby zmiany dotychczasowego funkcjonowania. Do tego 
procesu zmiany przyczynić się mogą wszystkie osoby, specjaliści, instytucje, które 
przez swój zakres działań mają styczność z człowiekiem, który wszedł w konflikt 

z prawem. W tym przypadku zwrócono uwagę przede wszystkim na rolę psychologa, 
który na etapie prowadzonych czynności procesowych, w tym przypadku sporządzania 
opinii sądowo-psychologicznej, może dokonać wieloaspektowej diagnozy człowieka. 
Wskazanie głównych deficytów, np. problem z uzależnieniem, obniżona kontrola, 

deficyty w funkcjonowaniu społecznym czy też hołdowanie błędnym przekonaniom 
w znacznym stopniu ułatwia projektowanie przez kadrę penitencjarną indywidualnych 
oddziaływań wobec skazanego, a tym samym zwiększa szansę zmniejszenia ryzyka 

recydywy. Powyższe rozważania pokazują, że opinie psychologiczne są stosunkowo 
rzadko sporządzane przy tej kategorii skazanych, co automatycznie utrudnia identy-
fikację pierwotnych czynników, które doprowadziły do czynu przestępnego czy były 
główną przyczyną nieprzestrzegania porządku prawnego. W konsekwencji konstruo-

wany jest Indywidualny Program Oddziaływania, w którym cel i zakres oddziaływań 
penitencjarnych bywa nieadekwatny do konkretnego przypadku. 
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Diagnoza procesów motywacyjnych jako element projektowania oddziaływań 

resocjalizacyjnych na przykładzie sprawców znęcania się nad rodziną  
w Areszcie Śledczym w Hajnówce  

Streszczenie 
Psychologia kryminalistyczna to jedna z interdyscyplinarnych dziedzin psychologii, która może być 
wykorzystywana przez wymiar sprawiedliwości na etapie czynności procesowych jak też na etapie pobytu 
skazanego w jednostce penitencjarnej. Diagnoza procesów motywacyjnych podejrzanego sporządzona przez 

biegłych sądowych zawiera zarówno ocenę stanu aktualnie działających motywów, jak i cech osobowości 
sprawcy. A taka diagnoza (opinia sądowa) to następnie istotny składowy element projektowanych oddzia-
ływań resocjalizacyjnych prowadzonych w zakładach karnych. Rokrocznie w Polsce jest rejestrowanych 
ponad 70 tysięcy Niebieskich Kart, a skazywanych jest ponad 10 tysięcy osób za znęcanie się. Praktyka 
pokazuje jednak, że sprawcy tego typu przestępstw rzadko są opiniowani przez biegłych, co zdecydowanie 

utrudnia identyfikację czynników ryzyka, które doprowadziły do dokonania czynu przestępnego. Artykuł 
ten to zwrócenie uwagi na praktyczność i ważność elementu diagnostycznego na pierwszym etapie 
kontaktu podsądnego z wymiarem sprawiedliwości.  
Słowa kluczowe: diagnoza procesów motywacyjnych, znęcanie się nad rodziną, resocjalizacja, zakład karny 

Diagnosis of motivational processes as an element of designing social 

rehabilitation interactions on the example of the perpetrators of family abuse 
in the Remand Center in Hajnówka 

Abstract 
Forensic psychology is one of the interdisciplinary fields of psychology that can be used by the judiciary at 
the stage of procedural activities as well as at the stage of the convict's stay in a penitentiary unit. The 

diagnosis of the suspect's motivational processes made by court experts includes both an assessment of the 
state of the currently operating motives and of the perpetrator's personality traits. And such a diagnosis 
(court opinion) is then an important component of the planned social rehabilitation interactions carried out 
in prisons. Every year, over 70,000 "Blue Cards" are registered in Poland, and over 10,000 people are 
convicted of abuse of family. However, practice shows that the perpetrators of this type of crime are rarely 

reviewed by experts, which makes it difficult to identify the risk factors that led to the crime. This article 
draws attention to the practicality and importance of the diagnostic element at the first stage of the 
defendant's contact with the justice system. 
Keywords: diagnosis of motivational processes, abuse of family, social rehabilitation, prison 
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Zjawisko różowych zębów i jego wartość dowodowa 

