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Wstęp 

Współczesny rozwój społeczeństwa informacyjnego, szybki przepływ informacji 

w sposób często niekontrolowany, zwiększony dostęp do informacji wynikły wskutek 

rewolucji informatycznej ostatnich lat – to główne zjawiska będące przyczyną dra-

stycznego rozwoju nauk o cyberbezpieczeństwie i cyberprzestrzeni. Z powyższymi 

zjawiskami nieodłącznie łączy się zwiększone ryzyko ataków na informatyczne bazy 

danych, o których coraz częściej mówi się, że są złotem XXI wieku. 

Gdy mówimy o cyberbezpieczeństwie, mamy na myśli pojęcie o bardzo szerokim 

zakresie desygnatów. Najczęściej wyróżnianymi formami zagrożeń teleinformatycznych 

są cyberprzestępczość, cyberszpiegostwo, cyberterroryzm czy hacking. Wszystkie one 

łączą się z pojęciem cyberprzestrzeni, a zatem przestrzeni, w której dochodzi do naru-

szenia i zagrożeń teleinformatycznych, mających charakter przestępczy, a więc będących 

przedmiotem zainteresowania prawa karnego. Na obecny czas cyberprzestępczość jest 

szerokim działem wiedzy dzielącym kompetencje między takimi dziedzinami jak kry-

minologia, prawo karne, cybernetyka czy nauki informatyczne. Nierozerwalnie problemy 

te związane są z zagadnieniami ochrony danych osobowych, zbiorowych baz danych, 

zawierających często informacje o charakterze tajnym bądź poufnym, mających znaczenie 

kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania organów wewnętrznych państwa, instytucji 

związanych z obronnością, administracją publiczną czy sprawujących funkcje kontrolne 

i nadzorcze. Z racji nierozerwalnego połączenia z naukami technicznymi i informa-

tycznymi niezbędna okazuje się również obszerna wiedza, wykraczająca poza ramy 

nauk prawnych, a wkraczająca w obszar nauk ścisłych i technicznych opartych na 

elementach technicznych i technologicznych z elementami nauk społecznych. Takie wielo-

dyscyplinarne ujęcie tematu wymaga znacznego zakresu badań w obszarze niniejszej 

monografii traktującej w całości o zagadnieniach cyberbezpieczeństwa i terroryzmu 

z punktu widzenia nauk prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego. 

Monografia przytacza przede wszystkim karnoprawne ramy odpowiedzialności za 

przestępstwa popełniane w cyberprzestrzeni, uzupełniając regulacje materialnego prawa 

karnego również dodatkowo problematyką karną procesową i śledczą. Dopełnieniem 

opracowania jest ukazanie problematyki bezpieczeństwa w przestrzeni w kontekście 

ochrony danych osobowych i terroryzmu zagadnieniami świadomości społecznej na 

temat zagrożenia cyberprzestępczością. 

Drugą odsłoną monografii są zagadnienia związane ściśle z zagrożeniem terrory-

stycznym. Autorzy podjęli tutaj tematykę wykorzystywania materiałów wybuchowych, 

pirotechnicznych, zakresu kompetencji wybranych organów administracji publicznej 

w dziedzinie przeciwdziałania i zapobiegania incydentom o charakterze terrorystycznym. 

Trzecia grupa tematyczna monografii ogniskuje się na wybranych przestępstwach, 

które pośrednio również mają związek z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa. Auto-
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rzy podjęli tutaj takie zagadnienia jak problematyka hazardu, przestępczości seksualnej, 

profilowania kryminalistycznego czy wymuszonych zaginięć. 

Oddając do rąk czytelników niniejszą monografię należy mieć nadzieję, że przyczyni 

się ona do jeszcze lepszego zrozumienia zagadnień dotyczących cyberbezpieczeństwa 

we współczesnym świecie w kontekście prawidłowego zabezpieczenia bezpieczeństwa 

wewnętrznego państwa. 

 

 

Redaktor naukowy  

Dr Łukasz B. Pilarz 
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Sławomir Zygadło1 

Ewolucja działań Służby Ochrony Państwa  

w obliczu współczesnych zagrożeń 

1. Wprowadzenie 

Kwestie bezpieczeństwa stanowią jedną z naczelnych potrzeb każdego człowieka 

i zarazem są elementem niezbędnym do właściwego funkcjonowania państwa. Królowie, 

władcy i inne osoby piastujące najwyższe urzędy są od czasów starożytnych celem zama-

chów o różnym charakterze i przeprowadzanych w różnej formie.  

Kiedy w 1918 roku – w momencie odrodzenia się państwa polskiego po 123 latach 

niewoli – formowano i obsadzano najważniejsze urzędy, nieodzownym stało się powo-

łanie służb właściwych do ochrony najważniejszych osób i obiektów w państwie. 

Na przestrzeni lat jedną z najbardziej narażonych na zagrożenie bezpieczeństwa grup 

społecznych byli ludzie sprawujący władzę, a jednostki wydzielone do zadań ochron-

nych miały zawsze kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa najważniejszych osób 

w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w innych krajach Europy (oraz świata). 

Przez wiele lat państwa kładły nacisk na wypracowanie właściwych mechanizmów 

obronnych, które mogłyby zwiększyć bezpieczeństwo społeczeństwa i elit nim rządzą-

cych [1, s. 173]. W celu zapewnienia efektywnego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego 

i wewnętrznego każde państwo tworzy instytucje bezpieczeństwa [2, s. 125]. Ochrona 

urzędników państwowych na przestrzeni wieków powierzana była zawsze wyspecja-

lizowanym, a z czasem również świetnie wyszkolonym, formacjom – strażom przy-

bocznym, gwardiom bądź wyborowym oddziałom wojska. Obok zagrożeń związanych 

z przestępczością zorganizowaną czy terroryzmem, jakim stawić czoła muszą obecne 

formacje ochronne, pojawiły się nowe, związane z dezinformacją i rozwojem nowych 

technologii, jak cyberterroryzm oraz tzw. „wojny lub działania hybrydowe”2. W dobie 

wciąż rozwijającej się technologii i obecnych zagrożeń, zwłaszcza hybrydowych, bez-

pieczeństwo najważniejszych urzędników państwowych jest kwestią, która wymaga 

ciągłej adaptacji, skutecznych narzędzi, modyfikacji przepisów prawnych, a także wykwa-

lifikowanej i dobrze wyszkolonej kadry. W Polsce instytucją zajmująca się ochroną 

najważniejszych urzędników państwowych jest obecnie Służba Ochrony Państwa 

(SOP), która zastąpiła funkcjonujące wcześniej Biuro Ochrony Rządu. 

Służba Ochrony Państwa – jako składowa systemu bezpieczeństwa państwa – chcąc 

właściwie wykonywać swoje zadania, podlegać musi ciągłej ewolucji. Co więcej, organy 

nadzorujące tę formację powinny dążyć do sukcesywnej modyfikacji tej służby poprzez 

dostosowania jej sposobów działania do nowych potencjalnych zagrożeń, a także 

wspierać proces transformacji. 

  

 
1 slawomir.zygadlo@wat.edu.pl, Szkoła Doktorska Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego 

w Warszawie, https://www.wojsko-polskie.pl/wat. 
2 Wojna hybrydowa to aktywność jednej z walczących stron, która łączy w sobie metody, formy oraz środki 
charakterystyczne dla różnorodnych działań militarnych i niemilitarnych. 



 

Sławomir Zygadło 
 

10 
 

2. Rys historyczny 

Prekursorzy istniejącej dzisiaj Służby Ochrony Państwa pojawiają się w Polsce 

w 1918 roku, kiedy to Rzeczpospolita odzyskała niepodległość, a funkcję naczelnego 

dowódcy tworzącego się Wojska Polskiego i Naczelnika Państwa objął Józef Piłsudski. 

Ówczesne władze postanowiły wtedy zorganizować oddziały, które zajmowałyby się 

ochroną urzędników państwowych i jednocześnie pełniły funkcje reprezentacyjne. 

W skład powołanej wówczas Kwatery Wojskowej weszły Odziały Przyboczne 

Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza – kompania piechoty i szwadron kawalerii 

[3, s. 7]. 

Dzieje tych formacji to mało znany i pomijany epizod w historii Wojska Polskiego. 

W II Rzeczypospolitej formacje te dbały o bezpieczeństwo prezydentów: Gabriela 

Narutowicza, Stanisława Wojciechowskiego i Ignacego Mościckiego, zarówno w trakcie 

ich przebywania na terenie Zamku Królewskiego oraz Belwederu, jak również poza 

Warszawą. 

Duża reorganizacja ochrony w Polsce została wprowadzona w wyniku zabójstwa 

Prezydenta. W dniu 16 grudnia 1922 roku w salach warszawskiej Zachęty zamachu na 

Gabriela Narutowicza – pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej – dokonał malarz 

Eligiusz Niewiadomski. Przyczyny i skutki tego wydarzenia pokazały, że formacje 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo Prezydenta RP nie realizują skutecznie powierzonych 

im zadań. Konsekwencją tego zabójstwa były dokonane przez nowego ministra spraw 

wewnętrznych (pełniącego jednocześnie funkcję premiera) – gen. Władysława Sikor-

skiego – m.in. zmiany personalne i organizacyjne dokonane w systemie bezpie-

czeństwa II Rzeczypospolitej. W wyniku wprowadzonych zmian w dniu 12 czerwca 

1924 roku powołana została Brygada Ochronna działająca przy Okręgowym Urzędzie 

Policji Politycznej m.st. Warszawy. Brygada stała się jednostką odpowiadającą za 

bezpieczeństwo dostojników państwowych, a zabezpieczeniem siedziby Prezydenta 

zajmował się Oddział Zamkowy (wydzielony z Brygady Ochronnej). 

29 lipca 1924 roku ówczesny minister spraw wewnętrznych – Zygmunt Hübner – 

wobec prezydenta, innych wysokich urzędników oraz głów obcych państw przebywa-

jących na terenie RP podpisał „Instrukcję o prowadzeniu służby ochronnej”. Instrukcja 

uwzględniała cztery stopnie zabezpieczenia, w zależności od zagrożenia i występowania 

niebezpieczeństwa dokonania zamachu. Dokument ten opisywał również zabezpie-

czenie tras kolejowych, mostów i stacji, a także zasad zapewniania ochrony osobistej. 

Oficerów, którzy pełnili służbę u boku prezydenta, dobierano bardzo starannie. 

W większości wywodzili się oni z elitarnych pułków II Rzeczypospolitej [4, s. 12]. 

Zakres i podział obowiązków związanych z ochroną pomiędzy Policją Państwową 

a wojskiem nie był ściśle określony. Można przypuszczać, że większy wpływ na 

ochronę prezydenta miało wojsko – ze względu na bezpośrednią styczność adiutantów 

Żandarmerii Wojskowej, a także Szefa Gabinetu Wojskowego. Policja natomiast zapew-

niała ochronę premierowi oraz ministrom spraw wewnętrznych, ministrom spraw 

zagranicznych i ministrom sprawiedliwości [4, s. 26]. 

W czasie okupacji niemieckiej również realizowane były zadania związane z zapew-

nieniem bezpieczeństwa przywódcom podziemnych organizacji politycznych i wojsko-

wych. Konspiracyjny kontrwywiad zajmował się zabezpieczeniem członków Komendy 

Głównej Armii Krajowej, natomiast zabezpieczeniem miejsc pracy i ochroną osobistą 

zajmowały się trzyosobowe zespoły ochronne [5, s. 20]. 
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Pod koniec II wojny światowej, po powołaniu Resortu Bezpieczeństwa Publicznego 

Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, w dniu 22 sierpnia 1944 roku powołano 

Wydział Ochrony Rządu. Głównym zadaniem Wydziału była ochrona członków PKWN, 

Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej oraz Przewodni-

czącego Krajowej Rady Narodowej. Ochroną obiektów o szczególnym znaczeniu zajmo-

wały się Wojska Wewnętrzne, przekształcone w połowie 1945 roku w Korpus Bezpie-

czeństwa Wewnętrznego (KBW), a także funkcjonujący w strukturach korpusu Batalion 

Ochrony PKWN, przekształcony w samodzielny Batalion Ochrony Rządu [6, s. 342]. 

Kilka lat później w miejsce Wydziału Ochrony Rządu utworzono Departament 

Ochrony Rządu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) wyznaczony do 

ochrony najwyższych przedstawicieli władzy partyjno-państwowej. 

W 1954 roku dekretem Rady Państwa rozwiązane zostało MBP. W miejsce rozwią-

zanego MBP utworzono dwa odrębne urzędy centralne chroniące wewnętrzne i zewnętrzne 

bezpieczeństwo PRL: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (MSW) i Komitet do spraw 

Bezpieczeństwa Publicznego. Po zlikwidowaniu Komitetu do spraw Bezpieczeństwa 

Publicznego zadania, jakie wcześniej realizował, przejęło MSW i w tym celu powo-

łano – bez podstawy normatywnej – Służbę Bezpieczeństwa. W dniu 13 grudnia 1956 

roku utworzone zostało Biuro Ochrony Rządu – jako jedna z kilkunastu nowych 

komórek organizacyjnych MSW [7]. 

W wyniku reformy MSW w listopadzie 1981 roku Biuro Ochrony Rządu z uwagi 

na powiązania z Nadwiślańskimi Jednostkami Wojskowymi, kontynuującymi działalność 

KBW, znalazło się pod nadzorem szefa Wojsk Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 

a później Szefa Służby Bezpieczeństwa [7]. 

W 1990 roku Biuro Ochrony Rządu zostało przeformowane w Jednostkę Wojskową 

(JW) Nr 1004. Jej funkcjonariusze otrzymali status żołnierzy, pełniąc jednak nadal 

służbę w resorcie spraw wewnętrznych. Ponadto Rada Ministrów wydała szereg uchwał 

i rozporządzeń przyznających żołnierzom BOR-u i Nadwiślańskim Jednostkom Wojsko-

wym niektóre kompetencje funkcjonariuszy Policji. 

Pod koniec lat 90. XX wieku wszystkie jednostki wojskowe zostały podporząd-

kowane Ministrowi Obrony Narodowej, w związku z tym musiał ulec zmianie również 

status prawny BOR-u. Aby utrzymać Biuro Ochrony Rządu w dotychczasowym mini-

sterstwie, rozpoczęto prace legislacyjne nad przepisami mającymi określić nową pozycję 

prawną tej formacji. 

Dnia 30 marca 2001 roku weszła w życie ustawa z 16 marca 2001 roku o Biurze 

Ochrony Rządu [8]. Na mocy jej postanowień jednostkę przekształcono w jednolitą, 

umundurowaną i uzbrojoną formację wykonującą zadania ochronne. Od tego momentu 

żołnierze JW 1004 stali się z mocy prawa funkcjonariuszami BOR-u. Wyżej wymieniony 

dokument określał również ostateczną datę likwidacji Nadwiślańskich Jednostek 

Wojskowych (NJW) MSWiA. W wyniku likwidacji Jednostki – część żołnierzy NJW 

MSWiA wcielono do Biura Ochrony Rządu. 

W kolejnych latach ustawa była wielokrotnie nowelizowana i pozostawała pod-

stawą prawną działalności Biura aż do jego rozwiązania 1 lutego 2018 roku, kiedy to 

powołana została Służba Ochrony Państwa [9]. 

W oparciu o historię i funkcjonowanie polskich formacji realizujących zadania 

ochronne, zwłaszcza w czasie II wojny światowej, Służba Ochrony Państwa stara się 

kontynuować najlepsze tradycje i dbać o etos służby. Za zgodą Powstańców Warszawskich 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Pa%C5%84stwa_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Spraw_Wewn%C4%99trznych_PRL
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadwi%C5%9Bla%C5%84skie_Jednostki_Wojskowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Policja_(Polska)


 

Sławomir Zygadło 
 

12 
 

przejęła i kontynuuje tradycje Oddziału Dyspozycyjnego B Kedywu Okręgu War-

szawa Armii Krajowej, który odpowiedzialny był za ochronę dowódców i Kwatery 

Głównej Armii Krajowej. Wyrazem kontynuacji tej tradycji jest symbol umieszczony 

na sztandarze formacji oraz mundurach i legitymacjach służbowych funkcjonariuszy 

Służby Ochrony Państwa, który przedstwaia rysunek 1. 

 
Rysunek 1. Oznaka pamiątkowa SOP oznaczająca kontynuację tradycji AK. Źródło: [7] 

3. Pozycja Służby Ochrony Państwa w systemie bezpieczeństwa państwa 

Współcześnie większość państw posiada w swoich strukturach (cywilnych lub/i 

woj.skowych) wyspecjalizowane formacje zajmujące się ochroną oraz zapewnieniem 

bezpieczeństwa najważniejszym osobom w państwie i poza jego granicami. W Polsce 

zadania te wykonują m.in. funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa [10, s. 40]. 

Służba Ochrony Państwa wykonuje zadania mieszczące się w obszarze kompetencji 

administracji publicznej. Realizuje ustawowe zadania mieszczące się w kategorii 

przedsięwzięć administracji rządowej, do których należy zapewnienie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa państwa. Służba Ochrony Państwa, zgodnie 

z klasyfikacją działów administracji rządowej, funkcjonuje w ramach działu „sprawy 

wewnętrzne”, obejmującego m.in. sprawy ochrony i porządku publicznego [11]. 

Służba Ochrony Państwa jest jednolitą, uzbrojoną formacją wykonującą zadania 

z zakresu ochrony osób i obiektów, a także rozpoznawania skierowanych przeciw nim 

przestępstw oraz zapobiegania im [9, art. 2 § 1]. 

Służba Ochrony Państwa podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 

i jest najmniejszą formacją mundurową w strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji, dysponującą budżetem w wysokości ok. 329 milionów PLN. 

Plany MSWiA w czasie powoływania SOP-u zakładały zatrudnienie w ciągu kilku lat 

od powołania formacji ponad 3000 funkcjonariuszy, jednakże SOP obecnie zatrudnia 

ok. 2420 osób, w tym ok. 1300 funkcjonariuszy operacyjnych i zabezpieczenia działań 

(oficerowie ochrony, kierowcy, pirotechnicy, ochrona obiektów itd.), a pozostała część 

to pracownicy administracyjni, w tym 248 pracowników cywilnych. W SOP-ie służy 

również 237 kobiet, co stanowi ok. 10% zatrudnionych w formacji3. SOP, realizując 

 
3 Dane na koniec 2021 roku. 
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swoje zadania ustawowe, ściśle współpracuje z innymi służbami podległymi MSWiA – 

Policją, Strażą Graniczną i Państwową Strażą Pożarną. Ponadto na terenie jednostek 

wojskowych współpracuje także z Żandarmerią Wojskową [12]. Niestety wykorzystanie 

do wsparcia działań ochronnych SOP-u wojska jest bardzo skomplikowaną prawnie 

procedurą i wymaga zgody Prezesa Rady Ministrów [9, art. 38], w związku z powyższym 

działania takie mają miejsce tylko w przypadku realizacji bardzo dużych zabezpieczeń, 

takich jak np. szczyt NATO. 

Służba Ochrony Państwa jest złożonym systemem działania [13, s. 9-44] po-

strzeganym w wielu wymiarach, ze szczególnym uwzględnieniem kryterium ciągłości 

funkcjonowania państwa. Do głównych zadań Służby Ochrony Państwa należy [9, art. 3] 

ochrona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, 

Prezesa Rady Ministrów, Wiceprezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych. SOP ochrania 

również byłych prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie ustawy z dnia 

30 maja 1996 roku o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [14]) 

oraz osoby posiadające status głowy państwa, szefa rządu oraz ich zastępców, przewod-

niczącego parlamentu lub izby parlamentu, lub ministra spraw zagranicznych – wcho-

dzących w skład delegacji państw obcych przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. Służba Ochrony Państwa na podstawie decyzji administracyjnej Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji może również objąć ochroną inne osoby ze 

względu na dobro państwa [9, art. 3 pkt 1 lit. d]. 

Do zadań SOP-u należy również ochrona obiektów służących Prezydentowi Rzeczy-

pospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych oraz wskazanych 

w decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych innych obiektów stanowiących 

siedziby członków Rady Ministrów (z wyłączeniem obiektów służących Ministrowi 

Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości), a także placówek zagranicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej, które są szczególnie zagrożone i jeżeli zapewnienie ochrony 

tych placówek w inny sposób jest niewystarczające. Decyzję o objęciu ochroną SOP-u 

placówek zagranicznych podejmuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właści-

wego do spraw zagranicznych, po uzyskaniu opinii ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

W swoich zadaniach Służba Ochrony Państwa ma również rozpoznawanie prze-

stępstw i zapobieganie przestępstwom przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, przeciwko 

życiu lub zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w ko-

munikacji, przeciwko wolności, przeciwko czci i nietykalności cielesnej, przeciwko 

porządkowi publicznemu, zamachom i czynnym napaściom skierowanym przeciwko 

osobom podlegającym ochronie oraz przeciwko bezpieczeństwu ochranianych obiektów. 

Służba Ochrony Państwa może także wykonywać działania mające na celu roz-

poznawanie, zapobieganie i wykrywanie popełnianych przez funkcjonariuszy i pra-

cowników SOP-u przestępstw o charakterze korupcyjnym, złamania tajemnicy służbowej 

lub związanych z ochroną informacji niejawnych, a także związanych z niedopełnieniem 

obowiązków czy nadużyciem uprawnień w związku z wykonywaniem czynności 

służbowych, jak również w zakresie wynikającym z ustawy o szczególnych formach 

sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, funkcjo-

nariuszy i pracowników Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej [15]. 
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Nieumundurowani funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa podczas wykonywania 

obowiązków służbowych w ubraniach cywilnych (z wyjątkiem działań operacyjno-

rozpoznawczych) wyposażeni są w identyfikatory służbowe z logo formacji, które 

przdstawia rysunek 2. 

 
Rysunek 2. Oficjalne logo Służby Ochrony Państwa noszone jako identyfikator służbowy funkcjonariuszy. 

Źródło: [16] 

4. Główne wyzwania dla SOP-u oraz źródła zagrożeń bezpieczeństwa 

osób ochranianych 

Zagrożenie najogólniej rozumiane jest jako brak bezpieczeństwa. Przenosząc jednak 

rozważania na temat zagrożeń na grunt organizacji, jaką jest Służba Ochrony Państwa, 

warto przytoczyć inną definicję prezentowaną w literaturze przedmiotu, wedle której 

zagrożenie należy rozumieć jako zdarzenie spowodowane przyczynami losowymi (natu-

ralnymi) lub nielosowymi (celowymi), negatywnie wpływającymi na funkcjonowanie 

systemu lub jego otoczenia [17, s. 217]. 

Zagrożenia dla osób ochranianych przez Służbę Ochrony Państwa mogą mieć różne 

źródła i różne przyczyny, mogą też być wywoływane przez różnych sprawców i różne 

czynniki, w tym: 

1. zagrożenia wynikające z działalności człowieka – które poza napaściami, atakami 

i innymi sytuacjami mogącymi prowadzić do obrażeń lub utraty zdrowia albo 

życia osób ochranianych, poza terroryzmem czy działalnością grup przestępczych, 

obejmują także wewnętrzne zagrożenia działalności systemu ochrony, takie jak: 

ograniczenia budżetowe, stosowanie przestarzałych lub nieodpowiednich procedur 

i narzędzi, niewydolna struktura organizacyjna i wyszkolenie formacji zapewnia-

jącej ochronę, nieszczelność informacji wewnątrz struktur sytemu ochrony oraz – 

co bardzo ważne – nie stosowanie się samej osoby ochranianej do procedur bez-

pieczeństwa (np. obostrzeń związanych z pandemią) i zaleceń ochrony, jak również 

negatywne nastawienie osoby ochranianej do ochrony bezpośredniej; 

2. zagrożenia ze strony środowiska naturalnego – klęski żywiołowe (pożary, powo-

dzie itp.), katastrofy (chemiczne, biologiczne, radiologiczne) itp.; 

3. zagrożenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – wszelkie naruszenia 

cyberbezpieczeństwa, bezzałogowe platformy mobilne itp. [13, s. 29]. 
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Bez względu na klasyfikacje i źródła pochodzenia wszelkie tego typu sytuacje są 

niepożądane i wpływają na wzrost ryzyka utraty bezpieczeństwa przez osoby podle-

gające ochronie SOP-u. Do głównych wyzwań Służby Ochrony Państwa należą zagro-

żenia ze strony nowoczesnych technologii. Pomimo tego, że w systemie bezpieczeństwa 

RP za bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa odpowiada m.in. Agencja Bezpie-

czeństwa Wewnętrznego, to jednak wskazany obszar działania ma również wpływ na 

realizacje zadań powierzonych SOP-owi. Obszar ten dotyczy nowego rodzaju bezpie-

czeństwa, który wynika m.in. z aktualnych potrzeb i warunków funkcjonowania 

w czasie tzw. „IV rewolucji przemysłowej”. Cyberprzestępcy wykorzystują niekon-

wencjonalne metody i techniki m.in. w celu „podszywania się” pod kluczowe organy 

RP z zamiarem osłabienia pozycji osoby ochranianej, jak i naruszenia wizerunku 

państwa na arenie międzynarodowej. Osoby ochraniane przez SOP z powodu swojego 

usytuowania w Rzeczypospolitej mogą być narażone na inwigilację czy szpiegowanie 

przez obce służby specjalne lub grupy cyberprzestępców. 

Dużym wyzwaniem dla Służby Ochrony Państwa są również zagrożenia związane 

z mobilnymi platformami bezzałogowymi (dronami). Dynamicznie postępująca cyfry-

zacja, rozwój technologii, niskie koszty produkcji oraz komercjalizacja rozwiązań 

oddzielająca je od komponentów militarnych, ciągła miniaturyzacja tych urządzeń 

i brak efektywnych regulacji prawnych w tej materii skutkują coraz większym zagro-

żeniem dla osób i obiektów o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa Rzeczy-

pospolitej oraz osób podlegających ochronie. 

Służba Ochrony Państwa podczas wykonywania swoich zadań musi cechować się 

profesjonalizmem nie tylko w działaniach, ale i w ich przygotowaniu. Ustawowe 

zadania oraz zakres uprawnień SOP-u powinny być dostosowane do potencjalnych 

zagrożeń. Ochrona najważniejszych organów państwa to potężny system składający się 

z wielu elementów, bardzo często w ogóle nie widocznych dla obywatela, jak również 

dla samych osób ochranianych. 

Działania SOP-u to zespół wielu elementów, które powinny podlegać sukcesyw-

nym zmianom i aktywnie dostosowywać się do powstających wyzwań stawianych 

przed formacją. 

Analiza działań wykonywanych przez formacje ochronne w Polsce i na świecie 

pokazuje, że system ochrony najważniejszych osób w państwie powinien być dosko-

nalony i ciągle poddawany efektywnym modyfikacjom. Ponadto SOP powinien prze-

kształcać się i poprawiać swoje zabezpieczenia przed nowymi potencjalnymi zagroże-

niami oraz ulepszać procedury, a także wykorzystywane narzędzia i technologie, aby 

był skuteczny. 

Służba Ochrony Państwa, podobnie jak inne tego typu formacje na świecie, w ra-

mach swojej misji dokłada wszelkich starań, aby zapobiegać incydentom mogącym 

zagrozić osobie ochranianej oraz stara się zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla 

osób chronionych przed ich wystąpieniem. Bardzo trafnie określił wykonywanie zadań 

ochronnych obecny Dyrektor United States Secret Service James M. Murray, który 

podczas przesłuchania w Kongresie Stanów Zjednoczonych powiedział, że agencja 

w trakcie realizacji ochrony nie może decydować, czy dane działanie jest dobrym 

pomysłem, tylko czy jest wykonalne4. 
 

4 Przesłuchanie Dyrektora US Secret Service przed Kongresem Stanów Zjednoczonych w dniu 6 maja 2021 r., 
dotyczące wtargnięcia tłumu na teren Capitolu w dniu 6 stycznia 2021 r. 
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Watro podkreślić, że Służba Ochrony Państwa, aby skuteczniej wykonywać swoje 

zadania ustawowe, jako jedyna jednostka na świecie podpisała porozumienie o współ-

pracy, wymianie informacji i wspólnych szkoleniach z United States Secret Service. 

Biorąc pod uwagę powyższe, konieczne jest, aby Służba Ochrony Państwa dosko-

naliła swoje działania poprzez ustawowe zmiany i przyznanie dodatkowych uprawnień, 

a w tym przez zmiany strukturalno-organizacyjne oraz unowocześnianie rozwiązań 

w obszarze zarządzania i implementację nowych technologii. 

5. Podsumowanie 

Aktualnie zagrożenia dotyczące osób ochranianych powinno utożsamiać się już nie 

tylko z możliwościami dokonania zamachu czy ataku przez potencjalnego sprawcę. Tego 

typu sytuacje są oczywiście niepożądane, ale to jednak dynamiczny rozwój technolo-

giczny środków, które mogą posłużyć do przeprowadzenia skutecznego zamachu 

w dowolnie wybranym miejscu, rozszerza obowiązki służb ochronnych poza standar-

dowe bycie „żywą tarczą”. Zagrożenia dla osób sprawujących najważniejsze urzędy 

w państwie stale ewoluują i są niezwykle złożone [18]. 

Ochrona prezydenta i innych wysokich rangą urzędników państwowych rozszerzyła 

się – obejmjuje nie tylko tradycyjną ochronę fizyczną, ale także ochronę przed zagro-

żeniami z przestrzeni powietrznej, systemami cybernetycznymi oraz bronią chemiczną 

i biologiczną. Obecnie ochrona najważniejszych osób w państwie to działania wykra-

czające daleko poza otoczenie danej osoby uzbrojonymi oficerami ochrony [18]. 

Służba Ochrony Państwa stanowi integralny komponent systemu bezpieczeństwa 

państwa i zapewnia ciągłość władzy oraz możliwości realizacji kluczowych funkcji 

konstytucyjnych, państwowych, a także innych ważnych dla całego państwa i jego 

statusu międzynarodowego. W związku z powyższym można przyjąć, że system bez-

pieczeństwa osób ochranianych przez SOP oznacza realizację wielu procesów i zadań 

w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa państwa oraz gwarantuje odpowiednie warunki 

osobom, które ochrania, do niezakłóconego sprawowania urzędu. 

Należy jednak pamiętać, że istnieje granica, poza którą dalsze zwiększanie zabez-

pieczeń tak bardzo osłabi skuteczność działania, że ochrona stanie się bezwartościowa. 

Dążenie do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa może doprowadzić do klęski 

będącej konsekwencją stosowanych metod [19, s. 421]. 

Warto również podkreślić, że objecie ochroną określonej grupy osób nie jest ani ich 

przywilejem, ani prawem. Wynika to bardziej z obowiązku wobec państwa i obywateli. 

Korzystanie z ochrony przez najwyższych urzędników państwowych nie ma, wbrew 

niektórym opiniom, nic wspólnego z tzw. przywilejami władzy. Prezydent Stanów 

Zjednoczonych Bill Clinton w jednym z wywiadów, odpowiadając na pytanie o ko-

nieczność ochrony, powiedział, że jako prezydent wybrany na to stanowisko przez 

obywateli jest winien krajowi pozostać przy życiu [1, s. 173-174]. 

Udany zamach na wysokiego rangą urzędnika państwowego może spowodować wiele 

niepożądanych zdarzeń na arenie międzynarodowej lub też doprowadzić do zachwiania 

sytuacji politycznej, militarnej czy społecznej w danym kraju, regionie, a nawet na 

świecie. 

Aby system ochrony stawał się bardziej efektywny i skuteczny, należy poddawać 

jego organizację i funkcjonalność systematycznej ocenie według ustalonych kryteriów, 

w tym kryteriów oceny dotyczących obszaru działania systemu i jego zabezpieczeń, 
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poziomów bezpieczeństwa, statusu osoby ochranianej itp. Ważnym komponentem 

systemowej oceny jest również stosowanie w systemie ochrony narzędzi i technik pro-

gnozowania i symulacji zagrożeń, analizy ryzyka, metod eksploracji danych i analizy 

informacji operacyjnych, wywiadowczych, a także otwartych źródeł informacji oraz 

wykorzystywanie odpowiednich procedur ochronnych [13, s. 279]. Bardzo ważne jest 

także uzupełnianie luk systemowych odpowiednimi zabezpieczeniami [20, s. 15]. 

Uwagi ogólne 

Mjr Sławomir Zygadło – Doktorant Wojskowej Akademii Technicznej, oficer Służby 

Ochrony Państwa, specjalista z zakresu bezpieczeństwa i ochrony osób podlegających 

ustawowej ochronie. 
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Ewolucja działań Służby Ochrony Państwa w obliczu współczesnych zagrożeń 

Streszczenie 
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych zagrożeń, z jakimi musi się liczyć Służba Ochrony Państwa 

w trakcie realizacji swoich zadań. Część artykułu poświęcona jest przedstawieniu pozycji Służby Ochrony 

Państwa w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, a także zadaniom stawianym tej formacji 

w zakresie ochrony osób piastujących najważniejsze stanowiska w państwie. Powołanie SOP-u w 2018 
roku – w miejsce istniejącego od ponad 90 lat Biura Ochrony Rządu – miało wyposażyć nową formację 

w odpowiednie narzędzia i umocowania prawne. 

W dobie wciąż rozwijającej się technologii i obecnych zagrożeń, zwłaszcza tych hybrydowych, bezpieczeń-

stwo najważniejszych urzędników państwowych jest kwestią, która wymaga ciągłej adaptacji, ewolucji 
taktyki działań oraz modyfikacji i dostosowywania przepisów prawnych, a także wykwalifikowanej, dobrze 

wyszkolonej i właściwie zarządzanej kadry. 

Zmieniające się zagrożenia stawiają przed nowo powołaną formacją coraz to nowsze wyzwania. Aby 

skutecznie przeciwdziałać aktualnym zagrożeniom, Służba Ochrony Państwa musi dostosowywać na bie-
żąco swoje metody, a realizacja działań ochronnych wykonywanych przez tego typu formację musi się 

odbywać z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, ochrona osób, zagrożenia, Służba Ochrony Państwa  

Evolution of the State Protection Service activities in the view of modern threats 

Abstract 

The aim of the article is to present the current threats that the State Protection Service must take into 

account in the performance of its tasks. 

The part of the article is devoted to the presentation of the position of the State Protection Service in the 

national security system of the Republic of Poland, as well as the tasks set for this formation in the field of 

protection of the state dignitaries.  
The establishment of the State Protection Service in 2018, in place of the Government Protection Bureau, 

which had existed for over 90 years, was to provide the new formation with appropriate tools and legal 

regulations. 

In the time of constantly developing technologies and current threats, especially hybrid ones, the safety of 
the most important state officials is an issue that requires constant adaptation and evolution of tactics, as 

well as modification and adaptation of legal regulations and qualified, well-trained and properly managed staff. 

The changing threats pose new challenges to the newly established formation. In order to effectively 

counteract current threats, the State Protection Service must adapt its methods on an ongoing basis, and the 
implementation of protective activities carried out by this type of formation must take place with the use of 

modern techniques and tools. 

Keywords: security, personal protection, threats, state protection service  
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Mariusz Urban1 

Insider CBRNe –  

wyzwanie i zagrożenie wewnętrzne dla służb ochrony 

1. Wstęp  

Niniejszy artykuł obejmuje problematykę zagrożenia wewnętrznego w postaci 
osoby wtajemniczonej – tzw. insidera. Zagrożenie to stwarza wyzwanie dla służb ochrony 
organizacji infrastruktury krytycznej państwa. Jedna lub więcej osób z dostępem do 
informacji poufnej, wiedzy specjalistycznej z zakresu zagrożeń CBRNe2, poprzez wy-
korzystanie luk w zabezpieczeniach systemu kontroli dostępu do stref z ograniczonym 
dostępem (zastrzeżonych) mogą w konsekwencji doprowadzić do wystąpienia zagro-
żenia dla funkcjonowania organizacji infrastruktury krytycznej państwa. Zagrożenia 
dla służb, które zapewniają jej ochronę nieustannie zmieniają się. Środki zaradcze 
opracowane w celu zwalczania pojawiających się zagrożeń stają się przestarzałe wraz 
z pojawianiem się coraz doskonalszych broni, które stanowią zarówno wyzwanie, jak 
i zagrożenie dla służb ochrony. Dlatego koniecznym jest, by praktycy z zakresu ochrony 
organizacji infrastruktury krytycznej państwa wyprzedzali swoich wrogów poprzez 
właściwą identyfikację potencjalnych zagrożeń. Problem zagrożenia wewnętrznego 
zależy od dostępu do zastrzeżonych obszarów obiektów infrastruktury krytycznej 
państwa, gdzie są przechowywane poufne informacje, technologie, materiały. Dostęp 
do wspomnianych obszarów jest ściśle kontrolowany przez służby ochrony. 

Umiejętność sięgnięcia po najnowsze zdobycze techniki może przyczynić się do 
tego, że terroryści oraz przestępcy będą wykorzystywać w swoich działaniach najbar-
dziej przerażające rodzaje broni, określane mianem broni masowego rażenia. Wielu 
analityków badających zjawisko terroryzmu twierdzi, iż żyjemy w „erze superterro-
ryzmu”, w której głównym celem jest eskalacja aktów terroru i wywołanie jak 
największej liczny ofiar poprzez stosowanie broni masowego rażenia. Komórki terro-
rystyczne w swojej działalności opierają się na strukturze komórek – kilkuosobowych 
grup, jak również na pojedynczych terrorystach, a także sympatykach radykalizujących 
się pod wpływem haseł dżihadystycznych (tzw. insider – wtajemniczony). Współczesny 
terroryzm z powodzeniem wykorzystuje media społecznościowe do radykalizacji 
zwolenników w skali globalnej. Rola różnego rodzaju środków przekazu stała się 
jednym z kluczowych aspektów działania ugrupowań terrorystycznych, które w coraz 
większym stopniu posiadają charakter asymetryczny, są trudne do wykrycia. Dzięki 
postępowi technologicznemu media społecznościowe stały się istotnym czynnikiem 
oddziałującym na globalną rzeczywistość. W widoczny sposób sprzyjają organizacjom 
terrorystycznym. Informacje medialne o dokonanych zamachach są skutecznym środ-
kiem rozpowszechniania „ideologii”, które wpływają na psychikę potencjalnego odbiorcy. 
W mediach społecznościowych funkcjonują samotne osoby, które aktywnie w nich 
uczestniczą. Jednak z perspektywy bezpieczeństwa istotny jest fakt, iż osoba zwana 

 
1 murban7476@gmail.com, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej. 
2 CBRNe – ang. skrótowiec stosowany dla określenia broni masowego rażenia; anglojęzyczny akronim jest 

powszechnie stosowany, stanowi zbiór angielskich słów: chemical, biological, radiological, nuclear, explosive, 
które oznaczają bronie: chemiczną, biologiczną, radiologiczną, nuklearną oraz materiały wybuchowe. 
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insiderem działa bez wspólników i wsparcia konkretnej organizacji. Kim jest więc 
insider czy też insider CBRNe? 

Celem artykułu jest przedstawienie roli osób z wewnątrz organizacji infrastruktury 
krytycznej państwa, które to osoby stanowią zagrożenie i zarazem wyzwanie dla ich 
służb ochrony. W artykule wykorzystano materiały pochodzące z wcześniejszych badań 
oraz informacje zawarte w literaturze przedmiotu opracowane również przez CEPOL – 
Agencję Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (ang. European Union 
Agency for Law Enforcement Training) oraz AIRPOL – Europejską Sieć Organów 
Ścigania stworzoną w celu budowania synergii jednostek policji i straży granicznej 
pracujących w walce z przestępczością w europejskim sektorze lotniczym. 

Niniejszy artykuł przedstawia pewne wstępne wnioski, które mogą zostać zmody-
fikowane w celu odzwierciedlenia wyników dalszych badań. Autor zakłada, że zmiany 
organizacyjno-strukturalne wprowadzone w systemie organizacji ochrony infrastruktury 
krytycznej państwa stworzą przesłanki do efektywnego przeciwdziałania zagrożeniu 
wewnętrznemu w postaci insidera CBRNe. Tak określony cel artykułu pozwolił na 
przedstawienie problematyki przedmiotowego zagrożenia wewnętrznego. W efekcie 
przeprowadzonej analizy literatury przedmiotu oraz bazując na doświadczeniach autora 
nabytych podczas działalności służbowej, została podjęta próba znalezienia odpowiedzi 
na problem badawczy, który sformułowany jest w postaci pytania: jaki charakter może 
przybrać zagrożenie wewnętrzne w postaci tzw. insidera CBRNe w organizacji ochrony 
infrastruktury krytycznej państwa? 

Zamiarem autora było wzbudzenie zainteresowania czytelników, a zwłaszcza prak-
tyków, członków organizacji ochrony infrastruktury krytycznej państwa – tj. zarządza-
jących, funkcjonariuszy i pracowników służb, którzy mogą i będą reagować na wspo-
mniane zagrożenie. 

2. Ochrona organizacji infrastruktury krytycznej państwa 

Strategicznym elementem państwa jest infrastruktura krytyczna wpływająca na 
rozwój każdego państwa. Infrastruktura krytyczna ma charakter systemowy. System 
[1] w ogólnym znaczeniu stanowi układ powiązanych ze sobą elementów mających 
określoną budowę i stanowiących uporządkowaną całość [2]. Infrastruktura krytyczna 
państwa, która ma istotny wpływ na jego egzystencję powinna być zatem należycie 
chroniona. 

Infrastruktura krytyczna państwa została zdefiniowana w następujący sposób w art. 
3 pkt 2 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym: 

systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalne obiekty, 
w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpie-
czeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funk-
cjonowania organów administracji publicznej a także instytucji i przedsię-
biorców [3]. 

Ochrona infrastruktury krytycznej państwa w czasie pokoju oraz podczas innych 
stanów funkcjonowania państwa oddziaływać będzie na jego sprawne i bezpieczne 
funkcjonowanie. Ochrona w celu przeciwdziałania zagrożeniom jest pochodną obrazu 
czasu rzeczywistego oraz przewidywanego modus operandi potencjalnego przeciwnika.  

Organizacja jest wewnętrznie uporządkowanym zbiorem elementów tworzących 
wyodrębnioną z otoczenia całość. Wszystkie składniki organizacji przyczyniają się do 
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powodzenia organizacji [4]. W modelu organizacji wg Harolda J. Leavitta wyróżniono 
cztery elementy, tj. człony organizacji: ludzie, zadania, struktura i technologia. Ludzie 
są tu zbiorem osób, jednostek, zwanym również podsystemem społecznym, do którego 
zaliczani są wszyscy członkowie organizacji. Członkowie ci w badaniach powinni być 
rozpatrywani wraz z ich umiejętnościami i kwalifikacjami. Natomiast zadania rozumieć 
trzeba jako zbiór zamierzeń, dążeń, oczekiwań wywodzących się z wartości wyzna-
wanych przez ludzi działających wewnątrz organizacji. W organizacji tej występują 
czynniki wpływające na wewnętrzne ryzyko, które mają wpływ na jej powodzenie [5]. 
Zatem cele i zadania są punktem wyjścia do oceny sprawności działania organizacji 
infrastruktury krytycznej państwa. Należy tu podkreślić, że ważne są również cele 
indywidualne pracowników, a organizacja powinna stworzyć takie warunki, aby dzia-
łający w niej ludzie byli zaangażowani w działania indywidualne wyznaczone im, by 
realizować cele organizacji. Technika i technologia obejmują wiedzę potrzebną do 
realizacji założonych celów organizacji. Stosowana technologia w organizacji w znacz-
nym stopniu determinuje specyfikę innych elementów, szczególnie wpływa na element 
ludzki, tj. kwalifikacje pracowników ochrony. 

Zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne dla organizacji infrastruktury krytycznej 
państwa stają się motywatorem do działania dla kadry zarządzającej służbami ochrony 
wspomnianej organizacji. Zagrożenia te, zwłaszcza wewnętrzne w postaci insidera 
CBRNe, wytyczają kierunki bieżących działań, ustalają strategię i strukturę wewnętrzną 
ochrony organizacji, wybierają technikę i technologię kontroli dostępu, zabezpieczeń, 
planują i organizują system ochrony organizacji infrastruktury krytycznej państwa. 