1. Wstęp 

Antropologia sądowa, stosowana w celu identyfikacji ludzkich szczątków w chwili, 

gdy zaawansowanie rozkładu tkanek miękkich uniemożliwia zastosowanie metod medy-
cyny sądowej, jest jednym z działów antropologii fizycznej. Biegli oraz specjaliści z tej 
dziedziny współpracują z medykami sądowymi, odontologami oraz kryminalistykami, 
dążąc wspólnie do ujawnienia jak największej ilości śladów i informacji dotyczących 

badanej sprawy. Ekspertyzy biegłych antropologów sądowych zawierać powinny dwa 
główne elementy: profil biologiczny, obejmujący wyniki, takie jak płeć, wiek, pocho-
dzenie, wysokość ciała czy obecność cech epigenetycznych u zmarłego oraz profil 

tafonomiczny, opisujący wszelkie możliwe okoliczności dotyczące sposobu oraz 
parametrów śmierci osobnika [1]. W drugim z wymienionych elementów znaleźć się 
mogą analizy obrażeń, śladów po przebytych chorobach oraz cech badanego materiału, 
które mogą świadczyć o chwili lub miejscu śmierci, a także wszelkich zmianach 

w depozycji ciała postmortem, jak uszkodzenia pośmiertne czy odbarwienia. 
Wśród elementów mogących z pewnym prawdopodobieństwem świadczyć o spo-

sobie śmierci wyróżnia się w literaturze tzw. zjawisko różowych zębów, zwane także 
PTP (pink tooth phenomenon). Jest to przykład fenomenu spotykanego zarówno 

w dziedzinie medycyny sądowej, jak i antropologii, wiązanego bardzo często ze śmiercią 
wskutek uduszenia, powieszenia lub utonięcia. Przejawia się ono w formie charakte-
rystycznego różowego zabarwienia uzębienia osobnika. Choć historia badań nad tym 

zjawiskiem sięga XIX wieku, wciąż budzi ono wiele kontrowersji. Szczegółowe 
poznanie mechanizmu powstawania PTP, jak i możliwych mylnych diagnoz oraz 
alternatywnych wytłumaczeń może pozwolić na uniknięcie nieporozumień w kwestii 
interpretacji, a także na oszacowanie płynącej z nich wartości dowodowej. 

2. Historia badań nad PTP 

Obecność omawianego zjawiska w kontekście kryminalistycznym stanowi przed-

miot dyskusji już od XIX wieku. Choć nie wiadomo, kiedy zostało ono pierwszy raz 
zaobserwowane, pewne jest, że pierwsza wzmianka w literaturze na ten temat pojawiła 
się w 1829 r. w pierwszym wydaniu książki „The Anatomy, Physiology, and Diseases 

of the Teeth” autorstwa Thomasa Bella [2]: I have frequently examined the teeth of 
persons whose death has been occasioned by hanging or drowning, and have 
invariably found the whole of the osseous part colored with a dull deep red, which 
could not possibly have been the case if these structures were devoid of a vascular 

system. In both instances the enamel remains wholly free from discoloration [3]. Opisał 
on obecność czerwonego zabarwienia zębiny u ofiar uduszenia i utonięcia. Jedno-
cześnie wskazał on na brak odbarwień szkliwa w obu przypadkach. Ponieważ jednak 
zjawisko to było w tej pozycji literaturowej opisane raczej jako dowód na ukrwienie 
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struktur zębowych niż fenomen medyczny, nie wzbudziło wiele zainteresowania aż do 
XX wieku, kiedy ponownie opisano je w kontekście medycyny sądowej [4]. Choć 
przedstawiano różne statystyki dotyczące częstości obserwacji PTP, wynoszące czasem 

10 przypadków w ciągu 6 miesięcy prowadzenia badań [5], a czasem 5 w trakcie 3 lat 
[6], warto zwrócić także uwagę na przyczyny zgonów, z którymi zjawisko było powią-
zane. Należały do nich utonięcie, powieszenie, zasztyletowanie, zatrucie barbitura-

nami, czadem i dwutlenkiem węgla [4]. Można określić je wszystkie jako „nagłe” bądź 
powiązane z uduszeniem, problematyczne jest natomiast opisanie jednoznacznej 
korelacji. 

W ostatnich latach zaobserwować można większe zainteresowanie tym zjawiskiem 

[4] – jest ono szeroko analizowane w artykułach i pracach naukowych. Dzięki szcze-
gółowemu opisaniu mechanizmu powstawania zabarwienia oraz jednoznacznemu 
potwierdzeniu lub sfalsyfikowaniu teorii o powiązaniu PTP z przyczyną zgonu, 
opisanie tego zjawiska w ekspertyzie sądowej mogłoby dostarczyć wielu informacji 

ważnych dla stron w przebiegu postępowania przygotowawczego, a także przedsta-
wiałoby dużą wartość dowodową w postępowaniu sądowym. Może to tłumaczyć wzrost 
zainteresowania zjawiskiem różowych zębów w ostatnich latach. Ponadto wpływ na 

popularność PTP może mieć jego obecność w popkulturze. Opisanie przypadków różo-
wego zabarwienia uzębienia u ofiar uduszenia lub utonięcia w serialach i książkach 
kryminalnych może wywołać tzw. efekt CSI [7]. Z tego powodu tak ważne są dalsze 
badania na ten temat oraz powszechne omawianie najnowszych doniesień w trakcie 

konferencji naukowych. Mają one na celu uniknięcie nieporozumień związanych 
z interpretacją wyników analizy antropologicznej lub medyczno-sądowej i rozwianie 
wątpliwości co do ich wartości dowodowej. 

3. Różowe zabarwienie zębów antemortem 

Określeń antemortem, perimortem oraz postmortem używa się powszechnie 
w opracowaniach antropologicznych oraz medyczno-sądowych. Termin antemortem 

odnosi się do zmian, jakie zaszły w organizmie przyżyciowo. W przypadku urazów 
odróżniane są od dwóch pozostałych kategorii obecnością efektów przebiegu procesów 
gojenia. Zmiany perimortem powstają w czasie okołośmiertnym, a zatem tuż przed 

zgonem, w jego trakcie lub tuż po nim. Terminu postmortem natomiast używa się do 
kategoryzacji zmian, które miały miejsce już po śmierci osobnika, najczęściej wskutek 
warunków środowiskowych, sposobu depozycji zwłok lub ingerencji zewnętrznej 
w miejsce pochówku [8]. W kontekście badań nad zjawiskiem różowych zębów naj-

częściej omawiane w literaturze są przypadki jego obecności perimortem, a zatem 
powstałych wskutek śmierci danej osoby. Ważne jest jednak by mieć świadomość, iż 
zabarwienie zębiny może pojawić się przyżyciowo i być związane z przebiegiem 
chorób lub przebytymi zabiegami.  

Choć najczęściej obserwuje się przyżyciowe zabarwienie zębów na odcień brązowy, 
szary lub czarny [4], w literaturze wspomina się także o przypadkach obecności 
różowego koloru. Dotyczy to zazwyczaj pojedynczych zębów i jest spowodowane 

urazami lub stanami patologicznymi. Istotne jest odróżnienie ich od właściwego PTP, 
by uniknąć wysnuwania błędnych wniosków. W przypadku urazów by widoczne było 
różowe zabarwienie musi dojść do uszkodzenia naczyń krwionośnych obecnych 
w miazdze zęba oraz do krwotoków. Jeśli dojdzie do martwicy miazgi ząb przybierze 
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ostatecznie kolor szary lub czarny, zatem odcień różowy będzie jedynie etapem 
przejściowym [9]. Wszelkie zabiegi, które mogą uszkodzić mikrokrążenie w miazdze 
zęba, mogą także spowodować jego zabarwienie poprzez opisany wyżej mechanizm. 

Ponadto ząb może sprawiać wrażenie zabarwionego na różowo, jeśli dojdzie do uszko-
dzenia twardych tkanek korony i miazga będzie „prześwitywać” przez szkliwo [10].  

Innymi powodami, dla których zabarwienie może być widoczne, są polipy miazgi 

zęba czy resorpcja wewnętrzna [11]. W tych przypadkach zaróżowienie także ograni-
czone jest do jednego, objętego chorobą lub uszkodzonego zęba, co może pozwolić na 
odróżnienie go od właściwego PTP. W świetle wymienionych możliwości obecności 
różowego zabarwienia zębów bardzo ważna jest dokładna analiza i ustalenie przyczyny 

obecności tego zjawiska, ponieważ niekoniecznie musi ono być powiązane z przyczyną 
śmierci.  