Determinantami ochrony organizacji infrastruktury krytycznej, tj. zastosowania 
określonych działań, metod i środków, są zagrożenia. Przyjęto normy ochrony takie jak 
charakterystyka fizyczna, działania personelu oraz procedury, których zastosowanie 
zostało uznane za konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ważnym jest zatem 
właściwa identyfikacja zagrożenia. Identyfikacja czynników wpływających na powsta-
wanie zagrożenia umożliwia określenie działania w celu ich minimalizacji. Możemy 
zatem wyróżnić następujące czynniki wpływające na określenie wewnętrznego ryzyka 
w organizacji infrastruktury krytycznej państwa (rys. 1): 

• zagrożenie – upoważnienie do obszarów z ograniczonym dostępem do obszarów 
o szczególnym znaczeniu, infrastruktury krytycznej i poufnych informacji; 

• skutek – wynik aktu bezprawnej ingerencji w zasoby ludzkie, materialne, 
technologiczne; 

• wrażliwość – niedoskonałości lub cechy systemu ochrony, które mogłyby pozwolić 
na wystąpienie aktu terrorystycznego. 

 
Rysunek 1. Wewnętrzne ryzyko w organizacji infrastruktury krytycznej państwa. Źródło: Opracowanie własne 
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3. Zagrożenia CBRNe 

Termin „broń masowego rażenia” po raz pierwszy został zastosowany w orędziu na 

święta Bożego Narodzenia wygłoszonym w grudniu 1937 r., przez arcybiskupa Canter-

bury – Williama Cosmo Gordona Langa [6]. Na przykładzie wojen prowadzonych 

w Hiszpanii i Chinach wspomina o nowych rodzajach broni, choć nie precyzuje jakie 

dokładnie miałyby to być rodzaje broni. Współcześnie broń masowego rażenia rozu-

miana jest jako broń chemiczna, biologiczna, radiologiczna i nuklearna – CBRN, definicja 

ta jest szeroko stosowana i akceptowalna. Proliferacja3 broni masowego rażenia stanowi 

jedno z najważniejszych zagrożeń współczesnego świata [7]. W tym teraźniejszym 

świecie coraz częściej jesteśmy świadkami konfliktów o charakterze asymetrycznym4, 

gdzie najczęściej ofiarą zostaje ludność cywilna. Współczesny terroryzm ma na celu 

zastraszenie i wymuszenie określonych ustępstw przy zastosowaniu coraz to nowszych 

metod. Zastraszenie to można wywołać zamiarem lub zastosowaniem środków CBRN, 

które są traktowane jako broń masowego rażenia. W niniejszym artykule autor roz-

szerzył zakres akronimu CBRN o dodanie litery e, która określa materiały wybuchowe 

mogące być elementem składowym konstrukcji urządzeń wybuchowych, które mogą 

być zastosowane do dyspersji materiału CBRN. 

Broń CBRNe w rękach terrorystów, grup przestępczych lub też osób z zaburze-

niami psychicznymi jest zdolna do spowodowania śmierci i ogromnego zniszczenia. 

Terroryzm wykorzystujący broń CBRNe współcześnie urasta do problemu między-

narodowego. Poważnym zagrożeniem staje się wykorzystanie materiałów chemicznych, 

biologicznych, promieniotwórczych lub wybuchowych przez podmioty pozapaństwowe. 

Mając na uwadze nowy charakter terroryzmu, koniecznym jest również dokonanie 

przewartościowania podejścia do niego. Jest wiadomym, że liczba ofiar w przypadku 

terroryzmu wykorzystującego broń konwencjonalną lub niekonwencjonalną jest większa 

przy wykorzystaniu broni konwencjonalnej, gdyż posiada ona przewagę wynikającą 

z powszechnego zastosowania. Wiąże się to przede wszystkim z dostępnością do tego 

typu broni, jednak użycie (lub chociażby tylko groźba użycia) jakiegokolwiek rodzaju 

broni masowego rażenia powoduje strach i wywołuje zakłócenia w funkcjonowaniu 

wielu obszarów życia ludzkiego. Zapewnienie bezpieczeństwa ludności i jej otoczeniu 

na wypadek użycia broni masowego rażenia […] stanowi wciąż aktualne wyzwanie [8]. 

4. Insider CBRNe 

Szkodliwe działania z udziałem osób mających dostęp do informacji poufnych lub 

posiadających specjalistyczna wiedzę z zakresu CBRNe będą miały również miejsce 

w organizacji infrastruktury krytycznej państwa. 

Służba ochrony organizacji infrastruktury krytycznej państwa może przeciwstawić 

się zarówno zagrożeniom zewnętrznym, jak i wewnętrznym, ale też sama w sobie może 

 
3 Termin proliferacja (fr. Proflifération, od proliferer – oznacza mnożenie się, z łac. proles, prolis to potomek, 

potomstwo + ferre – nieść) oznacza silne rozrastanie się czegoś, gwałtowny rozwój, bujny rozrost, 

rozprzestrzenianie się. 
4 Asymetria oznacza przeciwieństwo symetrii, jej cechą charakterystyczną jest nieporównywalność, nieprzy-

stawalność, zasadnicza odmienność. W kontekście wojskowym, na podstawie wielu definicji – asymetrią jest 

stosowanie odmiennej taktyki, działań psychologicznych w obszarze opinii publicznej, oddziaływanie na 

wrażliwe elementy w systemie przeciwnika, np. poprzez wykorzystanie broni masowego rażenia (J. Lasota, 
Asymetria w walce zbrojnej, AON, Warszawa 2014, s. 7). 
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stać są zagrożeniem wewnętrznym dla organizacji. Taką tezę przedstawił szef służb 

ochrony jednego z największych zakładów przetwarzania plutonu i uranu w Rosji. Opisał 

on pracowników służb ochrony jako największego wewnętrznego przeciwnika [9]. 

Potencjalny dostęp do informacji poufnych z obszaru wiedzy na temat zastosowania 

broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej, nuklearnej lub materiałów wybuchowych 

i ich prekursorów może obejmować szeroką gamę osób, w tym między innymi nastę-

pujące kategorie:  

• obecni i/lub byli pracownicy laboratoriów, ośrodków naukowo-badawczych, 

zakładów przemysłowych itp. obiektów; 

• obecni i/lub byli pracownicy administracyjni; 

• obecni i/lub byli pracownicy ochrony; 

• obecni i/lub byli funkcjonariusze służb podległych ministrowi właściwemu ds. 

wewnętrznych, tj. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

• obecni i/lub byli żołnierze z jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

takich jak m.in.: Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, Centralny Ośrodek 

Analiz Skażeń, Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ. 

Działania szkodliwe z udziałem osób posiadających dostęp do informacji poufnych 

będą mogły występować w każdej organizacji, w tym infrastrukturze krytycznej państwa 

[10]. Wtajemniczeni tzw. insiderzy CBRNe podejmują swoje działanie wewnątrz orga-

nizacji z wielu powodów – od działania nieumyślnego do umyślnego – pod wpływem 

aktywności zewnętrznej (np. organizacji terrorystycznej, przestępczej). 

Słownikowe określenie „insider” oznacza członka organizacji lub pracownika 

instytucji mającego informacje niedostępne dla innych [11]. Definicja zaproponowana 

przez TSA (ang. Transportion Security Administrator) podaje, że jest to jedna lub 

więcej osób posiadających dostęp lub też wiedzę, która pozwoli wykorzystać luki 

w systemie bezpieczeństwa [12]. 

Insiderzy CBRNe to osoby, które w wyniku zajmowanego stanowiska posiadają 

poufną wiedzę lub mają uprzywilejowany dostęp do obiektów i operacji. Osoby z wew-

nątrz organizacji decydują samodzielnie lub są nakłaniane przez innych do wykorzy-

stania takiej wiedzy lub dostępu do grożenia, przeprowadzania lub pomagania innym 

w dokonywaniu kradzieży, napadów z bronią w ręku, wymuszeń, sabotażu i szpie-

gostwa. Ich decyzja o zdradzie zaufania pokładanego w nich przez rząd lub pracodawcę 

może odzwierciedlać osobiste motywy, takie jak chciwość, zemsta lub zaburzenia 

psychiczne, a także skargi grupowe związane z żądaniami pracy lub przyczynami 

ideologicznymi. 

Insider CBRNe może stać się przestępcą lub terrorystą po tym, jak stanie się osobą 

wtajemniczoną, może też próbować przeniknąć do docelowej organizacji z zamiarem 

popełnienia przestępstwa lub aktu terroru. Insider CBRNe będzie podejmował swoje 

działanie z wielu różnych powodów. Może to być chęć zysku, chęć zamanifestowania 

swojej obecności w społeczeństwie lub zwrócenia na siebie uwagi, chęć okazania lek-

ceważenia, obniżenia autorytetu swoich przełożonych, odwet za określone zachowanie 

wobec niego. 

Można wyróżnić następujące kategorie motywacji działania insiderów CBRNe: 

• świadomy insider CBRNe – podejmuje swoje działania z pobudek ideologicznych 

związanych z wiarą w organizację terrorystyczną; 



 

Mariusz Urban 
 

24 
 

• zastraszony insider CBRNe – jest osobą w sposób celowy szantażowaną, aby 

wymusić wykonania określonych działań na rzecz organizacji terrorystycznych 

lub przestępczych; 

• chciwy insider CBRNe – za pieniądze lub inną korzyść majątkową zdradza 

tajemnice organizacji infrastruktury krytycznej państwa; 

• niezadowolony insider CBRNe – osoba niezadowolona np. ze swojej pozycji 

w organizacji infrastruktury krytycznej państwa, sposobu traktowania; nie posiada 

motywacji do dalszej pracy/służby. 

 

Rysunek 2. Czynniki ryzyka wykorzystania informacji poufnych z zakresu organizacji infrastruktury 

krytycznej państwa. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [13] 

Oprócz wspomnianych motywacji, jakimi kierować mogą się insiderzy, można 

również wyróżnić ich postawy: 

• pasywna – insider CBRNe odgrywa jedynie bierną rolę poprzez dostarczanie 

informacji m.in. o obiekcie, zabezpieczeniach itp. Informacje te mogą odegrać 

szczególnie ważną rolę dla planujących atak na potencjalny obiekt infrastruktury 

krytycznej państwa. Bierny insider CBRNe może być całkowicie nieświadomy, że 

przekazuje poufne informacje – np. poprzez przypadkowe wysłanie wiadomości 

e-mail, pozostawienie dokumentów wrażliwych bez opieki na biurku, przekazywanie 

informacji drażliwej za pomocą mediów społecznościowych lub też podczas roz-

mowy w miejscach publicznych; 

• aktywna – insider CBRNe czynnie uczestniczy w działaniu na szkodę organi-

zacji. Bezpośrednio bierze udział w kradzieży lub sabotażu wewnątrz organizacji 

infrastruktury krytycznej państwa. 

Możliwe jest ujęcie aktywności wtajemniczonych tzw. insiderów CBRNe pod 

względem formy aktywności. Działanie to może przybierać formę pojedynczej aktyw-

ności charakteryzującej się w pełni autonomicznym zaangażowaniem pojedynczych 

osób. W drugiej formie – zbiorowej aktywności dwóch lub więcej osób działających 

w ramach komórki organizacyjnej – stanowić będzie szczególnie trudne wyzwanie dla 

służb bezpieczeństwa. Wspomniany podział przedstawia rysunek 4. 
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Rysunek 3. Insider CBRNe – obszary aktywności. Źródło: Opracowanie własne 

 
Rysunek 4. Podział Insiderów CBRNe wg formy aktywności. Źródło: Opracowanie własne 

5. Insider CBRNe zagrożeniem i wyzwaniem wewnętrznym dla służb ochrony 

Dzięki postępowi technologicznemu media społecznościowe stały się istotnym czyn-
nikiem oddziałującym na globalną rzeczywistość [14]. W widoczny sposób sprzyjają 
organizacjom terrorystycznym. Informacje medialne o dokonanych zamachach są sku-
tecznym środkiem rozpowszechniania ideologii, które wpływają na psychikę potencjal-
nego odbiorcy. W mediach społecznościowych funkcjonują samotne osoby, które 
aktywnie w nich uczestniczą. Te osoby raczej nie zwracają na siebie uwagi służb, 
w samotności podlegają procesowi radykalizacji. Ted Robert Gurr proponuje wprowa-
dzenie rozróżnienia na dwa pojęcia: 

Radykalizacja, która ma się odnosić do procesu, w którego ramach grupa 
mobilizuje się do realizacji danego celu społecznego czy politycznego, ale nie 
udaje się jej osiągnąć wystarczającego postępu, by usatysfakcjonować 
wszystkich swoich członków. Niektórzy rozczarowani porzucają wysiłki, inni 
zwiększają ich intensywność, jeszcze inni tracą cierpliwość dla „konwen-
cjonalnych” metod działania i szukają sposobów, które pozwolą na łatwiejsze 
uzyskanie sukcesu. Reakcja natomiast jest zdefiniowana jako sytuacja, gdy 
członkowie danej grupy odwołują się do terroryzmu w odpowiedzi na – 
postrzegane jako niebezpieczne – zmiany społeczne lub działania władz. 
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Radykalizacja więc opisuje grupy, które zorientowane są na cele umiejscowione 

w przyszłości, natomiast reakcja występuje w chwili potrzeby obrony zagrożonego 

statusu [15]. Motywacje do przeprowadzenia działań szkodliwych mogą również 

posiadać charakter osobisty, co tym bardziej komplikuje wysiłki władz zmierzających 

do zapobiegania im. Proces radykalizacji przebiega stopniowo poprzez przystąpienie 

do konkretnej grupy społecznej, która nie zawsze angażuje się w działania terrory-

styczne. Kolejnym krokiem jest zacieśnienie relacji interpersonalnych z innymi członkami 

grupy. Występują tu relacje pomiędzy dwoma podmiotami, jakimi są „rekruter” 

i „osoba rekrutowana”. Łączą je wzajemne relacje, np. zrealizowanie zamierzonego 

celu, zainteresowania, przyjaźń, które zacieśniają się w obliczu wspólnego zagrożenia [16].  

Według J. Horgana istnieją trzy istotne czynniki wpływające na proces radyka-

lizacji – osobiste, sytuacyjne i kulturowe (rys. 5) [17]. 

 
Rysunek nr 5. Czynniki wpływające na proces radykalizacji w koncepcji J. Horgana.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [16] 

Według J. Horgana, czynniki te nie są ze sobą ściśle powiązane, nie występuje kata-

lizator, który miałby wpływ na podejmowanie decyzji o wstąpieniu na ścieżkę 

radykalizacji [17]. 

Współczesny terroryzm z powodzeniem wykorzystuje media społecznościowe do 

radykalizacji zwolenników w skali globalnej. Rola różnego rodzaju środków przekazu 

stała się jednym z kluczowych aspektów działania ugrupowań terrorystycznych, które 

w coraz większym stopniu posiadając charakter asymetryczny, są trudne do wykrycia. 

Komórki terrorystyczne w swojej działalności opierają się na strukturze komórek 

(kilkuosobowych grup), jak również na pojedynczych terrorystach, a także sympa-

tykach radykalizujących się pod wpływem haseł dżihadystycznych, tzw. insiderach, tj. 

osobach wtajemniczonych, posiadających dostęp do informacji poufnych, informacji 

szczególnie wrażliwych dotyczących wiedzy specjalistycznej. 

Przeprowadzenie ataku bronią CBRNe nie jest łatwe. W praktyce należy wziąć pod 

uwagę różne czynniki. Technologicznie organizacje terrorystyczne czy też przestępcze 

mają ograniczone możliwości produkcji takiej broni, ale grupy te mogą wykorzystać 
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ekspertów lub zmusić ekspertów (insiderów CBRNe) do współpracy. Mogą również 

wykorzystać różne istniejące zakłady produkcyjne, laboratoria, szpitale i uniwersytety 

do stworzenia broni CBRNe w prymitywnej postaci. 

W 2001r., na terenie Stanów Zjednoczonych wystąpiły przypadki wysyłania listów 

zawierających zarodniki wąglika, które spowodowały zarażenie 18 osób, z których 

5 zmarło [18]. Wspomniane przesyłki listowe spowodowały psychozę strachu, która 

ogarnęła cały kraj. Pomimo apeli władz, tłumy osób w szpitalach, w przychodniach 

lekarskich żądały środków zapobiegających chorobie. Podczas śledztwa prowadzonego 

przez FBI (Federalne Biuro Śledcze, ang. Federal Bureau of Investigation) o prze-

prowadzenie wspomnianych ataków został podejrzany znany mikrobiolog – Bruce 

Edawrds Ivins. W toku postępowania FBI ogłosiło, że Ivins był prawdopodobnie 

odpowiedzialny za śmierć 5 osób oraz zarażenie kilkudziesięciu osób w wyniku roz-

syłania w 2001 r. anonimowych listów zawierających zarodniki wąglika. Podejrzenia 

te były kwestionowane przez niektórych mikrobiologów w USA. Niemniej FBI 

zwróciło się do National Academy of Sciences z prośbą o przedstawienie analizy. 

W opublikowanej analizie stwierdzono podobieństwa genetyczne łączące wysłanego 

wąglika z wąglikiem przechowywanym przez Bruce’a E. Ivinsa [19]. Ostatecznie Ko-

misja stwierdziła, że nie można wyciągnąć żadnych decydujących wniosków na temat 

Bacillus anthracis w przesyłkach pocztowych wyłącznie na podstawie dostępnych 

dowodów naukowych [20]. Bruce E. Ivins był zaangażowany w dochodzenie doty-

czące wysyłanych przesyłek zawierających zarodniki wąglika i FBI zebrało w końcu 

materiał dowodowy, który spowodował skierowanie wobec niego oskarżenia. Na 

podstawie raportu końcowego FBI z prowadzonego śledztwa można wskazać, iż Bruce 

E. Ivins jest przykładem tzw. insidera CBRNe. 

Państwo Islamskie (ISIS; samozwańczy kalifat ogłoszony w 2014 r. na terytorium 

państwowym Iraku i Syrii) w swojej działalności terrorystycznej, nie kładło zbyt 

mocnego akcentu na wykorzystanie broni CBRNe, niemniej w 2014 r. magazynie 

„Dabiq”, wydawanym przez tę organizację terrorystyczną, został przedstawiony prze-

prowadzony przez ISIS hipotetyczny atak, podczas którego wykorzystana miała być 

broń nuklearna dostarczona nielegalnie na terytorium USA – Stanów Zjednoczonych 

Ameryki Północnej. Analizując działania Al-Kaidy Osamy bin Ladena, można uznać, 

że było to powielenie jej wcześniejszej retoryki w przedmiotowym obszarze. Niemniej 

w 2015 r. na terytorium Belgii policja odkryła wątek planowanej operacji ISIS mającej 

na celu pozyskanie insidera CBRNe w infrastrukturze krytycznej obejmującej sektor 

elektrowni atomowych [21]. Dwa tygodnie po atakach terrorystycznych w listopadzie 

2015 r. w Paryżu, w Belgii został aresztowany mężczyzna podejrzany o ich przeprowa-

dzenie – Mahomed Bakkali. W jego mieszkaniu belgijska policja znalazła kasety 

(pochodzące z telewizji przemysłowej) zawierające około dziesięciu godzin nagrań, 

które dotyczyły wysokiego rangą urzędnika pracującego w belgijskim ośrodku badań 

jądrowych. Urzędnik ten posiadał dostęp do zastrzeżonych informacji dotyczących 

obiektu jądrowego – w tym, gdzie przechowywano zapasy wysoko wzbogaconego 

uranu. Dokonana analiza materiału filmowego wskazywała, iż Bakkali i jego współpra-

cownicy prawdopodobnie przygotowywali się do szantażowania belgijskiego urzędnika 

(lub członków jego rodziny), aby zmusić go do podjęcia pewnych działań związanych 

z umożliwieniem dostępu do stref zastrzeżonych obiektu jądrowego [22]. 
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W atakach terrorystycznych, takich jak w 1995 r. w Oklahoma City czy też w 2011 r. 

w Oslo, ich sprawcy demonstrowali swoją wolę spowodowania masowych ofiar. Anders 

Breivik w swoim 1500-stronnicowym manifeście pt. „2083. Europejska Deklaracja 

Niepodległości”, który został opublikowany 22 lipca 2011 r. [23] przedstawił 

scenariusze wykorzystania broni CBRN. Opisał on w pełni dwa scenariusze, w których 

zostaliby wykorzystani insiderzy. 

• Pierwszy scenariusz polegał na wykorzystaniu jednego insifdera lub kilku: 

An assault team of two Justicar Knights might be enought to neutralise the 

checkpoint guards given that one Justiciar Knight works at the checkpoint 

undercover. The undercover guard can easily neutralise the other checkpoint 

guards, deactive security measures and open the gates. 

• Drugi scenariusz polegał na przeprowadzeniu ataku z wewnątrz w elektrowni 

atomowej: 

An assault team of 2 armed Justiciar Knight insiders might be enought to shut 

down/sabotage the Reactor Protective System by example sabotage certain 

reactor emergency systems so that the system cannot initiate an automatic 

SCRAM procedure and:1. sabotage the emergency diesel generators and 2: 

rupture a large coolant pipe in the location that is considered to place the 

reactor in the most danger. However, due to the airtight containment buildings 

this insider assault would need an external Justiciar Jnight to blow a hole in 

the building or cause the structure to collapse. 

Kolejnym przykładem insidera CBRNe jest oficer amerykańskiej straży przybrzeż-

nej, który został aresztowany 15 lutego 2019 r. Zamierzał zamordować niewinnych 

cywilów na skalę rzadko spotykaną w tym kraju – podało brytyjskie BBC, powołując 

się na dokumenty sądowe. Christopher Paul Hasson miał inspirować się zamachem 

Norwega Andersa Breivika. Marzę o sposobie zabicia prawie każdej osoby na ziemi – 

napisał Hasson w czerwcu 2017 r. w szkicu maila. W tekście wspomnianego e-maila 

Hasson rozważa, które metody spowodowania całkowitego zniszczenia byłyby naj-

skuteczniejsze i bierze pod uwagę atak biologiczny, a następnie zanieczyszczenie 

dostaw żywności [24]. 

Oprócz wyżej wspomnianych przykładów można również wymienić przygotowania 

do przeprowadzenia ataków terrorystycznych. Przygotowania te były prowadzone 

przez osoby pracujące w organizacjach infrastruktury krytycznej państwa, czyli osoby 

z jej wnętrza. Potwierdzeniem tego są nw. próby: 

a) W 1995 r. Ramzi Yousef planował podłożyć urządzenia wybuchowe na pokładzie 

jedenastu samolotów pasażerskich przelatujących do USA. Próba została udarem-

niona przez interwencję różnych agencji wywiadowczych i służb ochrony 

lotnictwa. Yousef był podejrzany o dalsze spiskowanie w celu przemytu urządzeń 

wybuchowych na pokładzie amerykańskich samolotów transportowych. Podczas 

planowania scenariuszy zamachów uwzględniono wykorzystanie osób mających 

dostęp do informacji poufnych [25]. 

b) W 2006 r. Rajib Karim, zradykalizowany inżynier komputerowy, który pracował 

dla British Airways jako specjalista komputerowy, zaoferował dostarczenie infor-

macji organizacji terrorystycznej Al Kaida na Półwyspie Arabskim, która to informa-
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cja pomogłaby organizacji w przeprowadzeniu ataku na linię lotniczą. Rajib 

Karim działał na rozkaz Anwara al-Awlakiego z Al-Kaidy. Podczas strajku perso-

nelu pokładowego British Airlines próbował pracować jako steward personelu 

pokładowego, aby umieścić urządzenie wybuchowe w samolocie. Zaoferował 

również pomoc w zakłóceniu lub uszkodzeniu systemów komputerowych linii 

lotniczych [25]. 

c) W 2013 r. Terry Lee Loewen, zradykalizowany technik zatrudniony w Wichita 

Dwight D. Eisenhower National Airport w Kansas, zaoferował swoją wiedzę 

i dostęp do stref zastrzeżonych portu lotniczego agentowi FBI udającemu agenta 

Al-Kaidy, który planował przeprowadzić atak terrorystyczny na terenie portu. 

Terry Loewen został aresztowany w dniu 13 grudnia 2013 r., kiedy to próbował 

odblokować bramę bezpieczeństwa na lotnisku za pomocą karty identyfikacyjnej 

portu lotniczego. Loewen, posiadając wiedzę na temat słabych i mocnych stron 

systemu ochrony na terenie portu lotniczego, był w stanie przeprowadzić samotnie 

atak terrorystyczny. Wcześniejsze działania służb bezpieczeństwa skutecznie zapo-

biegły wspomnianemu atakowi [26]. 

d) W 2016 r., po atakach terrorystycznych w Brukseli, belgijska policja poinformo-

wała, że aż 50 zwolenników Państwa Islamskiego pracowało na lotnisku w Bruk-

seli jako obsługa bagażu, sprzątacze i personel gastronomiczny. Rodzi to problem, 

jak identyfikować ekstremistów i radzić sobie z nimi w miejscach pracy, które 

wiążą się z dostępem do wrażliwych obszarów. Przekonania na ogół nie są pod-

stawą do odmowy zatrudnienia, ale ekstremistyczne sympatie mogą stworzyć 

ogromne słabości [27]. 

6. Zakończenie 

Celem artykułu było przedstawienie czytelnikowi zagrożenia i zarazem wyzwania 

dla służb ochrony ze strony osób z wewnątrz organizacji infrastruktury krytycznej pań-

stwa. Autor zakłada, że wprowadzenie zmian organizacyjno-strukturalnych w systemie 

organizacji ochrony infrastruktury krytycznej państwa stworzy przesłanki do efektywn-

ego przeciwdziałania wspomnianemu zagrożeniu wewnętrznemu (w postaci insidera 

CBRNe) w jej organizacji. W obliczu wspomnianego zagrożenia konieczna jest ciągła 

weryfikacja dotychczasowych założeń oraz aktualizacja stosownych procedur, odpo-

wiednie zarzadzanie systemem bezpieczeństwa organizacji infrastruktury krytycznej 

państwa – adekwatnie do zmieniającej się rzeczywistości. 

Z punktu widzenia organizacji ochrony infrastruktury krytycznej państwa przed 

zagrożeniem ze strony tzw. insidera CBRNe konieczne jest stworzenie skutecznego 

systemu dostępu do stref zastrzeżonych, który wyeliminuje dostęp osób nieuprawnionych. 

Natomiast osobom uprawnionym do informacji poufnych czy też stref zastrzeżonych 

ograniczy możliwości działania w złej wierze. Organizacja ochrony infrastruktury 

krytycznej państwa posiada swoje otoczenie oraz warunki zewnętrzne, dlatego też, 

w opinii autora, zarówno zagrożenia zewnętrzne, jak i wewnętrzne oddziałują na stan 

jego ochrony. Kluczowym elementem walki służb ochrony organizacji infrastruktury 

krytycznej państwa z zagrożeniem wewnętrznym w postaci insidera CBRNe jest 

rozwój świadomości wśród pracowników wspomnianej organizacji. Ważnym jest, aby 

każdy członek organizacji infrastruktury krytycznej państwa był świadomy, iż jest jej 

elementem składowym. W organizacji tej może wystąpić wewnętrzne zagrożenie 
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w postaci osoby wtajemniczonej, zwanej dalej insiderem CBRN, która posiada dostęp 

do informacji poufnych lub też posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu broni 

CBRNe. Ważne są tutaj zarówno obserwacje zachowań, jak i informacje, które mogą 

okazać się cennym źródłem wiadomości. Wczesne rozpoznanie oznak zagrożenia, 

a także świadomość, w jaki sposób na nie reagować, może sprzyjać budowie skutecznej 

ochrony przed wspomnianym zagrożeniem. 

Niemniej należy pamiętać, iż zaobserwowanie poszczególnych czynników nie musi 

świadczyć o procesie radykalizacji członka organizacji infrastruktury krytycznej państwa, 

może wskazywać na możliwość oraz ryzyko jej wystąpienia. Istotnym jest zatem 

kontekst, w jakim czynniki występują, a także zmiany w zachowaniu bądź w wyglądzie 

członka organizacji infrastruktury krytycznej państwa. 

Ważnym jest, aby wiedzieć, jak dana osoba zachowywała się wcześniej i jakie 

zmiany nastąpiły w jej wyglądzie lub też w zachowaniu. Działania te powinny ogra-

niczyć się do raportowania niepokojących zachowań/objawów mogących świadczyć 

o zradykalizowaniu się danej osoby. Analizą poszczególnych przypadków, mających 

na celu potwierdzenie lub wykluczenie faktycznego wystąpienia procesu radykalizacji 

członka organizacji infrastruktury krytycznej państwa powinna zająć się służba wyspe-

cjalizowana w zwalczaniu terroryzmu. Z pewnością insiderzy CBRNe stanowią spory 

problem i pozostaną szczególnym problemem dla osób odpowiedzialnych za bezpie-

czeństwo organizacji infrastruktury krytycznej państwa. 
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Insider CBRNe – wyzwanie i zagrożenie wewnętrzne dla służb ochrony 

Streszczenie 

Niniejszy artykuł obejmuje problematykę zagrożenia wewnętrznego w organizacji infrastruktury krytycznej 

państwa, które stwarza poważne wyzwanie i zagrożenie dla służb ochrony. Jedna osoba (lub więcej) z do-
stępem do informacji poufnej, wiedzy specjalistycznej, poprzez wykorzystanie luki w zabezpieczeniach 

może w konsekwencji doprowadzić do wystąpienia zagrożenia dla funkcjonowania organizacji. Zagrożenia 

dla służb ochrony, które zapewniają ochronę infrastrukturze krytycznej państwa nieustannie zmieniają się 

w tej niekończącej się wojnie z terroryzmem. Środki zaradcze opracowane w celu zwalczania pojawia-
jących się zagrożeń stają się przestarzałe wraz z pojawieniem się nowych zagrożeń. Problem zagrożeń 

wewnętrznych zależy od dostępu do zastrzeżonych obszarów obiektów infrastruktury krytycznej państwa, 

gdzie dostęp jest ściśle kontrolowany przez służby ochrony. Celem artykułu jest przedstawienie roli osób 

z wewnątrz wspomnianej organizacji, które posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu CBRNe i stanowią 
zagrożenie, a zarazem wyzwanie dla służb ochrony. 

Punktem wyjścia w procedurze badawczej była dokonana przez autora analiza literatury przedmiotu. 

Ponadto nie bez znaczenia były zarówno prowadzone rozmowy z praktykami służb ochrony w organizacji 

infrastruktury krytycznej państwa, jak i obserwacja bezpośrednia (przez autora), która pozwoliła sformu-
łować autorowi cel badawczy. Celem artykułu jest opracowanie i przedstawienie zagrożenia wewnętrznego 

w organizacji w postaci insidera CBRNe. Autor podjął próbę znalezienia odpowiedzi na problem ba-

dawczy, który został sformułowany w postaci pytania: jaki charakter może przybrać zagrożenie wewnętrzne 

w postaci tzw. insidera CBRNe w organizacji ochrony infrastruktury krytycznej państwa? Z całą pewnością 
prezentowany artykuł nie wyczerpie w pełni charakteru zagrożenia wewnętrznego, jakim jest niewątpliwie 

insider CBRNe, niemniej jest przyczynkiem do dalszego pogłębiania przedmiotowego zagadnienia. 

Słowa kluczowe: ochrona, organizacja insider, CBRNe, zagrożenie wewnętrzne 
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Insider Threats CBRNe 

Abstract 
This article covers the issue of internal threat in the organization of critical infrastructure of the state, which 

poses a serious challenge and threat to security services. One or more people with access to confidential 

information, expertise, through the exploitation of a security vulnerability can consequently lead to a threat 

to the functioning of the organization. Threats to the security services that provide protection to the state's 
critical infrastructure are constantly changing in this never-ending war on terror. Countermeasures 

designed to combat emerging threats become obsolete with the emergence of new threats. The problem of 

internal threats depends on access to the reserved areas of the state's critical infrastructure facilities, where 

access to these areas is strictly controlled by security services. The aim of the article is to present the role of 
people from within the said organization who have specialist knowledge in the field of CBRNe and pose a 

threat and at the same time a challenge to security services. 

The starting point in the research procedure was the author's analysis of the literature on the subject. In 

addition, not without significance were both the talks conducted with the practitioners of security services 
in the organization of the critical infrastructure of the state and direct observation by the author, which 

allowed the author to formulate the research goal. The aim of the article is to develop and present an 

internal threat in the organization in the form of a CBRNe insider. An attempt was made by the author to 

find an answer to the research problem, which was formulated in the form of the question of what character 
can take on an internal threat in the form of the so-called CBRNe insider in the organization of the 

protection of critical infrastructure of the state? Certainly, the presented article will not fully exhaust the 

nature of the internal threat, which is undoubtedly the CBRNe insider, but it is a contribution to further 

deepening the issue. 
Keywords: protection organization insider, CBRNe, internal threat 
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Adam Szepeluk1, Marta Chodyka2, Piotr Lichograj3  

Świadomość studentów na temat cyberprzestępczości 

1. Wprowadzenie 

W XXI wieku nastąpił ogromny rozwój technologii komputerowych i teleinforma-

tycznych. Wiele obecnych zjawisk kilkadziesiąt lat temu było opisywanych jedynie 

w książkach science-fiction. Współczesne technologie przyczyniły się do stworzenia 

nowego stylu życia, gdzie człowiek ma dostęp do bankowości elektronicznej, podpisu 

cyfrowego czy globalnej wymiany informacji. To wszystko powoduje, że ludzie stają 

się coraz bardziej uzależnieni od wirtualnej rzeczywistości. Szereg narzędzi informa-

cyjnych, takich jak zdalne zarządzanie zasobami sieciowymi lub urządzeniami, jest 

elementem, który ma na co dzień ułatwiać społeczeństwu wykonywanie zadań wcześniej 

wymagających poświęcenia dużej ilości czasu. Praktycznie każdy ma dziś dostęp do 

telefonu z dostępem do Internetu, konta w banku zarządzanego przez Internet czy kont 

społecznościowych na wielu portalach. Rozwój technologii teleinformacyjnych nie 

tylko sprzyja korzystnemu dla społeczeństwa sposobowi optymalizacji czasu, ale 

również stanowi podatny grunt dla nowych oszustw, które ogólnie można nazwać 

cyberprzestępczością [1]. 

Cyberprzestępstwo jest definiowane jako przestępstwo dotyczące komputerów, 

czyli są to wszelkie nielegalne działania popełnione za pomocą (lub dotyczące) syste-

mów lub sieci komputerowych, włączając w to między innymi nielegalne posiadanie 

i udostępnianie albo rozpowszechnianie informacji przy użyciu systemów lub sieci 

komputerowych. Cyberprzestępstwo stanowi zbiór technik, procesów i praktyk stoso-

wanych w celu ataku na sieci informatyczne, urządzenia, programy i dane, a także 

ataki powodujące uszkodzenie lub nieautoryzowany dostęp do danych. Są to czyny 

skierowane zarówno przeciwko systemowi komputerowemu (komputer-cel), jak 

i popełnione przy jego użyciu (komputer-narzędzie) [2]. W polskim systemie prawnym 

nie ma jasno sformułowanej definicji cyberprzestępczości. Przedmiot ochrony prawnej 

czy prawnokarnej jest bardzo zróżnicowany, co wskazuje egzemplifikacja i kwalifi-

kacja w poszczególnych grupach przestępstw (kwalifikacje według Rady Europy, Unii 

Europejskiej, Interpolu i in.) [3]. Według Rady Europy cyberprzestępstwem jest 

fałszerstwo komputerowe, oszustwo komputerowe, naruszenie praw autorskich i praw 

pokrewnych oraz przestępstwa związane z treściami dotyczącymi pedofilii. Interpol 

definiuje cyberprzestępczość jako rodzaj przestępstw, które mogą wystąpić tylko 

w Internecie lub jako przestępstwa wykorzystujące technikę elektroniczną. Przyjęta 

w 2007 r. w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komitetu 
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Regionów (pt. „W kierunku ogólnej strategii zwalczania cyberprzestępczości”) definicja 

cyberprzestępczości zakłada podział na cztery rodzaje przestępstw: 

• przestępstwa wymierzone przeciwko poufności, integralności danych (tzw. prze-

stępstwa CIA), np. hacking, nielegalny podsłuch, szpiegostwo komputerowe, 

sabotaż komputerowy; 

• przestępstwa „klasyczne” czy też „tradycyjne” popełniane przy użyciu komputera, 

np. oszustwa komputerowe, fałszerstwa dokumentów, wyłudzenia towarów lub usług; 

• przestępstwa „contentowe” (dotyczące zawartości komputerów, serwerów itp.), 

np. dziecięca pornografia, dostarczanie instrukcji przestępczych (typu „jak zbu-

dować bombę”), zakazane treści rasistowskie, faszystowskie itp.; 

• przestępstwa powiązane z naruszeniem praw autorskich i praw pokrewnych [4]. 

Cyberprzestępczość jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się form prze-

stępczości. Oszuści działający za pomocą komputera i Internetu tworzą coraz to nowsze 

sposoby na nielegalne wykradanie informacji czy środków z kont bankowych. Cyber-

bezpieczeństwo zapobiega skutkom cyberprzestępczości [5]. Wśród najbardziej popu-

larnych rodzajów cyberprzestępstwa należy wymienić: 

• Phishing – oszustwo internetowe polegające na nakłonieniu ofiary do otwarcia 

strony internetowej przypominającej oficjalną stronę np. banku, firmy kurierskiej, 

telekomunikacyjnej i in. Phisher w celu wyłudzenia danych do logowania, 

numeru karty kredytowej lub innych wrażliwych danych podszywa się za znaną 

dla odbiorcy instytucję, przesyła przygotowaną wcześniej wiadomość z linkiem 

do spreparowanej strony internetowej z prośbą o zalogowanie się. Oszust często 

informuje, że w przypadku niezalogowania się na stronie internetowej i potwier-

dzeniu danych nastąpi zablokowanie konta [6]; korzystając z wyłudzonych danych 

oszust dokonuje wypłat z konta, a nawet, podszywając się pod swoją ofiarę, może 

zaciągnąć kredyt lub wykorzystać zdobyty dostęp do konta do innych oszustw, jak 

np. „pranie brudnych pieniędzy” – ostatnio zjawisko często spotykane na popu-

larnym w Polsce internetowym portalu zakupowym; 

• Malware – złośliwe oprogramowanie służące do wykradania danych, niszczenia 

plików, blokowania dostępu do komputera lub innych urządzeń, czyli wszelkiego 

rodzaju wirusy, trojany, spyware, adware i inne [7]; zainstalowane złośliwe opro-

gramowanie może umożliwić przestępcy przechwytywanie widoku ekranu kom-

putera, czyli wprowadzanych loginów i haseł do kont, a także może spowodować 

nabycie przez przestępcę zdalnego dostępu do urządzenia, a wraz z tym dostępu 

do wszelkich plików. Podobnie jak przy phishingu, korzystając z wyłudzonych 

danych, oszust może dokonać wypłat z konta lub/i zaciągnąć kredyt w banku. 

Dzięki złośliwemu oprogramowaniu konkurencyjne przedsiębiorstwo może mieć 

dostęp do przygotowywanych pomysłów marketingowych itp. Można również 

utracić ważne pliki i materiały przechowywane na dyskach; 

• Cyberstalking – przemoc dokonywana przy użyciu Internetu. Nękanie ofiary 

przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, kont społecznościowych. Przestępca 

korzystając z różnych elementów elektronicznej komunikacji przesyła osobie 

nękanej niechciane wiadomości [8]. Najczęściej atakowane są osoby, które są 

aktywne w Internecie. Czasem z powodu cyberstalkingu może dojść do prób samo-

bójczych ofiary; 
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• Spam – niechciana lub niepotrzebna informacja przysłana na pocztę elektroniczną, 

komunikator lub telefon. Rozsyłanie dużej liczby informacji do nieznanych osób, 

które nie wyraziły zgody na ich otrzymanie, ma na celu uzyskania zysku o wiele 

wyższego niż adresat wiadomości [9]. Większość kont poczty elektronicznej jest 

w stanie sama odfiltrować niechciane wiadomości i umieścić je w osobnym 

folderze poczty. Również użytkownik poczty może zgłosić otrzymana wiadomość 

jako spam. W tym momencie wszystkie następne wiadomości od „zgłoszonego” 

nadawcy będą trafiały do folderu Spam; 

• Hacking – czyli włamania i zdalny dostęp do komputera lub innych urządzeń 

poprzez złamanie zabezpieczeń [10]; przestępca może włamać się do komputera 

ofiary przez sieć Internet, a następnie dzięki zdalnemu dostępowi jest w stanie 

pozyskać lub/i skasować dane znajdujące się na dysku twardym, a także, o ile 

komputer steruje jakimś urządzeniem – przejąć nad nim kontrolę, co może 

doprowadzić nawet do katastrofy; 

• Phreaking – oszustwo polegające na łamaniu zabezpieczeń sieci telefonicznych 

celem uzyskania tańszych lub darmowych połączeń [11]; obecnie w Polsce rzadko 

stosowane ze względu na obniżenie przez operatorów cen połączeń telefonicznych, 

a także ze względu na zlikwidowanie budek telefonicznych, które najczęściej były 

atakiem takich cyberprzestępców; 

• Skimming – przestępstwo polegające na kradzieży danych zapisanych na karcie 

płatniczej. Oszuści na podstawie skopiowanych danych z karty płatniczej tworzą 

duplikaty, a następie wykorzystują je do wypłaty gotówki albo dokonania zakupów, 

obciążając tym samym konto posiadacza karty [12]. Skimming w placówce hand-

lowej polega na wykonaniu kopii karty przez sprzedawcę lub inną osobę, która 

weszła w jej chwilowe posiadanie. Ponieważ w takiej sytuacji przestępcy nie 

zawsze mają możliwość poznać kod PIN sklonowanej karty, kopie mogą wyko-

rzystać tylko w przypadku kart, które nie wymagają autoryzacji przy pomocy 

PIN-u, i tylko w płatnościach za towary i usługi. Nie mogą wykorzystać skopiowanej 

karty do pobierania pieniędzy z bankomatów. Rozróżniamy również skimming 

bankomatowy polegający na tym, że cyberprzestępcy instalują w bankomatach 

specjalne urządzenia, które służą do pozyskiwania danych z paska magnetycznego 

oraz PIN-u. Dzięki pozyskanym informacjom oszuści tworzą duplikaty kart, przy 

pomocy których są w stanie wypłacić wszystkie środki zgromadzone na koncie. 

Popularność i coraz większa powszechność różnego rodzajów cyberprzestępstw 

powoduje, że cyberbezpieczeństwo to obszar wymagający stałego rozwoju i rozbu-

dowy. Potrzebnych jest wiele inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa internetowego, żeby 

chronić użytkowników komputerów i Internetu. Jest to istotny współcześnie temat, 

jednak ważna jest także świadomość ludzi dotycząca cyberprzestępczości. 

2. Założenia i cel pracy 

Celem pracy było zbadanie świadomości studentów na temat zagrożeń płynących 

z cyberprzestępczości. Do badań wykorzystano autorski kwestionariusz przygotowany 

na platformie Google. Badanie zostało przeprowadzone na przełomie grudnia 2021 r. 

i stycznia 2022 r. wśród studentów Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana 

Pawła II oraz studentów Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach. 

Wysunięto następujące hipotezy: 
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• cechy studentów, takie jak płeć, miejsce zamieszkania czy kierunek studiów, mają 

istotny wpływ na poziom posiadanej wiedzy na temat cyberprzestępczości; 

• istnieje związek pomiędzy wiekiem studentów, a wiedzą dotyczącą ochrony przed 

atakami ze strony cyberprzestępców. 

2.1. Analiza statystyczna 

Analiza statystyczna została przeprowadzona za pomocą pakietu Statistica v.13. 

Odpowiedzi na poszczególne pytania zostały przedstawione w postaci procentowej. 

Dla zmiennych porządkowych wyznaczono średnie arytmetyczne. W celu wykrycia 

różnic istotnych statystycznie (dla cech porządkowych) zastosowano test U Manna-

Whitneya lub Kruskala-Wallisa (z testem post hoc Kruskala-Wallisa), natomiast dla 

cech jakościowych – test chi-kwadrat Pearsona. Współzależność zjawisk zbadano za 

pomocą współczynnika korelacji r-Pearsona. Istotność statystyczną ustalono na p < 0,05. 

2.2. Charakterystyka badanych 

W badaniu wzięło udział 124 studentów w wieku od 18 do 46 lat. Średnia wieku 

badanych wyniosła 23,7 roku ±6,3 roku. Wśród badanych większość stanowiły kobiety 

(72,6%), osoby zamieszkujące tereny miejskie (58,1%), respondenci studiujący na 

pierwszym (39,5%) lub drugim (34,7%) roku studiów – głównie kierunki medyczne 

(50,8%) lub społeczne (36,3%). Trzy czwarte badanych (74,2%) uczyło się w Aka-

demii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Pozostali badani (25,8%) byli 

studentami Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej (tab. 1). 