4. Różowe zabarwienie zębów perimortem i postmortem – właściwe PTP 

Ponieważ opisanie zjawiska różowych zębów w literaturze medyczno-sądowej 
i antropologicznej wzbudziło na przestrzeni lat wiele kontrowersji wśród naukowców, 
priorytetem w kontekście badań nad nim stało się opisanie mechanizmu jego powsta-

wania oraz ustalenie jednoznacznych korelacji z przyczyną śmierci. Od zabarwienia 
powstającego antemortem odróżnia je przede wszystkim czas powstawania, jak i fakt, 
iż obejmuje nie tylko jeden uszkodzony ząb, ale przynajmniej kilka z nich.  

4.1. Mechanizm powstawania PTP 

W momencie śmierci stwarzającej warunki nietypowe, takie jak np. skrajny wzrost 

ciśnienia wskutek dławienia, naczynia krwionośne obecne w miazdze zęba pękają, 
a czerwone krwinki wydostają się do komory miazgi. Ponadto śmierć określana jako 
nagła może spowodować niewydolność krzepnięcia i koagulacji, a tym samym zacho-
wanie przez krew jej właściwości płynnych w stanie pośmiertnym. Jednak ze względu 

na to, iż średnia średnica erytrocytów wynosi ok. 7,5 µm, a kanalików zębinowych  
3,5 µm [13], najważniejszym elementem procesu powstawania różowego zabarwienia 
zębiny jest hemoliza. Z łacińskiego hemo (krew) i lysis (otworzyć) oznacza ona rozpad 

czerwonych krwinek oraz uwolnienie hemoglobiny i innych komponentów, takich 
porfiryny i hemosyderyna, do otaczających przestrzeni [14]. Pod wpływem wzrostu 
ciśnienia elementy te zostają wtłoczone do struktur zębiny, gdzie są odkładane i ze 
względu na kolor hemoglobiny powodują powstanie widocznego przez szkliwo, 

różowego zabarwienia.  
O obecności hemoglobiny w miazdze zębów posiadających różowe zabarwienie 

może świadczyć obecna w nich stosunkowo wyższa zawartość atomów żelaza w po-
równaniu do tych bez PTP [14]. Ponadto warto pamiętać, iż erytrocyty, których 

produkty hemolizy dostają się do kanalików zębinowych, mogą pochodzić nie tylko 
z naczyń krwionośnych obecnych w miazdze, ale także z okolicznych krwotoków. 
Proces hemolizy natomiast zachodzi w środowisku o temperaturze niższej niż 10ºC, 

a zatem istnieje duże prawdopodobieństwo, iż zabarwienie pojawi się szybciej 
w warunkach zimnych, np. w chłodnym środowisku wodnym [14]. W literaturze 
obecne są także doniesienia świadczące o tym, że zjawisko różowych zębów częściej 
może się pojawiać u młodych osób ze względu na większą liczbę i średnicę kanalików 

zębinowych. Z wiekiem odkładana jest w strukturach zębowych zębina wtórna, a tym 
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samym zmniejsza się szansa na penetrację ich przez produkty hemolizy [15, 16], jednak 
nie wszystkie badania potwierdzają korelację wieku z podatnością na zabarwienie [17]. 
Wpływ na nasycenie oraz częstość występowania PTP może mieć także rodzaj zęba: 

spotkać się można także z doniesieniami dotyczącymi silniejszej manifestacji pig-
mentacji w zębach jednokorzeniowych względem wielokorzeniowych [18].  