Tabela 1. Charakterystyka badanych 

Zmienna n % 

Płeć 

kobieta  90 72,6% 

mężczyzna  34 27,4% 

Miejsce zamieszkania 

wieś 52 41,9% 

miasto  72 58,1% 

Kierunek studiów   

kierunki techniczne 16 12,9% 

kierunki medyczne 63 50,8% 

kierunki społeczne 45 36,3% 

Rok studiów 

pierwszy 49 39,5% 

drugi 43 34,7% 

trzeci lub więcej  32 15,8% 

Uczelnia   

Akademia Bialska 92 74,2% 

Collegium Mazovia 32 25,8% 

Wiek     Średnia  Minimum Maksimum Odchylenie standardowe  

23,7 18,0 46,0 6,3   

Źródło: opracowanie własne. 
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3. Analiza wyników 

Spośród wymienionych cyberprzestępstw – najwyższy odsetek badanych studentów 

posiadał wiedzę na temat spamu (83,1%), hackingu (71,0%) i cyberstalkingu (64,5%). 

Najmniej znane okazały się być: phreaking (6,5%), skimming (12,9%), malware (13,7%) 

oraz phishing (14,5%). Przedstawia to rysunek 1. 

 
Rysunek 1. Znajomość cyberprzestępstw przez badanych studentów [opracowanie własne] 

W kwestii wpływu płci badanych studentów na znajomość poszczególnych cyber-

przestępstw – analiza statystyczna wykazała istotne zróżnicowanie w przypadku: 

phishingu (p = 0,0038), malware (p = 0,0018), cyberstalkingu (p = 0,0107), spamu  

(p = 0,0107) oraz hackingu (p = 0,0023). We wszystkich powyższych przypadkach 

badani mężczyźni odznaczali się istotnie wyższą wiedzą niż objęte badaniem kobiety, 

a mianowicie pojęcie phishingu znało 29,4% badanych mężczyzn w stosunku do 8,9% 

badanych kobiet, pojęcie „malware” znało 29,4% badanych mężczyzn w stosunku do 

7,8% badanych kobiet, pojęcie „cyberstalking” znało 82,4% badanych mężczyzn 

w stosunku do 57,8% badanych kobiet, pojęcie „spam” znało 97,1% badanych mężczyzn 

w stosunku do 77,8% badanych kobiet, pojęcie hacking znało 91,2% badanych mężczyzn 

w stosunku do 63,3% badanych kobiet. Analiza statystyczna nie wykazała istotnych 

statystycznie różnic w posiadanej wiedzy u badanych kobiet i mężczyzn na temat 

phreakingu (p = 0,1388) oraz skimmingu (p = 0,7129). Obrazuje to rysunek 2. 
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* istotne zróżnicowanie przy p < 0,05; chi2 – wartość testu chi-kwadrat Pearsona 

Rysunek 2. Znajomość cyberprzestępstw a płeć badanych studentów [opracowanie własne] 

Podczas badania wpływu miejsca zamieszkania studentów na znajomość poszcze-

gólnych cyberprzestępstw analiza statystyczna nie wykazała istotnego zróżnicowania 

w żadnym z badanych przypadków: phishing, p = 0,1880; malware, p = 0,0978; cyber-

stalking, p = 0,5559; spam, p = 0,6956; hacking, p = 0,4005; phreaking, p = 0,3156; 

skimming, p = 0,7000. Badani studenci, mieszkający zarówno na wsi, jak i w mieście, 

posiadali najwyższą wiedzę na temat: spamu (84,6% mieszkańców wsi i 81,9% miesz-

kańców miasta), hackingu (75,0% mieszkańców wsi i 68,1% mieszkańców miasta) 

i cyberstalkingu (61,5% mieszkańców wsi i 66,7% mieszkańców miasta). Najmniej znane 

okazały się być: phreaking (3,9% mieszkańców wsi i 8,3% mieszkańców miasta), 

skimming (11,5% mieszkańców wsi i 13,9% mieszkańców miasta), malware (7,7% 

mieszkańców wsi i 18,1% mieszkańców miasta) oraz phishing (9,6% mieszkańców wsi 

i 18,1% mieszkańców miasta). Wyniki przedstawia rysunek 3. 
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chi2 – wartość testu chi-kwadrat Pearsona 

Rysunek 3. Znajomość rodzajów cyberprzestępstw a miejsce zamieszkania badanych studentów  

[opracowanie własne] 

Podczas badania wpływu kierunków studiów respondentów na znajomość poszcze-

gólnych cyberprzestępstw analiza statystyczna wykazała istotne zróżnicowanie w przy-

padku: phishingu (p < 0,0001), malware (p = 0,0009), phreakingu (p < 0,0001) oraz 

skimmingu (p = 0,0088). We wszystkich powyższych przypadkach badani studenci 

kierunków technicznych odznaczali się wyższą wiedzą niż objęci badaniem studenci 

kierunków medycznych i kierunków społecznych, a mianowicie pojęcie phishingu 

znało 56,3% studentów kierunków technicznych, w stosunku do 4,8% studentów kie-

runków medycznych i 13,3% studentów kierunków społecznych; pojęcie „malware” 

znało 43,8% studentów kierunków technicznych, w stosunku do 9,5% studentów 

kierunków medycznych i 8,9% studentów kierunków społecznych; pojęcie „phreaking” 

znało 31,3% studentów kierunków technicznych, w stosunku do 3,2% studentów kie-

runków medycznych i 2,2% studentów kierunków społecznych; pojęcie „skimming” 

znało 31,3% studentów kierunków technicznych, w stosunku do 4,8% studentów 

kierunków medycznych i 17,8% studentów kierunków społecznych. Analiza staty-

styczna nie wykazała istotnych statystycznie różnic w posiadanej wiedzy badanych 

różnych kierunków studiów na temat cyberstalkigu (p = 0,0996), spamu (p = 0,0072) 

oraz hackingu (p = 0,0958). Przedstawia to rysunek 4. 

9,6%

7,7%

61,5%

84,6%

75,0%

3,9%

11,5%

18,1%

18,1%

66,7%

81,9%

68,1%

8,3%

13,9%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Phishing

Chi2=1,73; p=0,1880

Malware

Chi2=2,74; p=0,0978

Cyberstalking

Chi2=0,35; p=0,5559

SPAM

Chi2=0,15; p=0,6956

Hacking

Chi2=0,71; p=0,4005

Phreaking

Chi2=1,01; p=0,3156

Skimming

Chi2=0,15; p=0,7000

wieś miasto



 

Adam Szepeluk, Marta Chodyka, Piotr Lichograj 
 

40 
 

 
* istotne zróżnicowanie przy p < 0,05; chi2 – wartość testu chi-kwadrat Pearsona 

Rysunek 4. Znajomość cyberprzestępstw a kierunki studiów badanych studentów [opracowanie własne] 

Badani studenci mieli za zadanie również ocenić w skali od 1 do 10 (gdzie 1 – to 

najniższy poziom, zaś 10 – poziom najwyższy) posiadaną wiedzę na temat ochrony 

przed atakami ze strony cyberprzestępców. Średni wynik całej badanej grupy wyniósł 

5,5. Badając wpływ wybranych zmiennych na uzyskany powyższy średni wynik, 

w analizie statystycznej wykazano istotne zróznicowanie w przypadku płci (p = 0,0351) 

oraz kierunków studiów badanych (p = 0,0267). Istotnym statystycznie wyższym 

poziomem wiedzy na temat ochrony przed atakami ze strony cyberprzestępców cha-

rakteryzowali się badani mężczyźni (6,1) – w stosunku do objętych badaniem kobiet 

(5,3), oraz respondenci studiujący kierunki techniczne (6,7) w stosunku do badanych 

studiujących kierunki medyczne (5,3). Analiza statystyczna nie wykazała istotnego 

zróżnicowania pod względem poziomu wiedzy na temat ochrony przed atakami ze 

strony cyberprzestępców w przypadku miejsca zamieszkania (p = 0,4418). Przedstawia 

to rysunek 5. 
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Z – wartość testu U Manna-Whitneya; H – wartość testu Kruskala-Wallisa 

* istotne zróżnicowanie przy p < 0,05; ** kierunki studiów, pomiędzy którymi zachodzi istotne 

zróżnicowanie w teście post hoc Kruskala-Wallisa 

Rysunek 5. Samoocena wiedzy dotyczącej ochrony przed atakami ze strony cyberprzestępców  

[opracowanie własne] 

Badając korelacje pomiędzy wiekiem badanych studentów i samooceną wiedzy 

dotyczącej ochrony przed atakami ze strony cyberprzestępców, w analizie statystycznej 

wykazano ujemną, niską korelację (r = -0,22). Oznacza to, że młodzi ludzie mają 

wyższy poziom wiedzy na omawiany temat w stosunku do starszych badanych osób 

(rys. 6). 

4. Wnioski 

Cyberprzestępstwem nazywa się zbiór wszystkich przestępstw, w których użyto 

komputera lub Internetu. Takie narzędzia (sieć internetowa, komputery) mogą być 

użyte w celu popełnienia przestępstwa, mogą być celem ataku przestępców lub mogą 

stanowić dodatkowe narzędzie w popełnianym przestępstwie [12]. Pierwszą i podsta-

wową walką z cyberprzestępstwem jest poznanie jego definicji. W pracy krótko scha-

rakteryzowano siedem podstawowych cyberprzestępstw: phishing (wyłudzenie infor-

macji), malware (złośliwe oprogramowanie), cyberstalking (przemoc dokonywana 

przy użyciu Internetu), spam (niechciana lub niepotrzebna poczta), hacking (włamania 

i zdalny dostęp do komputera), phreaking (oszustwo polegające na łamaniu zabez-

pieczeń sieci), skimming (kradzież danych zapisanych na karcie płatniczej). 
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Korelacja: r =   -0,2157
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Rysunek 6. Wpływ wieku na samoocenę wiedzy dotyczącej ochrony przed atakami ze strony 

cyberprzestępców [opracowanie własne] 

 

Badanie przeprowadzone na grupie 92 studentów Akademii Bialskiej Nauk Sto-

sowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej oraz grupie 32 studentów Collegium 

Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach pozwoliło na wyciągnięcie 

następujących wniosków: 

• poszczególne rodzaje cyberprzestępstw w dużej większości nie są znane dla ba-

danych studentów. Spośród wymienionych cyberprzestępstw najwyższy odsetek 

badanych studentów posiadał wiedzę na temat spamu, hackingu i cyberstalkingu. 

Najmniej znane okazały się być: phreaking, skimming, malware oraz phishing; 

• cyberprzestępstwa takie jak phishing, malware, cyberstalking, spam oraz hacking 

są istotnie bardziej znane dla badanych mężczyzn niż dla kobiet; 

• cyberprzestępstwa takie jak phishing, malware, phreaking oraz skimming są 

bliższe studentom kierunków technicznych niż studentom kierunków medycznych 

i społecznych; 

• miejsce zamieszkania (wieś/miasto) nie ma istotnego wpływu na poziom znajo-

mości pojęć dotyczących cyberprzestępstw; 

• średnia ocena poziomu wiedzy studentów na temat ochrony przed atakami ze strony 

cyberprzestępców, mierzona w skali od 1 do 10, wyniosła 5,5. Badając wpływ 

wybranych zmiennych na poziom analizowanego wskaźnika, wykazano, że badani 
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mężczyźni posiadają istotnie wyższy poziom wiedzy niż objęte badaniem kobiety. 

Pomiędzy mieszkańcami terenów wiejskich i mieszkańcami miast nie odnoto-

wano istotnej różnicy. Zauważono, że studenci kierunków technicznych posiadają 

wyższą wiedzę na temat ochrony przed atakami cyberprzestępców w stosunku do 

studentów kierunków medycznych; 

• badając korelację pomiędzy wiekiem studentów i samooceną wiedzy dotyczącej 

ochrony przed atakami ze strony cyberprzestępców, w analizie statystycznej wyka-

zano ujemną, niską korelację. 

Przedstawiona praca stanowi wstęp do obszerniejszych badań naukowych badają-

cych świadomość społeczeństwa na temat cyberprzestępstw, a także sprawdzających 

stosowaną profilaktykę. Uzyskane wyniki wskazują, że osoby starsze (nawet studenci) 

mają mniejszą wiedzę na temat cyberprzestępstw niż osoby młodsze, dlatego ważna 

jest edukacja społeczeństwa, bo „łatwiej jest zapobiegać niż leczyć”. 
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Świadomość studentów na temat cyberprzestępczości 

Streszczenie 

Cyberprzestępstwa to czyny skierowane zarówno przeciwko systemowi komputerowemu (komputer-cel), 

jak i popełnione przy jego użyciu (komputer-narzędzie). W pracy krótko scharakteryzowano siedem pod-
stawowych cyberprzestpstw: phishing (wyłudzenie informacji), malware (złośliwe oprogramowanie), 

cyberstalking (przemoc dokonywana przy użyciu Internetu), spam (niechciana lub niepotrzebna poczta), 

hacking (włamania i zdalny dostęp do komputera), phreaking (oszustwo polegające na łamaniu zabezpieczeń 

sieci), skimming (kradzież danych zapisanych na karcie płatniczej). Przeprowadzone badanie na grupie 92 
studentów Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II i grupie 32 studentów Collegium 

Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach pozwoliło na wyciągnięcie następujących wniosków: 

• płeć i kierunek studiów mają istotny wpływ na poziom posiadanej wiedzy o cyberprzestępczości i ochrony 

przed atakami ze strony cyberprzestępców; 



 

Adam Szepeluk, Marta Chodyka, Piotr Lichograj 
 

44 
 

• miejsce zamieszkania nie ma wpływu na posiadaną wiedzę o cyberprzestępczości i ochronie przed 
atakami ze strony cyberprzestępców; 

• wraz z wiekiem maleje poziom wiedzy dotyczącej ochrony przed atakami ze strony cyberprzestępców. 

Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, cyberprzestępstwo 

Cybercrime awareness of students 

Abstract 

Cybercrimes are directed both against a computer system (computer-target) and committed using it (com-

puter-tool). Presented article briefly characterises seven basic cybercrimes: Phishing (phishing), Malware 
(malware), Cyberstalking (violence committed using the Internet), SPAM (unsolicited or unnecessary 

mail), Hacking (breaking into and remotely accessing computer), Phreaking (fraud involving breaking 

network security), and Skimming (stealing data stored on a payment card). The study conducted on a group 

of 92 students of the John Paul II University of Applied Sciences in Biala Podlaska and 32 students of 
Collegium Mazovia Innovative University in Siedlce. Obtained results allowed to draw the following 

conclusions: 

• gender and field of study have a significant impact on the level of knowledge possessed about 

cybercrime and protection from attacks by cybercriminals; 

• residence has no effect on knowledge of cybercrime and protection from attacks by cybercriminals; 

• knowledge of how to protect yourself against cybercrime decreases with age. 

Keywords: cybersecurity, cybercrime 
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Patrycja Lipold1 

Słabości polityki imigracyjnej a terroryzm – rola 

czynników migracyjnych w atakach terrorystycznych 

dokonanych w 2020 roku przez dżihadystów 

1. Wprowadzenie 

W 2020 roku do najpoważniejszych ataków terrorystycznych o podłożu islami-

stycznym doszło we Francji, Niemczech oraz Austrii. Sprawcy pięciu z nich wjechali 

do Unii Europejskiej jako osoby poszukujące azylu lub nielegalni migranci. W czterech 

przypadkach osoby te przez kilka lat przebywały w UE przed popełnieniem ataku. 

W jednym przypadku sprawca wjechał nielegalnie do Włoch miesiąc przed dokonaniem 

zamachu. 

Celem artykułu jest analiza ataków terrorystycznych – motywowanych islamskim 

dżihadem – przeprowadzonych przez imigrantów w roku 2020. Analiza koncentruje 

się na wykazaniu słabości polityki imigracyjnej, które mają wpływ na zagrożenie 

terroryzmem dżihadystycznym w Europie. Wskazano, że czynnik migracyjny ma 

znaczenie w terroryzmie islamistycznym poprzez niedoskonałości realizowanej obecnie 

przez państwa członkowskie oraz Unię Europejską polityki. W artykule nie chodzi 

jednak o określenie czy związek pomiędzy terroryzmem a legalną migracją jest większy, 

mniejszy czy równy związkowi pomiędzy terroryzmem a nielegalną migracją. Po pierwsze 

dlatego, że migracja do Unii Europejskiej odbywa się obecnie głównie w sposób niere-

gularny, a po drugie istotną kwestią w atakach motywowanych dżihadem pozostaje 

kwestia integracji migrantów. W atakach terrorystycznych istotny jest więc nie tylko 

czynnik związany z formą wjazdu do UE, ale także dalszym pobytem migrantów 

w państwach członkowskich. 

Całość tych zagadnień składa się na politykę imigracyjną, która obejmuje cało-

kształt zasad związanych z tym, kto wjeżdża na terytorium danego państwa. Polityka ta 

odpowiada nie tylko za to, kto przybywa do danego kraju, ale także, w zależności od 

obranego przez dane państwo modelu migracyjnego [1], jak zintegrowane zostaną 

przybywające osoby. Przy obecnej, w znacznej mierze nieregularnej, migracji obydwa 

czynniki nabierają nowego znaczenia. Niektóre państwa członkowskie zrezygnowały 

z możliwości aktywnego kształtowania swojej polityki migracyjnej, nie mają wpływu 

na to, kto wjeżdża do kraju, zdarza się, że są pozbawione możliwości sprawdzenia 

takiej osoby, ponieważ część migrantów nie przedstawia podczas wjazdu żadnych 

dokumentów. Dodatkową pełną wyzwań kwestią pozostaje integracja przybywających 

do Unii Europejskiej migrantów. 

Dżihadyzm w niniejszej analizie oznacza ideologię nurtu salafickiego, będącego 

odłamem sunnizmu, który odrzuca system demokratyczny, uznając, że ustawodawstwo 

wprowadzone przez człowieka jest niezgodne z wolą Boga, który jest jedynym 

prawodawcą. Dżihadyści dążą do stworzenia państwa islamskiego rządzonego zgodnie 
 

1 p.lipold@akademia.mil.pl, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, Akademia Sztuki Wojennej, 
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/. 
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z prawem szariatu. Legitymizują użycie przemocy w odniesieniu do dżihadu – terminu, 

który dosłownie oznacza „dążenie” lub „wysiłek”, jednak w prawie islamskim jest 

traktowany jako wojna usankcjonowana religijnie. Zwolennicy dżihadyzmu uważają, 

że islam jest atakowany przez globalny sojusz niemuzułmański, składający się z chrze-

ścijan, Żydów, wyznawców innych religii (buddystów, hindusów), a także sekula-

rystów [2]. Termin ten będzie stosowany naprzemiennie z islamskim terroryzmem. 

Określenia nieregularny bądź nielegalny będą wobec procesu migracji oraz migrantów 

używane naprzemiennie, zgodnie ze znaczeniami zawartymi w Słowniku Języka Pol-

skiego. Słowo nieregularny oznacza w tym kontekście: nieoparty na regułach, zasadach 

[3], natomiast nielegalny: niezgodny z prawem [4]. Metoda badawcza niniejszej pracy 

została oparta na modelu analityczno-empirycznym i obejmować będzie głównie metody 

jakościowe: analizę przypadków, eksplorację pierwotnych i wtórnych dokumentów 

oraz metodę syntetyczną. 

2. Raport Europolu i trendy terroryzmu dżihadystycznego w Europie 

w 2020 roku 

Pomimo pandemii koronawirusa w 2020 roku terroryści pozostali aktywni w Euro-

pie, gdzie przeprowadzili ataki w kilku państwach członkowskich. Według raportu 

„European Union Terrorism Situation and Trend Report”, w 2020 roku państwa 

członkowskie UE oceniły, że terroryzm dżihadystyczny pozostał największym zagro-

żeniem terrorystycznym. Trzy państwa członkowskie UE (Francja, Niemcy i Austria) 

zgłosiły 10 ataków dżihadystycznych, w których zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych [5].  

Liczba przeprowadzonych ataków o podłożu islamistycznym w Europie (UE, 

Szwajcaria i Wielka Brytania) w 2020 roku była ponad dwukrotnie większa niż w 2019 

roku, kiedy łącznie doszło do siedmiu ataków dżihadystów (w tym w Wielkiej Brytanii). 

W 2019 roku w UE udaremniono 21 ataków dżihadystycznych (łącznie z Wielką 

Brytanią). Liczba ta spadła do 6 w UE i Wielkiej Brytanii w 2020 roku. Tylko w UE 

w 2020 roku liczba zakończonych islamskich ataków terrorystycznych wyniosła ponad 

dwukrotnie więcej niż w przypadku ataków udaremnionych (10 do 4). Nie jest pewne, 

czy tendencja ta wiązała się ze zmniejszonymi możliwościami operacyjnymi służb 

w związku z pandemią COVID-19 [5]. 

Najczęstszym rodzajem ataków inspirowanych dżihadyzmem w UE (także w Szwaj-

carii i Wielkiej Brytanii) były napaści w miejscach publicznych, których celem były 

osoby cywilne. Większość islamistów stosowała podczas ataków niewyszukane metody 

działania. Z wyjątkiem ataku w Wiedniu, podczas którego użyto broni, modus operandi 

obejmował takie czynności jak dźganie nożem, taranowanie pojazdem i podpalenie. 

Zrealizowane w 2020 roku ataki o podłożu islamistycznym były przeprowadzone przez 

„samotne wilki”. 

Wszyscy napastnicy byli mężczyznami w wieku od 18 do 33 lat. Pochodzenie czy 

miejsce urodzenia sprawców, w tym osób posiadających obywatelstwo kraju UE, 

znacznie się różniły. Cztery z dziesięciu zakończonych ataków dżihadystycznych były 

popełnione przez osoby posiadające obywatelstwo jednego z państw członkowskich 

UE. Sprawcy 5 ataków wjechali do Unii jako osoby ubiegające się o azyl lub migranci 

o nieuregulowanym statusie. W 4 przypadkach przebywali w UE przez kilka lat zanim 

dokonali ataku. Jeden sprawca przyjechał do UE z Tunezji (przez Włochy) około miesiąc 

przed przeprowadzeniem zamachu w Nicei [5]. 
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W 2020 roku aresztowano 254 osoby w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstw 

związanych z działalnością islamistyczną. Podejrzanymi byli głównie mężczyźni (87%), 

więcej niż połowa (64%) w momencie aresztowania była w wieku od 19 do 35 lat. 

Prawie 70% podejrzanych było obywatelami krajów spoza UE lub urodziło się poza 

UE. Warto dodać, że w 2020 roku całkowita liczba aresztowań związanych z terrory-

zmem dżihadystycznym w państwach członkowskich UE spadła o ponad połowę 

w porównaniu do lat poprzednich [5]. 