Jako czynnik wpływający na powstawanie różowego zabarwienia zębów wymienia 

się także sposób depozycji ciała postmortem. Jak wskazał Van Wyk [19] należy 
rozważyć możliwość korelacji występowania PTP z ułożeniem ciała na brzuchu lub 
w pozycji głową w dół w trakcie procesów pośmiertnych. Ofiary utonięć także często 
unoszą się na powierzchni wody z twarzą skierowaną ku dołowi, co może skutkować 

zwiększonymi szansami na wtłoczenie produktów hemolizy do kanalików zębinowych 
ze względu na grawitację, wpływ zewnętrznego ciśnienia wody oraz gromadzenie się 
krwi przestrzeniach twarzoczaszki [4]. Wpływ czynników środowiskowych postmortem 
stanowi zatem ważny aspekt do rozważenia w przypadku analizy przyczyn powstania 

PTP. 
Ponadto w literaturze wskazuje się także na możliwość występowania różowej pig-

mentacji zębów wskutek zatrucia barbituranami. Przeprowadzone w 1976 r. badania na 

chomikach [12] wykazały, że zabarwienie istotnie pojawia się po przedawkowaniu 
barbituranów, jednak wolniej niż przy śmierci przez powieszenie. Mechanizm ten polega 
na zwiększonej produkcji tlenku węgla, który w warunkach naturalnych jest produktem 
fizjologicznego katabolizmu hemu. Barbiturany, wraz z procesem hemolizy, zwiększają 

efektywność tego procesu, tym samym powodując powstawanie większej ilość CO 
i (w następstwie) karboksyhemoglobiny, czyli kompleksu hemoglobiny z tlenkiem węgla 
[13]. Jej zwiększona ilość powoduje niedotlenienie organizmu, a często prowadzi także 
do śmierci przez uduszenie. W efekcie może dojść do pigmentacji zębiny produktami 

hemolizy zgodnie z mechanizmem opisanym w przypadku zgonu wskutek powieszenia 
lub utonięcia.  

Problematyczne jest określenie czasu, w jakim dochodzi do zabarwienia zębiny. 
W świetle przedstawionego mechanizmu powstawania PTP należy przyjąć, iż nie może 

ono pojawić się wcześniej niż początek procesu hemolizy, która staje się widoczna 
makroskopowo ok. 6 dni po śmierci [4]. W badaniach Van Wyk [19] pigmentacja 
stawała się widoczna po 6 dniach, natomiast szczyt intensywności osiągała ok. 18. dnia. 

Nie wszystkie artykuły jednak są zgodne w tej kwestii. W trakcie analiz z 1990 r. [20] 
wykryto znaczny wzrost ilości hemosyderyny w miazdze zęba szczurów już 24 h po 
śmierci. Wskazuje to na obecność produktów hemolizy w komorze miazgi w czasie 
szybszym niż przewidywano. Należy jednak także wziąć pod uwagę różnice gatunkowe, 

które mogą mieć wpływ na wyniki badań, a tym samym brak możliwości jednoznacz-
nego przełożenia analizy badań nad zwierzętami na organizmy ludzkie. Ponadto warto 
także pamiętać o różnicy w warunkach pomiędzy laboratorium a środowiskiem, 
w którym mogą znajdować się szczątki ludzkie. Zatem, choć ze względu na mnogość 

czynników mających wpływ na tempo powstawania zabarwienia, ciężko jest określić 
jednoznacznie, kiedy będzie ono możliwe do zaobserwowania u zmarłego. Pewne jest 
natomiast, iż nie powstaje ono tuż po śmierci, a jakiś czas po niej, jako że niezbędny 

jest proces hemolizy oraz wtłoczenie jej produktów do kanalików zębinowych.  
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4.2. Korelacja PTP z przyczyną śmierci 

Choć zjawisko różowych zębów znane jest przynajmniej od 1829 r. i wielokrotnie 
wysuwano hipotezy na temat jego korelacji ze śmiercią nagłą wskutek uduszenia, 
powieszenia czy utonięcia, przekonanie to funkcjonuje raczej wśród osób spoza dziedzin 

medycyny sądowej i antropologii, a także w pop kulturze. Wśród naukowców bada-
jących PTP panuje zgoda co do tego, że nie jest to cecha patognomoniczna dla żadnego 
sposobu śmierci [21].  

Pewne jest natomiast, że najważniejszym w powstaniu pigmentacji elementem jest 

hemoliza. Jednak analizując zaobserwowane na zwłokach różowe zabarwienie zębów 
należy brać pod uwagę wszystkie czynniki, jakie mogły je wywołać, tj.: przyżyciowe 
urazy uzębienia i przebyte zabiegi stomatologiczne, przyjmowane leki, możliwy przyży-
ciowy kontakt z tlenkiem węgla w środowisku, sposób depozycji ciała po śmierci oraz 

warunki postmortem. Wszystkie one mogą mieć wpływ na powstanie pigmentacji i nie 
muszą jednoznacznie świadczyć o przyczynie zgonu. Jedynie w przypadku obecności 
innych cech świadczących o konkretnym sposobie śmierci, np. ślady na szyi po 
powieszeniu czy wyłowienie ciała z wody, PTP może stanowić dowód potwierdzający 

wyniki badań.  
Warto zwrócić także uwagę na badania przeprowadzone w 2018 r. [17]. W ich 

trakcie przeprowadzono autopsje ośmiu ciał, w których zaobserwowano obecność 

różowego zabarwienia uzębienia. Zmarli różnili się zarówno płcią i wiekiem (od 6 do 
ponad 30 lat), jak i przyczyną zgonu: wyróżniono wśród nich urazy czaszkowo-móz-
gowe, postrzał z broni palnej, asfiksję, jak również przyczynę nieznaną. Przypadki 
natomiast łączyło zaawansowane stadium rozkładu. Nie wykazano korelacji pigmen-

tacji z żadną ze zmiennych, a jedynie wskazano na szeroki wachlarz możliwych 
przyczyn jej powstawania.  

4.3. Różowe zabarwienie zębów w materiale archeologicznym 

W przypadku materiału archeologicznego, a zatem zwłok całkowicie zeszkieletyzo-
wanych, nie należy rozważać różowego zabarwienia zębów w kategoriach właściwego 

PTP. Od szczątków postmortem nieokreślanych jako „archeologiczne” odróżnia je 
stopień wyschnięcia. W antropologii rozróżnia się je jako kości wilgotne/świeże 
(wet/fresh) oraz suche (dry). Szczątki należące do pierwszej kategorii charakteryzują 
się obecnością części organicznej tkanki kostnej (między innymi włókien kolageno-

wych czy lipidów) i tkanek miękkich, a także tym samym elementów krwi i produktów 
hemolizy. Wraz z upływem PMI (postmortem interval) postępuje wysychanie tkanek, 
uzależnione silnie od warunków środowiskowych. Z tego powodu problematyczne jest 
określenie jednoznacznie punktu na linii czasowej, od którego należy mówić o szcząt-

kach archeologicznych. Pozbawione są one natomiast wszelkich części organicznych 
budujących tkanki miękkie czy wchodzące w skład płynów układu krążenia, a zatem 
w kanalikach zębinowych nie pozostaną produkty hemolizy, gdyż ulegną one rozkładowi.  

W momencie odkrycia szczątków archeologicznych, w których widoczne jest różowe 
zabarwienie uzębienia, należy rozważać przede wszystkim wpływ grzybów saprofi-
tycznych w środowisku. W literaturze opisano przypadki obecności zaróżowienia 
zębiny w materiale archeologicznym [22, 23]. Najważniejszą różnicą pomiędzy nimi, 

a przypadkami pochodzącymi z medycyny sądowej, jest wygląd zewnętrzny. W ma-
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teriale archeologicznym różowa pigmentacja zębiny nie jest widoczna z zewnątrz, 
ponadto zawartość żelaza nie jest równa temu obserwowanemu we właściwym PTP. 
Ponadto badania pod mikroskopem świetlnym wykazują obecność tuneli wykonanych 

przez grzyby saprofityczne w zębinie. W celu ustalenia ich etiologii przeprowadzono 
analizy mykologiczne. Szczegółowe badania wykazały, iż w opisywanych w literaturze 
przypadkach za powstanie tuneli oraz różowy kolor odpowiedzialne były grzyby 

z gatunków Stachybotrys cylindrospora oraz Doratomyces stemonitis [24]. Wyraźnie 
zatem widać, iż te dwa zjawiska nie powinny być ze sobą mylone i w przypadku 
obserwacji pigmentacji w materiale archeologicznym nie należy analizować go 
w kategoriach właściwego PTP.  