Zauważalną tendencją były działania grup terrorystycznych (tzw. Państwa 

Islamskiego i Al-Kaidy), mające na celu podżeganie i zachęcanie pojedynczych osób 

do przeprowadzania ataków. Powodem działań miały być kontrowersje związane 

z satyrycznymi wizerunkami proroka Mahometa przedstawianymi we Francji. Ponadto 

grupy odnosiły się do bieżących wydarzeń i tematów, którymi interesuje się społeczeń-

stwo, np. po zabójstwie George'a Floyda w USA w sieci udostępniane były treści, 

przygotowywane przez zwolenników ISIS, które wychwalały chaos szerzący się na 

ulicach i karę Bożą za agresję USA wobec muzułmanów. W Holandii dżihadyści 

skupili się na tematach dotyczących kobiet i dzieci przetrzymywanych w obozach dla 

uchodźców w Syrii, pandemii COVID-19, trendów społecznych i kwestii politycznych. 

Dodatkowo znaczącą rolę w niderlandzkojęzycznym dyskursie dżihadystycznym od-

grywało potępienie aktywnego uczestnictwa w demokracji, gloryfikowanie dżiha-

dystów i debata nad koncepcją takfiru. 

Jak napisano w raporcie, środowiska dżihadystyczne w państwach UE składają się 

z dużej liczby zradykalizowanych osób należących do różnych grup lub działających 

w odosobnieniu. Grupy islamistyczne nie wydają się być hierarchiczne ani centralnie 

zorganizowane. Czasami dochodzi do konfliktów ideologicznych pomiędzy poszcze-

gólnymi grupami. 

Rekrutacja odbywa się poprzez Internet, za pomocą zaszyfrowanych wiadomości 

przekazywanych przez komunikatory, w wyniku kontaktów ze znajomymi lub rodziną. 

Zagrożeniem dla bezpieczeństwa pozostaje radykalizacja oraz rekrutacja terrorystów 

w więzieniach. Jak informuje raport – w 2020 roku co najmniej pięć ataków w Europie 

(Austrii, Niemczech i Wielkiej Brytanii) zostało przeprowadzonych przez sprawców, 

którzy wcześniej zostali zwolnieni z więzienia. 

Ostatnią kwestią godną poruszenia jest pobyt tzw. zagranicznych bojowników 

w obozach zatrzymań na północnym wschodzie Syrii. W 2020 roku państwa europejskie 

zdecydowały się przyjąć niewielu swoich obywateli z tych obozów, co mogło być 

spowodowane pandemią i ograniczeniami w podróży wprowadzonymi przez wiele 

państw. W obozach nadal przebywa co najmniej 1000 Europejczyków, z których znaczna 

część to kobiety i dzieci. Grupy dżihadystyczne zbierały w sieci fundusze na wsparcie 

tych osób oraz sfinansowanie ewentualnych ucieczek. Szereg krajów europejskich 

uznało, że zagrożenie ze strony powracających bojowników może być znaczące. 

3. Ataki terrorystyczne w 2020 roku i ich migracyjny kontekst 

3.1. Dzień 4 kwietnia, Francja 

Do pierwszego ataku doszło 4 kwietnia 2020 roku w miejscowości Romans-sur-

Isere, nieopodal Lyonu – 33-letni obywatel Sudanu zabił dwie osoby, a pięć ranił nożem. 

Sprawca najpierw wszedł do sklepu tytoniowego, dźgnął właściciela i jego żonę, 

a następnie udał się do sklepu mięsnego, skąd zabrał nóż i zaatakował osoby czekające 
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przed piekarnią. Atak nastąpił w trzecim tygodniu ogólnokrajowego lockdownu, wpro-

wadzonego w związku z pandemią. Napastnik został aresztowany chwilę później, kiedy 

klęczał na chodniku, modląc się w języku arabskim. W komunikacie prasowym proku-

ratura ds. zwalczania terroryzmu ujawniła, że podczas przeszukania domu podejrzanego 

znaleziono odręczne dokumenty o tematyce religijnej, w których autor skarżył się 

w szczególności na życie w kraju niewierzących [6]. Domniemany sprawca został 

zatrzymany pod zarzutem zamachu i usiłowania zamachu w związku z działalnością 

terrorystyczną. W areszcie umieszczono także znajomego sprawcy. 

Według świadków, cytowanych przez lokalną stację radiową France Bleu Drome 

Ardeche, napastnik krzyczał: Allah Akbar! (Bóg jest Największy), gdy dźgał swoje 

ofiary. Każdy, kto miał nieszczęście znaleźć się na jego drodze, został zaatakowany – 

powiedziała AFP burmistrz miasta Marie-Helene Thoraval [6]. David Olivier Reverdy 

ze związku Alliance Police Nationale ujawnił, że napastnik poprosił policję o zabicie 

go, gdy ta przyjechała, aby go aresztować. 

Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał na Twiterze atak ohydnym aktem, 

który pogrążył kraj w żałobie [7]. 

Podejrzany – obywatel Sudanu – wjechał do Francji w 2016 roku, rok później uzyskał 

status uchodźcy. Nie był znany francuskiej policji ani służbom wywiadowczym. 

3.2. Dzień 18 sierpnia, Niemcy 

Do kolejnego ataku terrorystycznego doszło w II połowie 2020 roku, po tym jak 

w europejskich państwach poluzowano obostrzenia wprowadzone wcześniej w związku 

z pandemią COVID-19, a przed wprowadzeniem kolejnych, związanych z II falą 

koronawirusa. 

Dnia 18 sierpnia 2020 roku 30-letni obywatel Iraku, jadąc samochodem osobowym 

federalną autostradą A100, która jest obwodnicą Berlina, celowo spowodował kilka 

kolizji. Doprowadził do wypadków z dwoma motocyklami, skuterem i samochodem. 

Po tym, jak samochód zaklinował się z motocyklem w dzielnicy Tempelhof, kierowca 

wysiadł i rozwinął na drodze dywanik do modlitwy. Kiedy przybyła policja zagroził, 

że zdetonuje przedmioty znajdujące się w metalowym pudełku, które miał ze sobą. 

Zawartość pudełka okazała się nieszkodliwa. W wypadkach spowodowanych jazdą 30-

latka, 6 osób zostało rannych, 3 z nich poważnie. 

Prokuratura stwierdziła, że podejrzany jechał z dużą prędkością i celowo doprowadził 

do kolizji. Uznała, że trzy przypadki, w których ranni zostali motocykliści, należy zakla-

syfikować jako usiłowanie zabójstwa. Podczas wstępnego badania lekarz policyjny nie 

stwierdził zaburzeń psychicznych, jednak w kolejnym badaniu rozpoznano nieprawi-

dłowości natury psychologicznej, mimo że według berlińskiej prokurator generalnej 

Margarete Koppers możliwe było zachowanie ukierunkowane. Ostatecznie sąd w Berlinie 

nakazał osadzić oskarżonego w szpitalu psychiatrycznym. Prokuratura prowadziła także 

dochodzenie mające ustalić, w jakim stopniu oszukał urząd co do swojej tożsamości 

przy wjeździe do Niemiec. 

Sprawca przyjechał do Niemiec w 2016 roku z Finlandii, gdzie wcześniej przebywał. 

Jego wniosek o azyl w 2017 roku został rozstrzygnięty negatywnie, otrzymał jednak 

status duldung („osoby tolerowanej”) do grudnia 2020 roku. Migrant utrzymywał kon-

takty z radykalnym islamistą w ośrodku dla uchodźców w Treptow-Köpenick, gdzie 

przebywał do października 2019 roku Tam popełnił przestępstwo polegające na uszko-
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dzeniu ciała innej osoby oraz kierowaniu gróźb wobec funkcjonariuszy policji, którzy 

zostali wezwani na miejsce zdarzenia. Na krótko trafił na oddział psychiatryczny. 

Sprawa zakończyła się w kwietniu 2019 roku uniewinnieniem. 

Atak spowodował w Niemczech dyskusje dotyczące niemieckiej polityki imigra-

cyjnej – „Die Welt” pytał, dlaczego sprawca miał status osoby tolerowanej i nie został 

deportowany. Podejście takie skrytykowała SPD, która argumentowała, że podejrzany 

nie był znany jako ekstremista, a jego deportacja nie była możliwa ze względu na 

charakter popełnionego wcześniej przestępstwa. Podkreślano także, że działania sprawcy 

nie miały wyszukanego charakteru, a policji i organom bezpieczeństwa prawdopo-

dobnie nie można było zarzucić, że nie monitorowały lepiej wcześniejszych poczynań 

sprawcy. 

3.3. Dzień 25 września, Francja 

W tym dniu 18-latek urodzony w Pakistanie dźgnął nożem dwie osoby przed byłą 

siedzibą magazynu „Charlie Hebdo” w Paryżu. Napastnik myślał, że atakuje osoby 

pracujące w wydawnictwie, tymczasem był to personel zatrudniony w firmie zajmu-

jącej się produkcją filmową i telewizyjną. Sprawca nie wiedział, że siedziba „Charlie 

Hebdo” została przeniesiona w inne miejsce, a jego lokalizacja jest tajna. Dwie ofiary 

napadu to mężczyzna i kobieta, którzy zostali poważnie ranni, jednak ich życiu nie 

zagrażało niebezpieczeństwo. 

Zamachy prawdopodobnie związane były z rozpoczęciem 2 września 2020 roku 

procesu w sprawie ataków przeprowadzonych w styczniu 2015 roku, a wymierzonych 

głównie w satyryczny magazyn, który opublikował karykatury Mahometa. Z tej okazji 

„Charlie Hebdo” ponownie pokazał karykatury, co zostało potępione przez pakistański 

rząd oraz telewizję publiczną. Podczas demonstracji w Pakistanie francuska flaga 

została podeptana, a następnie spalona. Dnia 10 września 2020 roku grupa Al-Kaida 

Półwyspu Arabskiego wydała oświadczenie, w którym wezwała do odszukania osób 

odpowiedzialnych za publikację karykatur. 

Agencja informacyjna AFP poinformowała, że podejrzany, który został areszto-

wany w tym samym dniu, niedaleko miejsca zdarzenia, przyznał się do popełnionego 

czynu. Francuski minister spraw wewnętrznych poinformował, że nastolatek przybył 

do kraju trzy lata temu jako nieletni, bez opieki. Był znany policji z powodu wcześniej 

popełnionych przestępstw pospolitych. W sumie w związku z atakiem aresztowano 

8 osób, w tym byłego współlokatora głównego podejrzanego. 

Sprawca został oskarżony o usiłowanie zabójstwa w związku z atakiem terro-

rystycznym. Przyznał także, że wcześniej skłamał w kwestii swojej tożsamości. Wyjawił, 

że początkowo chciał podpalić lokal, bez atakowania ludzi. Jego ojciec i osoby z wioski, 

z której pochodził (w Pakistanie) wyraziły podziw w związku z atakiem [8]. Minister 

spraw wewnętrznych Francji powiedział, że atak był wyraźnie aktem islamskiego 

terroryzmu, a policja nie doceniła poziomu zagrożenia na tym obszarze [9]. 

3.4. Dzień 4 października, Niemcy 

Dnia 4 października 2020 roku w Dreźnie 20-letni obywatel Syrii dźgnął na starówce 

dwóch niemieckich turystów z Nadrenii-Westfalii. Z powodu odniesionych obrażeń 

55-latek zmarł, natomiast 53-latek został ciężko ranny. Sprawca uciekł z miejsca zda-

rzenia. Po ataku powołano specjalną komisję ds. wyjaśnienia zamachu oraz aresztowania 
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sprawcy. Liczyła ona 29 osób. Nożownika zatrzymano 20 października 2020 roku – po 

tym, jak na nożu, który znaleziono w pobliżu miejsca ataku, ustalono ślady DNA. Po-

twierdzono, że atak był motywowany islamistyczne. Niemiecka minister sprawiedli-

wości Christine Lambrecht powiedziała, że terror islamski jest poważnym, trwałym zagro-

żeniem dla naszego społeczeństwa, z którym musimy się zdecydowanie uporać [10]. 

Podejrzany przybył do Niemiec w 2015 roku, by ubiegać się o azyl. Był znany 

policji, rozpracowywany pod kątem planowania zamachu terrorystycznego oraz zgło-

szony służbom niemieckim przez zagraniczny wywiad. Miał kontakty z kobietą, człon-

kinią tzw. Państwa Islamskiego, oboje planowali atak w Niemczech. Po opublikowaniu 

symboli i flag związanych z Państwem Islamskim na swoim osobistym profilu na 

Facebooku w 2017 roku został uznany za niebezpiecznego, zradykalizowanego islamistę, 

który może w każdej chwili przeprowadzić atak. Jego mieszkanie zostało sprawdzone 

przez policję. Śledczy ustalili, że planował wstąpić do organizacji tzw. Państwa Islam-

skiego, miał kontakty z bojownikiem w Jemenie i pracował nad budową pasów szahida. 

Według policji aresztowano również jego wspólników, w tym kobietę, która została 

zidentyfikowana jako przywódczyni komórki. Wszyscy zostali skazani w listopadzie 

2018 roku na karę dwóch lat i dziewięciu miesięcy więzienia za wspieranie organizacji 

terrorystycznej i planowanie ataku. Syryjczyk podczas pobytu w więzieniu zaatakował 

strażników więziennych; został zwolniony we wrześniu 2020 roku, pięć dni przed 

atakiem na drezdeńskiej starówce, mimo że nadal był uważany za zradykalizowanego 

i niebezpiecznego [11]. 

W następstwie tego ataku w Bundestagu przeprowadzono dyskusję, podczas której 

posłowie domagali się informacji, dlaczego obywatel Syrii, którego wniosek o azyl 

został rozpatrzony negatywnie, nie był deportowany. Zadawano również pytania o to, 

na podstawie jakich założeń nie był on w wystarczającym stopniu monitorowany przez 

służby kraju związkowego. Jeden z ekspertów w wywiadzie dla „Tagesspiegel” po tym 

zdarzeniu powiedział: Nawet jeśli przez jakiś czas w Niemczech było cicho, zagrożenie 

ze strony terrorystów islamistycznych zawsze pozostawało wysokie [12]. 

3.5. Dzień 16 października, Francja 

Dnia 16 października 2020 roku w miejscowości Conflans-Sainte-Honorine nau-

czyciel Samuel Paty po lekcjach w szkole został zaatakowany przez 18-letniego, zrady-

kalizowanego czeczeńskiego terrorystę, który odciął nauczycielowi głowę. Wcześniej 

podczas lekcji pokazywał karykatury proroka Mahometa. Wedle informacji jednego 

z ojców, nauczyciel przed pokazaniem karykatur zapytał muzułmańskich uczniów, czy 

chcą opuścić klasę. 

Sprawca został zastrzelony podczas próby ujęcia go przez funkcjonariuszy policji. 

Służby bezpieczeństwa podały, że w Internecie stał się on męczennikiem. W języku 

angielskim, arabskim, urdu i innych zachęcano do naśladowania jego ataku. 

Na miejsce przestępstwa przybył prezydent Francji, który mówił o akcie islam-

skiego terroru. Marlène Schiappa – pełnomocniczka rządu ds. społeczeństwa obywa-

telskiego – powiedziała po zamachu: Moje pierwsze uczucie to strach, ale sądzę, że to 

jest dokładnie to, o co chodzi terrorystom i dodała, że szkoła kształci wolnego ducha, 

światłych obywateli – i to jest dokładnie to, czego ci islamiści w swojej głupocie, 

niewiedzy, indoktrynacji i nienawiści nie potrafią tolerować [13]. 
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W czasie ceremonii hołdu narodowego dla zamordowanego nauczyciela prezydent 

Francji Emanuel Macron powiedział, że Francja nadal będzie publikować karykatury 

Mahometa i nie wyrzeknie się tego w imię wolności słowa. Oświadczenie to wywołało 

krytykę w krajach muzułmańskich oraz liczne demonstracje. Grupa Al-Kaida w Islam-

skim Maghrebie wezwała 3 listopada 2020 roku do zabijania każdego, kto obraża 

proroka Mahometa. Demonstracje antyfrancuskie odbyły się np. w Bangladeszu. Wzięło 

w nich udział ok. 50 tys. osób. Demonstranci palili francuskie flagi oraz zdjęcia prezy-

denta Macrona. 

W pierwszych dniach po ataku zatrzymano 15 osób. Minister spraw wewnętrznych 

Gerald Darmanin skrytykował swoich poprzedników za bierność wobec rozwoju rady-

kalnego islamu. Rozpoczęły się dochodzenia w sprawie szerzenia przez islamistów mowy 

nienawiści w Internecie. Na północ od Paryża zatrzymano działacza pozarządowej orga-

nizacji – ojca uczennicy uczęszczającej do gimnazjum, w którym pracował zamordo-

wany nauczyciel. Wraz z radyklanym działaczem islamskim nałożył on fatwę na 

nauczyciela, który pokazywał karykatury proroka. Obydwaj zostali zatrzymani. 

Eric Dupond-Moretti – szef resortu sprawiedliwości – domagał się rozwiązania 

kilku stowarzyszeń muzułmańskich w tym CCIF (Colectif contre l’islamophobie en 

France), zajmującego się zwalczaniem i monitorowaniem przypadków islamofobii we 

Francji. Minister poinformował, że stowarzyszenie to korzysta z pomocy finansowej 

państwa francuskiego, z ulg podatkowych i jednocześnie oskarża republikę o islamofobię 

[26]. Zainteresowano się także organizacją pozarządową pod nazwą Baraka City, która – 

według kontrwywiadu – zbierała fundusze dla salafitów krytykujących nowoczesne 

trendy w islamie i zalecających powrót do korzeni. 

Premier Francji, informując o nasileniu walki z terroryzmem, zapowiedział, że 

w kraju mogą pozostać umiarkowani imamowie, ale ci, którzy się zradykalizowali – 

muszą opuścić Francję. W październiku 2020 roku kilkudziesięciu z nich udało się 

wydalić z Francji. 

Sprawa ma także polski wątek, ponieważ w 2005 roku Polska odrzuciła wniosek 

o azyl ojca, kilkuletniego wówczas, zamachowca. Prawdopodobnie w 2007 roku rodzina 

wyjechała do Francji. 

3.6. Dzień 29 października, Francja 

Do kolejnego zamachu terrorystycznego doszło 29 października 2020 roku. Do-

konał go obywatel Tunezji, który rano kolejką miejską przybył do Nicei. Następnie 

skierował się do katedry Notre-Dame, gdzie zaatakował trzy osoby: dwie kobiety oraz 

mężczyznę przygotowującego kościół do porannej mszy. Na miejscu zmarł kościelny 

oraz jedna z kobiet. Drugiej udało się uciec do pobliskiego baru, gdzie zmarła w wy-

niku poniesionych obrażeń. Kiedy na miejsce zdarzenia przybyła policja, sprawca 

wielokrotnie powtarzał: Allah Akbar. 

Zamachowcem okazał się 21-letni obywatel Tunezji, urodzony w 1999 roku. Praw-

dopodobnie przybył on do Włoch 20 lub 29 września 2020 roku, docierając do wyspy 

Lampedusa. Ustalono, że 8 października 2020 roku został przeniesiony z Lampedusy 

na półwysep. Nie było jasne, w jaki sposób udało mu się dotrzeć do Francji. Służby 

próbowały zrekonstruować jego podróż, jednak jedynym dokumentem, jaki znalazły, 

była karta wydana we Włoszech przez Czerwony Krzyż. Mężczyzna nie był znany 

wcześniej francuskim ani tunezyjskim służbom bezpieczeństwa, nie ubiegał się także 
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o azyl we Francji. Dochodzenie oprócz policji francuskiej wszczęła także tunezyjska 

policja, ponieważ rodzina mężczyzny mieszkała w portowym mieście Sfax, z którego 

najprawdopodobniej Tunezyjczyk wypłynął w kierunku Włoch. Miejsce to znajduje się 

zaledwie 130 km od włoskiej wyspy Lampedusa. 

Do Nicei przybył prezydent Emmanuel Macron, który powiedział, że zaatakowano 

całą Francję. Dodał także, że jeśli kraj jest atakowany, dzieje się tak z powodu jego 

wartości i prawa do wolności wypowiedzi [14]. Zaledwie kilka tygodni wcześniej 

Macron wygłosił przemówienie na temat walki z islamistycznym separatyzmem i rów-

noległymi społeczeństwami we Francji. Obiecał podjąć silniejsze działania przeciwko 

islamistycznej przemocy. 

Wypowiedzi te wywołały sprzeciw prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdoğana, 

który w obraźliwy sposób wypowiadał się o stanie umysłu prezydenta Francji. Turcja 

zagroziła bojkotem francuskich towarów, znajdując tym samym sprzymierzeńców 

w świecie arabskim. 

Prezydent Macron zapowiedział, że kościoły i szkoły we Francji będą lepiej chro-

nione, a do ich ochrony zostanie przeznaczonych 7 tys. żołnierzy. Premier Jean Castex 

ogłosił najwyższy poziom zagrożenia terroryzmem. Zapowiedziano rozszerzenie 

uprawnień policji do interweniowania przeciwko podejrzanym, co jednak spotkało się 

z krytyką opozycji. Konserwatywny burmistrz Nicei – Christian Estrosi – zaapelował 

o bardziej rygorystyczne prawo, twierdząc: nie możemy walczyć z islamofaszyzmem za 

pomocą obecnych przepisów [14]. 

4. Polityczne konsekwencje ataków 

Po październikowych atakach we Francji rozpoczęły się polityczne działania, które 

miały na celu zastopowanie nielegalnej migracji i readmisję wybranych osób do 

krajów pochodzenia. W dniu 5 listopada 2020 roku prezydent Francji poinformował, 

że kraj podwoi siły bezpieczeństwa na granicach z 2400 do 4800 funkcjonariuszy. 

Miało to zagwarantować zwalczanie nielegalnej migracji, walkę z handlem ludźmi 

oraz zagrożeniem terrorystycznym. Zwiększenie sił bezpieczeństwa zostało ogłoszone 

podczas wizyty w strefie przygranicznej Perthus (w regionie Pirenejów Wschodnich), 

w której prezydentowi towarzyszył minister spraw wewnętrznych Gérald Darmanin 

oraz sekretarz stanu do spraw europejskich Clement Beaune. 

Macron opowiedział się za dogłębną zmianą zasad regulujących strefę Schengen 

oraz kwestie swobodnego przemieszczania się po Europie. Wezwał do wprowadzenia 

skutecznej policji granicznej na wspólnej zewnętrznej granicy UE. Powiedział, że jest 

to niezbędna odpowiedź na globalny charakter organizacji terrorystycznych, które 

organizują się za pośrednictwem Internetu i mediów społecznościowych. Oznacza to, 

że Europa musi wzmocnić swoją reakcję – powiedział, a Francja zrobi to na swoich 

granicach, podwajając swoje siły. Europa też musi to zrobić [15]. 

W związku z atakiem 29 października 2020 roku mer Nicei Christian Estrosi zażą-

dał tymczasowego zawieszenia układu z Schengen oraz zaostrzenia zasad przyzna-

wania azylu uchodźcom. W wywiadzie dla dziennika „Nice-Matin” powiedział, że do 

ataku terrorystycznego w Nicei doszło, ponieważ miasto znajduje się nad morzem, 

gdzie przybywają migranci w sytuacji, kiedy nie ma kontroli granic [16]. Z kolei 

w kwestii przyznawania azylu orzekł, że wszelkie procedury dotyczące otrzymywania 



Słabości polityki imigracyjnej a terroryzm –  

rola czynników migracyjnych w atakach terrorystycznych dokonanych w 2020 roku przez dżihadystów 
 

53 
 

ochrony międzynarodowej powinny być przeprowadzane w konsulatach w krajach 

pochodzenia migrantów, a nie w państwach, do których migranci się udają. 

Agencja AFP poinformowała, że w dniu 6 listopda 2020 roku francuski minister 

spraw wewnętrznych Gérald Darmanin rozpoczął podróż po krajach Afryki północnej, 

a jej celem było omówienie zwalczania terroryzmu i nielegalnej imigracji. Pierwszym 

celem ministra był Rzym, gdzie stwierdził, że walka z terroryzmem to wojna, którą 

prowadzimy z ideologią, wzywając jednocześnie do kulturowej walki z tą ideologią, jej 

finansowaniem, źródłami i tymi, którzy ją wspierają za granicą [17]. Tego samego dnia 

Darmanin odwiedził Tunis, gdzie rozmawiał o deportacji 20 obywateli Tunezji podej-

rzanych o ekstremizm. 

W dniu 8 listopada 2020 roku złożył wizytę w Algierii. Podczas dwudniowego pobytu 

francuski urzędnik spotkał się ze swoim odpowiednikiem – Kamelem Beldjoudem. 

Efekty wizyty nie były jednak zadowalające. Minister Darmanin nie otrzymał od 

Algierii zobowiązania do przyjęcia obywateli tego kraju (przebywających we Francji), 

których Paryż starał się odesłać z powodu ich powiązań z terroryzmem. 

Źródła podały, że minister poinformował władze Algierii, iż jego rząd chciałby 

wydalić kilku Algierczyków, w tym imama meczetu. Zwrócił się do swego odpo-

wiednika o powstrzymanie się od uwięzienia obywateli Algierii i postawienia ich przed 

sądem, ponieważ sytuacja taka mogłaby spowodować, że osoby te nie będą chciały 

wrócić do Algierii lub będą wnosiły sprawy do sądu, a tego Paryż starał się uniknąć ze 

względu na długotrwałą procedurę oraz niepewność co do orzeczenia sądowego. 

Algierski minister spraw wewnętrznych zgłosił zastrzeżenia do francuskiej prośby, 

wyjaśniając, że narusza ona suwerenność kraju. Powiedział, że Algier jest gotowy zająć 

się sprawą każdego podejrzanego o zradykalizowanie Algierczyka, ale dopiero po 

rozpatrzeniu każdej sprawy indywidualnie zadecyduje o ich losie. 

Darmanin przyznał, że z powodu koronawirusa i zamknięcia granic istniały trud-

ności w przeprowadzaniu deportacji. Podkreślił, że  

kraje pochodzenia również muszą zaakceptować deportację swoich obywateli, 

co zajmie trochę czasu. Migranci mogą także wnosić odwołania administra-

cyjne od decyzji, a poza tym prawo międzynarodowe zabrania deportacji do 

stref konfliktów, takich jak Syria i Libia [18]. 

Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że deportowało 26 z 231 

cudzoziemców, dodając, że ponad 100 innych zostało umieszczonych w administracyj-

nych ośrodkach zatrzymań, gdzie zwykle czekają na deportację. 

Z kolei 30 października 2020 roku minister spraw wewnętrznych Włoch – Luciana 

Lamorgese – powiedziała, że rząd włoski nie był w żaden sposób winny temu, co stało 

się we Francji 29 października 2020 roku. Będąca w opozycji, Liga oskarżyła minister 

spraw wewnętrznych o to, że nie powstrzymała ludzi przybywających nielegalnie 

z Afryki do Włoch, czyniąc minister odpowiedzialną za zabójstwa w Nicei. Lider Ligi 

Matteo Salvini napisał na Twitterze: W imieniu tego niezdolnego rządu i jego wspól-

ników przepraszam Francuzów, dzieci zmarłych i tych, którzy zginęli [19]. 

Minister spraw wewnętrznych Włoch w odpowiedzi powiedziała, że ani władze 

Tunezji, ani włoski wywiad nie wskazały nielegalnego migranta z Tunezji jako poten-

cjalne zagrożenie. Nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności – oświadczyła dzien-

nikarzom. Warto wspomnieć, że w sierpniu 2020 roku Lamorgese udała się do Tunisu 
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wraz z włoskim ministrem spraw zagranicznych i dwoma komisarzami UE, aby przekonać 

Tunezję do powstrzymywania napływu migrantów i zmniejszenia presji migracyjnej. 

Po powrocie przyznała jednak, że Tunezja stoi w obliczu poważnego kryzysu gospo-

darczego, który skomplikował sprawę [migracyjną]. COVID-19 miał duży wpływ na 

kraj, zaburzając wszelkie wysiłki na rzecz utrzymania spójności społecznej [19]. Przy-

znała, że w obecnych warunkach Tunezji ciężko będzie powstrzymać napływ migrantów. 

Zgodnie z obecnymi porozumieniami zawartymi pomiędzy Włochami a Tunezją, 

kraj ten może przyjąć tygodniowo maksymalnie 80 odesłanych z Włoch obywateli. 

Migranci przybywający do Italii otrzymują nakaz wyjazdu z kraju, ale prawie nigdy 

nie są zatrzymywani w ośrodkach. Wyjeżdżają więc z Włoch często kierując się do 

Francji, w której znajduje się duża tunezyjska społeczność. 

Z kolei burmistrz Lampedusy Totò Martello oświadczył 8 listopada 2020 roku, że 

centrum przyjmowania migrantów na wyspie usprawniło procedury identyfikacji dzięki 

nowym urządzeniom i dodatkowym pracownikom ochrony:  

Po dramatycznych wydarzeniach w Nicei poprosiliśmy o wzmocnienie kontroli. 

Rząd krajowy, a w szczególności Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zorga-

nizował szczegółowsze i dokładniejsze działania identyfikacyjne. Ponadto po 

każdym przyjeździe migranci przechodzą badania lekarskie w związku z COVID-19 

przy pełnym poszanowaniu praw każdego człowieka i naszej społeczności [20]. 

5. Wpływ migracji na terroryzm 

W odpowiedzi na ataki dżihadystyczne ministrowie spraw wewnętrznych państw 

członkowskich UE ogłosili zwiększenie wysiłków na rzecz walki z terroryzmem. Dnia 

13 listopada 2020 roku wydali oświadczenie, w którym zapowiedzieli usprawnienie 

wymiany informacji o zagrożeniach ekstremistycznych między służbami bezpieczeń-

stwa, skuteczne i szybkie usuwanie propagandy terrorystycznej z Internetu, a także 

ściślejszą kontrolę granic strefy Schengen. Założenia te od początku były obiektem 

politycznej krytyki (przynajmniej ich część), chociażby w kwestii przyznania służbom 

uprawnień do śledzenia korespondencji. Choć minister spraw wewnętrznych Niemiec 

opowiedział się za przyznaniem służbom dostępu do zaszyfrowanych rozmów w komu-

nikatorach, propozycja ta od razu wywołała krytykę niektórych polityków (np. z Nie-

mieckiej Partii Piratów). 

Kolejną kwestią poruszoną we wspólnym oświadczeniu była sprawa migracji. 

Chociaż zarówno Seehofer, jak i europejska komisarz do spraw wewnętrznych Ylva 

Johansson podkreślili, że imigrację i terroryzm należy traktować oddzielnie, wspólne 

oświadczenie stworzyło związek między tymi dwiema kwestiami. Napisano w nim 

między innymi, że  

należy ograniczyć niepożądany zagraniczny wpływ na krajowe organizacje 

obywatelskie i religijne poprzez nieprzejrzyste finansowanie oraz że poczucie 

przynależności i równości ma zasadnicze znaczenie dla społecznej spójności 

naszych nowoczesnych, pluralistycznych i otwartych społeczeństw [21]. 

Chociaż politycy stwierdzili, że spraw migracji oraz terroryzmu (jak wspomniano) 

nie należy łączyć, wydaje się jednak, że słabości polityki imigracyjnej mają wpływ na 

terroryzm. Po pierwsze pozwalają na wjazd do państw członkowskich UE osób o nie-

ustalonej tożsamości, które mogą sympatyzować z radykalnymi grupami, a po drugie 
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wjazd do Europy dużej liczby migrantów z regionów Bliskiego Wschodu i Afryki Pół-

nocnej powoduje trudności w integracji, a to sprzyja poszukiwaniu własnej drogi 

i wybieraniu alternatywy, którą oferują organizacje ekstremalne. Nie można więc 

zupełnie oddzielić migracji i terroryzmu, bo w jakimś stopniu jest to system naczyń 

połączonych. 

Jest dość powodów, które potwierdzają tę tezę. W dniu 13 lutego 2021 roku 

hiszpański dziennik „La Razón” poinformował, że tzw. Państwo Islamskie zagroziło 

w Internecie nowymi atakami. Groźby odnosiły się do Hiszpanii, ponieważ komunikaty 

w języku arabskim zostały opatrzone hiszpańskimi napisami. W opinii „La Razón” ma-

teriały opublikowane w Internecie były śledzone przez miliony użytkowników. Dziennik 

napisał także, że według Państwa Islamskiego dżihadyści są w Europie, a do infiltro-

wania Zachodu wykorzystują nielegalne przepływy migracyjne. Informacje te potwier-

dziła hiszpańska policja, która stwierdziła, że terroryści znajdują się wśród nielegal-

nych migrantów docierających na Wyspy Kanaryjskie. Niektórych wykryto, ale część 

mogła przedostać się do Europy [27]. 

Terrorystów wśród migrantów, którzy dotarli do Europy zidentyfikowały także służby 

greckie. Pod koniec 2020 roku w ośrodku Eleonas w Atenach zatrzymały 27-letniego 

obywatela Syrii pod zarzutem członkostwa i udziału w ISIS. Służby poinformowały, że 

pojawił się on w filmie z 2014 roku przedstawiającym bojowników. Mężczyzna przybył 

do Grecji 28 marca 2018 roku [22]. 

Z kolei włoska policja 5 marca 2021 roku rozbiła grupę przestępczą zajmującą się 

przemycaniem nielegalnych migrantów do Europy. Jeden z zatrzymanych, iracki Kurd, 

miał powiazania z obywatelem Syrii odpowiedzialnym za atak terrorystyczny przepro-

wadzony 15 września 2017 roku na stację metra Parsons Green w Londynie. Podczas 

ataku poparzonych zostało 30 osób. 

W Macedonii Północnej służby przerwały spisek terrorystyczny zorganizowany 

przez 11-osobową grupę, która przez cztery lata walczyła dla ISIS w Syrii, a potem 

w jakiś sposób zdołała przedostać się na Bałkany. 

Raport TESAT zwrócił uwagę, że południowe państwa UE, takie jak Hiszpania 

i Włochy, są szczególnie zaniepokojone terrorystyczną infiltracją na nielegalnych szla-

kach migracyjnych do i z Maroka, Libii oraz Tunezji. Włochy obawiają się, że zreorga-

nizowane ISIS wyśle jednostki do Europy, w szczególności członków z doświad-

czeniem bojowym zdobytym w Syrii, Iraku i Libii. Dla Włoch główne ryzyko wiąże 

się z trasą przez Tunezję oraz transferami wspomaganymi przez przemytników migrantów. 

Zagrożenie może pochodzić ze strony komórek ISIS, Al-Kaidy i jej filii takich jak  

Al-Kaida w Islamskim Maghrebie. 

Szlak zachodnio-śródziemnomorski również może być wykorzystywany do przemytu 

zradykalizowanych osób. Hiszpania zgłosiła „istotny przypadek” w kwietniu 2020 roku, 

kiedy aresztowano trzech członków ISIS posiadających obywatelstwo egipskie, egipsko-

-brytyjskie i algierskie. Dwóch z nich walczyło w Syrii i przedostało się nielegalną trasą 

migracyjną na łodzi z Afryki Północnej do Almerii. Doniesienia medialne mówiły, że 

jeden z najbardziej poszukiwanych dżihadystów w Europie, tak zwany „raper ISIS”, któ-

rego ojciec znany był z tego, że brał udział w bombardowaniach ambasad amerykań-

skich w Kenii i Tanzanii w 1998 roku, udawał migranta ubiegającego się o azyl i po 

przebyciu drogi lądowej z Syrii przez Afrykę Północną wynajął przemytnika w Algierii, 

który przewiózł go na hiszpańskie wybrzeże wraz z innymi migrantami na drewnianej 
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łodzi. Przebywał w Hiszpanii przez pięć dni zanim hiszpańska policja dokonała jego 

aresztowania (a także dwóch innych imigrantów-dżihadystów). Nie ustalono, czy osoby 

te planowały pozostać w Hiszpanii, czy planowały przedostać się do innych krajów UE. 

Na radykalne wpływy narażone są nie tylko państwa, które są krajami pierwszego 

wjazdu dla migrantów, ale także te leżące wewnątrz UE. W Holandii przesłuchiwano 

podejrzanych o terroryzm, którzy przybyli z Syrii, Jemenu i Somalii; wielu było po-

dejrzanych o to, że byli dowódcami wojskowymi w organizacji terrorystycznej [5]. 

Obok wykorzystywania przepływów migracyjnych dużym wyzwaniem pozostaje 

także anonimowość osób docierających do Europy, ponieważ część z nich nie posiada 

żadnych dokumentów potwierdzających ich tożsamość (imię, nazwisko, obywatelstwo, 

data urodzenia). Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało, że około 

połowa dorosłych osób, która w 2020 roku złożyła w Niemczech wnioski o azyl nie 

przedstawiła tych danych (w 2020 roku wniosek o udzielenie azylu po raz pierwszy 

złożyło w Niemczech 102 581 cudzoziemców). Oprócz niemożności identyfikacji 

zakwestionowano także autentyczność około 4488 dokumentów, jednak pracownicy 

BAMF (Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców) stwierdzili, że jeden wniosko-

dawca mógł złożyć kilka dokumentów, więc nie było możliwe ustalenie, ile osób 

przedstawiło fałszywe dokumenty [23]. 

Kolejną kwestią – obok wykorzystywania przepływów i anonimowości osób, które 

docierają do Europy – jest nieudana integracja. Poczucie wyobcowania wśród zachod-

niego społeczeństwa, brak możliwości rozwoju oraz niezgodność systemów wartości 

sprzyjają tworzeniu społeczeństwa paralelnego, a wśród niego grup, które mogą mieć 

charakter radyklany. Grupy te organizują się w Europie, określają swoje możliwości 

i cele, werbują sympatyków i potencjalnych bojowników. Tak jak przemytnicy, którzy 

ułatwiają nielegalnym migrantom dotarcie do Europy, są doskonale zorientowani 

w sytuacji, wiedzą, do jakiego kraju się udać, gdzie są najlepsze szanse na otrzymanie 

ochrony, gdzie najwyższe zasiłki, tak terroryści też reagują na zmieniającą się rzeczy-

wistość. 

Włochy poinformowały, że za radykalizację osób odpowiada głównie izolacja, oso-

biste doświadczenia i frustracje. Wśród monitorowanych ekstremistów we Włoszech 

było kilku imigrantów z Maroka, Tunezji i Bałkanów Zachodnich, którzy wyrażali 

„głębokie uczucia nienawiści” do Włoch i kultury zachodniej, w efekcie czego przyjęli 

ideologię tzw. Państwa Islamskiego i pochwalali samobójcze ataki. 

6. Analiza wyników 

W opublikowanym w 2019 roku raporcie Centre for Immigration Studies pt.: 

„Data: Terrorist Migration Over European Borders (2014-2018)” przedstawiono prze-

stępczą działalność terrorystów dżihadystycznych, którzy wjechali do Unii Europejskiej 

w latach 2014-2018 w sposób nielegalny, wykorzystując kryzys migracyjny. Raport 

wskazał na 104 islamistycznych ekstremistów, którzy w tym czasie pomyślnie przepro-

wadzili ataki (28), zostali aresztowani za przynależność do zagranicznych organizacji 

terrorystycznych (39) lub aresztowani/zabici podczas planowania ataków (37). Spośród 

nich 55 migrantów złożyło wniosek o azyl. Główna konstatacja raportu odnosi się do 

tego, że system azylowy unijnych krajów członkowskich pozwolił osobom powiązanym 

z działalnością terrorystyczną na wjazd do UE i złożenie wniosku o azyl. Słabość 

systemu została wykorzystana przez osoby, które średnio 11 miesięcy przed przepro-
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wadzeniem ataku spędziły w państwach członkowskich. Raport Europolu z 2021 roku 

przytacza podobne przypadki, co świadczy o tym, że słabości polityki imigracyjnej 

poszczególnych państw członkowskich są wykorzystywane przez dżihadystów, a to 

powoduje, że do UE mogą wjechać i przebywać na jej terytorium osoby stanowiące 

zagrożenie dla społeczeństw państw przyjmujących [24]. 

W krajach rozwiniętych przyczyny ataków terrorystycznych generowane są przez 

czynniki społeczno-ekonomiczne [25], powiązane chociażby z niewystarczającą inte-

gracją w społeczeństwie przyjmującym. W niektórych zamachach lub ich planowaniu 

biorą udział dzieci imigrantów, czyli kolejne pokolenie. Dowodzi to, że włączenie 

społeczne i skuteczna integracja są konieczne do ograniczenia zagrożenia związanego 

z terroryzmem. Nie da się jednak przeprowadzić skutecznej integracji przy masowym 

napływie migrantów, ponieważ żaden system nie jest w stanie zintegrować zbyt dużej 

liczby cudzoziemców. Choć trudno tu mówić o konkretnych liczbach, ponieważ każdy 

kraj ma własne zdolności „absorpcyjne” i system integracyjny wydajny w różnym 

stopniu, to jednak kontrolowana, legalna i uporządkowana migracja jest czynnikiem, 

który to ryzyko znacznie zmniejsza. 

Mając na względzie ataki dżihadystyczne przeprowadzane przez migrantów oraz 

politykę imigracyjną należy wskazać na następujące czynniki migracyjne, które mogą 

mieć wpływ na poziom zagrożenia terroryzmem. Są to: 

• nielegalne przepływy migracyjne – są wykorzystywane przez grupy terrory-

styczne, ponieważ służby podczas intensywnej fali nieregularnej migracji nie mają 

możliwości dokładnego sprawdzenia migrantów. Nielegalna migracja zapewnia 

anonimowość, część osób dociera do Europy bez dokumentów, a to utrudnia pro-

cedury identyfikacyjne i ustalenie tożsamości. Nie oznacza to jednak, że istnieje 

bezpośredni związek pomiędzy nielegalną migracją a atakami terrorystycznymi, 

ponieważ 4 ataki o podłożu islamistycznym zostały przeprowadzone przez osoby, 

które były obywatelami państw członkowskich o pochodzeniu migracyjnym lub 

konwertytami na islam. W przypadku tych osób znaczenie odgrywa kolejny 

czynnik, jakim jest niesprawność polityki asymilacyjnej; 

• trudności w integracji – słabsza pozycja społeczno-ekonomiczna imigrantów, zwią-

zane z tym poczucie wykluczenia, wyobcowania, pustki duchowej i braku celu 

w życiu sprzyjają poszukiwaniu tożsamości i zwróceniu się w kierunku ideologii 

radykalnych. Nielegalna imigracja nie oznacza a priori trudności integracyjnych, 

z kolei trudności w integracji nie są bezpośrednio związane z imigracją per se. 

Problemem może jednak okazać się intensywny, masowy napływ osób, ponieważ – 

jak wskazują liczne przykłady – systemy państw unijnych nie są w stanie sku-

tecznie zintegrować dużej liczby osób pochodzących z innych regionów kulturo-

wych. Terroryzm dżihadystyczny rozwija się w państwach, w których istnieją 

diaspory i grupy etniczne z Bliskiego Wschodu i północnej Afryki. 

• słabość/nieudolność polityki unijnej oraz poszczególnych państw członkowskich 

w deportowaniu osób, które nie otrzymały azylu lub popełniły przestępstwo – 

w przywołanych w niniejszym artykule atakach znalazło się trzech sprawców (na 

sześciu), którzy byli znani policji, popełnili wcześniej przestępstwo, przebywali 

w więzieniu, utrzymywali kontakt ze zradykalizowanymi osobami, byli rozpraco-

wywani pod kątem planowania zamachu terrorystycznego lub zgłoszeni służbom 

przez zagraniczny wywiad, a jednak nie udało się ich odesłać do krajów pocho-
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dzenia. Wspomniane trzy przypadki dotyczyły osób, które przybyły do UE jako 

nielegalni imigranci w 2015, 2016 i 2017 roku. 

Należy także zwrócić uwagę na podobieństwa środowisk dżihadystycznych w Euro-

pie do grup przestępczych zajmujących się przemytem nielegalnych migrantów. Śro-

dowiska dżihadystyczne nie wydają się być hierarchicznie czy centralnie zorgani-

zowane. Na przykład w Szwecji i Holandii ekstremiści promujący przemoc pochodzą 

z luźno połączonych grup, często opartych na wspólnym pochodzeniu geograficznym, 

podczas gdy istnieją również dżihadyści, którzy nie mają powiązań społecznych 

z innymi, są niezależni. Grupy dżihadystyczne oraz te, które przemycają migrantów to 

grupy luźne, niehierarchiczne, wykorzystujące media społecznościowe do rekrutacji, 

komunikowania się i prowadzenia działalności. Członkowie tych grup w większości są 

imigrantami w pierwszym pokoleniu bądź mają pochodzenie imigracyjne.  