5. Wartość dowodowa PTP 

W świetle przedstawionego mechanizmu powstawania PTP oraz jego możliwych 

interpretacji można wysnuć wnioski, iż obserwacja różowego zabarwienia zębów 
u zmarłych nie stanowi jednoznacznego dowodu na sposób śmierci. Nie należy opierać 
na niej konkluzji dotyczących profilu tafonomicznego. Zjawisko różowych zębów 
może natomiast stanowić element dodatkowy w ekspertyzie medyczno-sądowej lub 

antropologicznej, wskazującej na obecność procesu hemolizy w obrębie jamy ustnej 
oraz wytworzenia warunków odpowiednich do wtłoczenia jej produktów do kanalików 
zębinowych. W takim przypadku należy w ekspertyzie poddać analizie wszelkie czyn-

niki mogące spowodować powstanie PTP, takie jak depozycja ciała, czynniki środo-
wiskowe oraz porównać obserwacje z danymi odontologicznymi z historii medycznej 
zmarłego. W przypadku otrzymania opinii opierającej wnioski dotyczące sposobu 
śmierci na zaobserwowaniu przede wszystkim różowej pigmentacji zębów, wymagane 

jest wezwanie biegłego oraz konfrontacja, w skrajnych przypadkach powołanie dru-
giego biegłego.  

6. Wnioski  

Przytoczone przykłady z literatury oraz opisany mechanizm powstawania różowego 
zabarwienia zębów postmortem wyraźnie świadczą o braku jednoznacznej korelacji ze 

sposobem śmierci. Ponadto bardzo ważne jest z medycznego i antropologicznego 
punktu widzenia posiadanie wiedzy o możliwych alternatywnych wyjaśnieniach ich 
etiologii, takich jak przyczyny przyżyciowe w postaci urazów uzębienia, przebytych 
zabiegów i chorób, jak i aktywności grzybów saprofitycznych w przypadku szczątków 

archeologicznych. Znajomość tego fenomenu oraz jego charakterystyki jest kwestią 
ważną także z kryminalistycznego punktu widzenia. W przypadku kontaktu z opiniami 
biegłych, posiadającymi wnioski w oparciu o to zjawisko, warto znać wszelkie możliwe 
interpretacje oraz kontrowersje dotyczące PTP. Może to pozwolić na rozwianie wszel-

kich nieporozumień zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym oraz 
uniknąć ryzyka oparcia wyroku na niewiarygodnych wnioskach płynących z ekspertyzy 
medyczno-sądowej lub antropologicznej.  
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Zjawisko różowych zębów i jego wartość dowodowa 

Streszczenie 
Zjawisko różowych zębów, nazywane także PTP (pink tooth phenomenon), stanowi element medycyny 
sądowej równie często wykorzystywany w opracowaniach naukowych, jak i podważany. Od wielu lat 

wiązany jest ze śmiercią wskutek uduszenia, powieszenia lub utonięcia. Ze względu na rosnące zaintere-
sowanie tym fenomenem, spowodowane jego popularyzacją w popkulturze, warto zrozumieć mechanizm 
jego powstawania, możliwe interpretacje oraz związane z nim kontrowersje. W rozdziale opisano zjawiska 
przypominające PTP, mogące stanowić źródło mylnych diagnoz, a także ich szczegółową etiologię. 
Wyjaśniono źródła kontrowersji oraz wskazano wartość dowodową zjawiska w kontekście kryminalistycz-

nym. W świetle aktualnej literatury zjawisko różowych zębów nie stanowi cechy patognomonicznej żadnej 
przyczyny zgonu i nie przedstawia sobą dużej wartości dowodowej w kontekście opisywania profilu 
tafonomicznego zmarłego.  
Słowa kluczowe: zjawisko różowych zębów, kryminalistyka, archeologia, endodoncja 

Pink tooth phenomenon and its probative value 

Abstract 

The pink tooth phenomenon, also known as PTP, is an element of forensic medicine that is as often used in 
scientific studies as it is contested. For many years, it has been associated with death by strangulation, 
hanging or drowning. Due to the growing interest in this condition, caused by its popularization in pop 
culture, it is worth to understand the mechanism of its formation, possible interpretations and the related 
controversies. This chapter describes PTP-like phenomena that can be the source of misdiagnosis, as well 

as their detailed etiology. The sources of the controversy were explained and the probative value of the 
condition in the forensic context was indicated. In the light of the current literature, the phenomenon of 
pink teeth does not constitute a pathognomonic feature of any cause of death and is of little probative value 
in the context of describing the taphonomic profile of the deceased. 

Keywords: pink tooth phenomenon, forensic, archaeology, endodontics 
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