7. Zakończenie 

Zamachy terrorystyczne udowodniły słabości polityki imigracyjnej poszczególnych 

państw członkowskich oraz Unii Europejskiej. Są jednym z podstawowych naruszeń 

praw człowieka i wolności, które stanowią niekwestionowane wartości UE. Należy 

podkreślić, że proces nielegalnej migracji jest korzystny dla bojowników, terrorystów 

czy osób sympatyzujących z grupami ekstremistycznymi, ponieważ ułatwia im dotarcie 

do UE i w niektórych przypadkach zapewnia anonimowość. Nie można jednak stwier-

dzić, że nielegalna migracja jest detonatorem terroryzmu, ponieważ jak wskazuje 

analiza przypadków z 2020 r., 5 z nich zostało przeprowadzonych przez osoby, które 

wjechały do UE jako osoby poszukujące azylu, jednak 4 z nich zostały popełnione 

przez obywateli państw członkowskich. Popełnienie zbrodni przez te osoby może wska-

zywać na nieudaną integrację czy atrakcyjność religii, która w zachodnim społeczeństwie 

pomaga zapełnić pustkę oraz nadać sens życiu. 

Dwadzieścia lat po atakach terrorystycznych na World Trade Center służby 

zachodnie nadal nie mają kontroli nad grupami terrorystycznymi, które reorganizują 

się i restrukturyzują. Na uwagę zasługuje przesunięcie działalności grup terrorystycz-

nych z krajów Bliskiego Wschodu na obszary północnej Afryki oraz Sahelu i chęć 

dalszej ekspansji. Jak podaje „Global Terrorism Index” w 2019 roku – 41% wszystkich 

ataków związanych z ISIS miało miejsce w Afryce Subsaharyjskiej, co potwierdza 

zmianę modus operandi i przesunięcie ataków z Bliskiego Wschodu w kierunku 

Afryki. Jest to szczególnie istotne w kontekście nielegalnej migracji, ponieważ ataki 

terrorystyczne w Afryce powodują nielegalne ruchy migracyjne nie tylko w obszarze 

tego kontynentu, ale także w kierunku Europy. Nie bez znaczenia pozostaje społeczne 

zaangażowanie organizacji islamistycznych, których przedstawiciele wypowiadają się 

w wielu kwestiach, komentują wydarzenia polityczne i pozostają aktywni w licznych 

krajach zachodniej Europy. 

Zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez Komisję Europejską w programie zwal-

czania terroryzmu, przedstawionym w grudniu 2020 roku, działania antyterrorystyczne 

UE mają koncentrować się na lepszym przewidywaniu zagrożeń, przeciwdziałaniu 

radykalizacji i ograniczaniu podatności poprzez zwiększenie odporności infrastruktury 

krytycznej, a także lepszą ochronę przestrzeni publicznych. Obejmują również zwięk-

szoną wymianę informacji poprzez lepsze wdrażanie i modernizację istniejących narzędzi, 

wzmocniony mandat Europolu oraz możliwość prowadzenia dochodzeń i ścigania 
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przestępstw terrorystycznych na szczeblu UE za pośrednictwem niedawno utworzonej 

Prokuratury Europejskiej. 

W programie nie ma jednak mowy o wypracowaniu skutecznego mechanizmu 

nadzorującego migrację już nie tylko w obszarze Morza Śródziemnego, ale w ogóle na 

granicach zewnętrznych Unii Europejskiej. Rozwiązanie problemu terrorystycznego 

będzie zależało także od tych działań. Europa powinna opracować skuteczną politykę 

imigracyjną (wspólnie oraz każde państwo z osobna), ponieważ nieregularne ruchy 

migracyjne rodzą konsekwencje, z którymi mierzymy się teraz i z którymi przyjdzie 

nam zmierzyć się w przyszłości. 
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Słabości polityki imigracyjnej a terroryzm – rola czynników migracyjnych 

w atakach terrorystycznych dokonanych w 2020 roku przez dżihadystów 

Streszczenie 

W 2020 roku do najpoważniejszych ataków terrorystycznych o podłożu islamistycznym doszło we Francji, 
Niemczech oraz Austrii. Sprawcy pięciu z nich wjechali do Unii Europejskiej jako osoby poszukujące 

azylu lub nielegalni migranci. W czterech przypadkach osoby te przez kilka lat przebywały w UE przed 

popełnieniem ataku. Celem artykułu jest analiza ataków terrorystycznych motywowanych islamskim 

dżihadem, przeprowadzonych przez imigrantów w roku 2020. Koncentruje się na wykazaniu słabości 
polityki imigracyjnej, prowadzonej obecnie przez państwa członkowskie oraz UE. Opierając się na analizie 

przypadków z 2020 roku, uzupełnionej oficjalnymi raportami na temat zamachów terrorystycznych, wyka-

zano, że następujące czynniki migracyjne mogą mieć wpływ na zagrożenie terroryzmem dżihadystycznym: 

nielegalne przepływy migracyjne, które zapewniają przybywającym anonimowość i są wykorzystywane 
przez organizacje terrorystyczne; trudności w integracji, które związane są ze słabszą pozycją społeczno-

ekonomiczną migrantów i poczuciem wyobcowania w zachodniej kulturze; trudności w deportowaniu 

osób, które nie otrzymały azylu lub popełniły przestępstwo. Artykuł stanowi wkład do literatury badającej 

zależności pomiędzy migracją a terroryzmem, wskazując na podstawowe czynniki łączące te zagadnienia 

ze sobą. Jak wykazano – przy czynnikach tych istotna jest nie tylko forma wjazdu do UE, ponieważ migracja 

do Europy odbywa się obecnie głównie w formie nieregularnej, ale także kwestia dalszego pobytu 

migranta w UE. 

Słowa kluczowe: terroryzm dzihadystyczny, migracja, integracja, polityka imigracyjna 

Weaknesses of the immigration policy and terrorism - the role of migration 

factors in the terrorist attacks carried out in 2020 by jihadists 

Abstract 

In 2020, the most serious terrorist attacks on an Islamist basis took place in France, Germany and Austria. 
The perpetrators of five of them entered the European Union as asylum seekers or illegal migrants. In four 

cases, these people stayed in the EU for several years before the attack was committed. The aim of the 

article is to analyze terrorist attacks, motivated by Islamic jihad, carried out by immigrants in 2020. It 

focuses on showing the weaknesses of the immigration policy currently conducted by the Member States 
and the EU. Based on a 2020 case study, supplemented by official reports on terrorist attacks, it has been 

shown that the following migratory factors may have an impact on the threat of jihadist terrorism: illegal 

migration flows which keep arrivals anonymity and are used by terrorist organizations, integration 

difficulties which are associated with the weaker socio-economic position of migrants and a sense of 

alienation in Western culture, and difficulties in deporting people who have not received asylum or have 

committed a crime. The article is a contribution to the literature researching the relationship between 

migration and terrorism, pointing to the basic factors linking these issues together. As has been shown, 

these factors are influenced not only by the form of entry to the EU, as migration to Europe is currently 
mainly carried out in an irregular form, but also by the issue of the migrant's further stay in the EU. 

Keywords: jihadist terrorism, migration, integration, immigration policy 
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Łukasz Żmijewski1 

Zakres uprawnień Straży Ochrony Kolei  

w świetle zagrożeń terrorystycznych 

1. Wstęp 

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych fundamentów ludzkiego życia, bez 

którego nie ma możliwości dalszego normalnego funkcjonowania. Obecnie w Polsce 

z roku na rok można zauważyć coraz niższy wskaźnik przestępczości oraz rosnącą 

poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego [1]. Ponadto służby zapewniające 

bezpieczeństwo cieszą się z każdym rokiem coraz wyższym kredytem zaufania społecz-

nego. Na przestrzeni lat (szczególnie lat 90. ubiegłego wieku) w Polsce największym 

zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego była przestępczość zorganizowana. 

W zeszłym tysiącleciu dochodziło do niezliczonych porwań, kradzieży, rozbojów, 

zabójstw, handlu narkotykami itp. Na kanwie przemian ustrojowych w Polsce zaczęły 

powstawać środowiska przestępcze, które z biegiem lat zyskiwały na sile, tworząc 

gangi mające szerokie strefy wpływów. Tym samym ludzie doświadczyli, jak ważnym 

i potrzebnym elementem ludzkiego życia jest poczucie bezpieczeństwa. Chociaż obecnie 

Polska uchodzi za kraj bezpieczny i wolny od zdarzeń o charakterze terrorystycznym, 

nie oznacza to, że całkowicie można wykluczyć możliwość pojawienia się tego typu 

zagrożenia. 

Zjawisko terroryzmu towarzyszy światu od początku istnienia ludzkości. Historia 

jest pełna zdarzeń o charakterze terrorystycznym, natomiast na przestrzeni tysięcy lat 

terroryzm przejawiał się w coraz to bardziej odmiennej formie. Niewątpliwie nie bez 

znaczenia są czasy, w których dokonywano zamachów. Ciągły rozwój technologiczny 

determinuje stale zmieniające się formy i metody przeprowadzania zamachów. Tak 

więc za pierwsze w historii zdarzenie o znamionach terroryzmu uznaje się podpalenie 

świątyni Artemidy w 356 roku p.n.e. Co ciekawe – motywacją dla podpalacza była 

chęć bycia sławnym. W związku z tym Herostrates z Efezu dokonał podpalenia 

budowli uznawanej przez Greków za jeden z ówczesnych cudów świata [2]. 

Momentem kulminacyjnym w całej historii zamachów był atak na wieże World 

Trade Center z 11 września 2001 roku. Wówczas świat dobitnie przekonał się, jak 

wielkie zniszczenia i tragedie może nieść za sobą terroryzm. Ponadto zdano sobie spra-

wę, że potencjalnym zamachowcem może być każdy, a miejscem zamachu może być 

każdy skrawek na świecie – na lądzie, w wodzie czy w powietrzu. W wyniku tamtych 

tragicznych wydarzeń zginęło blisko 3 tysiące osób, a ponad drugie tyle zostało rannych. 
Do innych zamachów terrorstycznych dochodziło na stacjach kolejowych, na lotni-

skach, w metrze, w autobusach, jak również na ulicach w centrach miast. Wspólnym 
mianownikiem wszystkich przytoczonych miejsc jest duża liczba potencjalnych ofiar. 
Środki transportu publicznego generują dziennie miliony pasażerów. W efekcie wydają 
się być idealnym miejscem do przeprowadzenia zamachu. Dlatego też do ochrony 
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takich miejsc bardzo często powoływane są wyspecjalizowane służby porządkowe. 
W Polsce nad zapewnieniem bezpieczeństwa obszarów kolejowych oraz znajdujących 
się tam ludzi czuwa m.in. Straż Ochrony Kolei. 

2. Geneza Straży Ochrony Kolei 

Polskie koleje mają swoją długoletnią tradycję. Pierwszą otwartą linią kolejową  
(22 maja 1842 roku) na ziemiach polskich była linia łącząca Wrocław z Oławą [3]. 
Obecnie Polska posiada jedną z bardziej rozbudowanych sieci linii kolejowych w Euro-
pie, a liczy ona ponad 19 tys. kilometrów [4]. Do ochrony tak rozbudowanej infra-
struktury potrzeba specjalnie przeznaczonych instytucji. Historia polskich służb odpo-
wiedzialnych za ochronę szeroko rozumianego kolejnictwa sięga czasów odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, a dokładnie 7 dni później, bo 18 listopada 1918 roku na 
wniosek Warszawskiej Dyrekcji Kolejowej Ministerstwo Kolei Żelaznych powołało do 
życia Straż Kolejową. Kilka miesięcy później – 3 lutego 1919 roku zatwierdzono 
„Instrukcję Tymczasową dla Straży Kolejowej”. Instrukcja była niczym innym jak 
dokumentem regulującym sposób funkcjonowania nowopowołanej formacji. 

Wedle jej zapisów do zadań ówczesnej Straży Kolejowej (SK) należało: 
1. Zabezpieczenie wszelkiego majątku Ministerstwa Komunikacji w obrębie 

wywłaszczenia kolejowego. 
2. Zabezpieczenie w obrębie kolei żelaznych obowiązujących praw i przepisów oraz 

zarządzeń Ministerstwa Komunikacji. 
3. Utrzymanie bezpieczeństwa publicznego, ładu i porządku wszystkich kolei, 

ochrona podróżnych i mienia. 
Z uwagi na zwiększoną działalność SK na obszarach wojskowych oraz wykony-

wanie zadań na potrzeby wojska – 28 kwietnia 1919 roku podjęto decyzję o przeka-
zaniu formacji pod rozkazy Ministerwstwa Spraw Wojskowych. W następstwie tych 
działań w maju tego samego roku dokonano zmiany nazwy formacji na Wojskową 
Straż Kolejową. Wraz ze zmianą podległości zmianie uległy także zadania. 

Wówczas do zadań Wojskowej Straży Kolejowej należało: 
1. Służba wartownicza przy mostach, tunelach, wiaduktach, centralach telegraficz-

nych, telefonicznych. 
2. Ochrona urządzeń sygnalizacyjnych. 
3. Ochrona wież ciśnieniowych, cystern z paliwem i punktów żywnościowych dla 

przejeżdżających żołnierzy (wojskowe stacje wyżywienia). 
4. Patrolowanie linii kolejowych. 
5. Ochrona transportu i majątku wojskowego. 

Niespełna rok później, bo 1 lutego 1920 roku doszło do kolejnych zmian. Wówczas 
podjęto decyzję o rozwiązaniu Wojskowej Straży Kolejowej. Od tamtej pory zadania 
związane z zapewnieniem porządku i ochrony na terenie kolei miała wykonywać Policja 
Państwowa. W wyniku likwidacji wyspecjalizowanej do tego typu zadań formacji 
i przekazaniu istniejącej służbie dodatkowego zakresu obowiązków zaczęło dochodzić 
do niepożądanych skutków w postaci chaosu i wzrostu przestępczości na terenach 
związanych z kolejnictwem. Wśród najczęściej występujących zdarzeń można wymienić 
chociażby kradzieże przesyłek kolejowych i urządzeń sterowania ruchem, układanie 
przeszkód na torach, napady na podróżnych w pociągach i na dworcach, grabieże 
mienia kolejowego. Cała sytuacja trwała ponad 14 lat, aż do 1935 roku, kiedy to 
powstała Straż Ochrony Kolei. 
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Tym razem bardzo mocno postawiono na działalność nowej formacji. Świadczy 
o tym chociażby fakt nadania jej uprawnień, jakich nie miała żadna z jej poprzedniczek. 
A mowa tu chociażby o prawie do nakładania grzywien w drodze doraźnych nakazów 
karnych, możliwości legitymowania i zatrzymywania oraz doprowadzenia przymuso-
wego do Policji Państwowej winnych naruszenia przepisów porządkowych na kolei, 
a także noszenia i użycia broni palnej. Całokształt wprowadzonych zmian pozytywnie 
wpłynął na poprawę bezpieczeństwa i porządku na kolejach. 

Wybuch II wojny światowej uniemożliwił wprowadzenie Zarządzenia Ministra 

Komunikacji z dnia 11 lipca 1939 roku o Organizacji Straży Ochrony Kolei Państwo-

wych. Tym samym zmianie miały ulec także przepisy o podziale czynności w Dyrekcjach 

Okręgowych Kolei Państwowych oraz statut organizacyjny Kolei Państwowych. 

Przygotowane przed wybuchem wojny przepisy znalazły swoje zastosowanie po jej 

zakończeniu. Otóż 22 lipca 1944 Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powołał 

Ministerstwo Komunikacji, Poczt i Telegrafów, w którego skład weszły również koleje 

państwowe. Na bazie przedwojennych zarządzeń utworzono Służbę Ochrony Kolei. 

Do podstawowych zadań Służby Ochrony Kolei (SOK) należało: 

1. Ochrona transportów wojskowych i zaopatrzeniowych. 

2. Ochrona mienia kolejowego oraz pracowników kolei. 

3. Zwalczanie przestępczości. 

Do następnych zmian w działaniu Służby Ochrony Kolei doszło we wrześniu 1946 

roku. Wówczas dokonano częściowej reorganizacji służby, która zmierzała do jej kon-

solidacji i umocnienia. Tym samym powołano Komendę Główną oraz zreorganizo-

wano jednostki terenowe. Okres powojenny był trudnym czasem dla polskiego 

kolejnictwa. Niewątpliwie wpływ na to miała sytuacja polityczno-gospodarcza, która 

sprzyjała okradaniu i niszczeniu mienia kolejowego. W odpowiedzi na powstałe nie-

prawidłowości zdecydowano, aby Służba Ochrony Kolei przejęła ochronę linii kolejo-

wych na najbardziej zagrożonych terenach. 

Kolejną zmianą, która przeobraziła model funkcjonowania Służby Ochrony Kolei 

było Zarządzenie Ministra Komunikacji z 1948 roku, na podstawie którego w Dyrek-

cjach Okręgowych Kolei Państwowych utworzono Wydziały Służby Ochrony Kolei, 

na czele których stali naczelnicy wydziałów. W późniejszych latach zdecydowano się 

również rozszerzyć zakres działania SOK o szeroko rozumianą działalność przeciw-

pożarową. Wprowadzono m.in. ochronę przeciwpożarową PKP oraz szkolenie kadr 

ochrony przeciwpożarowej. 

W wyniku wprowadzenia Uchwały Nr 178/55 prezydium Rządu z dnia 5 marca 

1955 roku w sprawie utworzenia w ramach Milicji Obywatelskiej – Kolejowej Milicji 

Obywatelskiej oraz reorganizacji Służby Ochrony Kolei, a także wprowadzenia 

Zarządzenia Ministra Kolei Nr 173 z dnia 18 czerwca 1955 roku w sprawie organizacji 

i zakresu działania organów straży kolejowej oraz straży zakładowych w resorcie kolei – 

doszło do rozwiązania istniejącej Służby Ochrony Kolei. Tym samym od 1955 roku jej 

rolę przejęła Kolejowa Milicja Obywatelska oraz Straż Kolejowa. 

Opisana powyżej sytuacja trwała przez kolejne pięć lat, aż do 2 grudnia 1960 roku, 

kiedy to powrócono do dawnej nazwy Służby Ochrony Kolei. Ciągłe przekształcenia 

niekorzystnie wpłynęły na funkcjonowanie formacji. W przypadku poprzedniej zmiany 

z 1955 roku doszło do odejścia znaczącej liczby doświadczonych pracowników. Po-

dobnie jak przed wybuchem II wojny światowej, tak i w latach 60. zaczęło dochodzić 
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do kradzieży mienia kolejowego, dewastacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym, 

naruszeń dyscypliny pracy oraz ładu i porządku publicznego. Słabo zabezpieczone 

ładunki były świetną okazją dla złodziei, a ciągłe braki kadrowe powodowały m.in. 

jazdę bez biletu. Tym samym coraz częściej dochodziło do niszczenia wagonów. Odpo-

wiedzią na powyższe problemy było powołanie w 1982 roku oddziałów operacyjnych 

Służby Ochrony Kolei. Były to wyodrębnione grupy szybkiego reagowania na wy-

padek zagrożenia. Do ich głównych zadań należała błyskawiczna reakcja na powstałe 

incydenty. Dodatkowo funkcjonariusze patrolowali szczególnie zagrożone miejsca oraz 

konwoje wysokiego ryzyka. W niezmienionej formie funkcjonowały przez kolejnych 

dziesięć lat – aż do 1992 roku. 

W dniu 27 czerwca 1997 roku miała miejsce kolejna zmiana nazwy formacji na 

Straż Ochrony Kolei, która istnieje do dnia dzisiejszego. W 2001 roku w wyniku prze-

pisów ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywa-

tyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP włączono w struktury PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. [5]. 

2.1. Zadania Straży Ochrony Kolei 

Podstawą funkcjonowania Straży Ochrony Kolei jest ustawa o transporcie kolejo-

wym z dnia 28 marca 2003 roku, a dokładnie rozdział dziesiąty dotyczący ochrony 

porządku na obszarze kolejowym. Co istotne – ustawa nie definiuje czym de facto jest 

SOK. Wskazuje ona jednak na umiejscowienie prawne oraz sposób funkcjonowania 

Straży Ochrony Kolei. Artykuł 58 ust. 3 ustawy wprost narzuca na zarządcę oraz 

przewoźników kolejowych obowiązek zapewnienia ładu i porządku na obszarze 

kolejowym, w pociągach oraz innych pojazdach kolejowych. W związku z powyższym 

jeden lub kilku zarządców wspólnie (za zgodą ministra właściwego do spraw trans-

portu wydaną w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych) tworzą 

Straż Ochrony Kolei. Tym samym powoływany jest również Komendant Straży Ochrony 

Kolei. Jak już wcześniej wspomniano, od października 2001 roku Straż Ochrony Kolei 

funkcjonuje w strukturach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zachowując tym samym 

samodzielność organizacyjną służby. Wedle przywołanej ustawy PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. jest zarządcą. W związku z powyższym nałożone są na niego pewne 

prawa i obowiązki. Jednym z najistotniejszych obowiązków jest konieczność pokry-

wania kosztów funkcjonowania Straży Ochrony Kolei oraz nadanie regulaminu [6].  

 

Rysunek 1. Logo Straży Ochrony Kolei 

Źródło: http://www.kgsok.pl/fileadmin/sok/images/logo.png [dostęp: 19.02.2022] 
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Struktura organizacyjna Straży Ochrony Kolei oparta jest na zasadzie hierarchicz-

ności oraz podległości służbowej. Najwyższą i nadrzędną jednostką organizacyjną jest 

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei, na jej czele stoi Komendant Główny Straży 

Ochrony Kolei. Pod komendę główną podlega szesnaście komend regionalnych, w myśl 

zasady, że w każdym województwie jest po jednej komendzie regionalnej. Z kolei 

komendom regionalnym podlega 78 posterunków Straży Ochrony Kolei. W strukturze 

organizacyjnej SOK funkcjonuje również Ośrodek Szkolenia Zawodowego SOK oraz 

Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu, z filią w Przemyślu. Co ciekawe, 

powyższy ośrodek funkcjonuje nieprzerwanie od 1945 roku. 

 

Rysunek 2. Schemat organizacyjny Straży Ochrony Kolei 

Źródło: http://www.kgsok.pl/struktura-sok/schemat-organizacyjny/ [dostęp: 19.02.2022] 
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Wedle aktualnych danych SOK zatrudnia około 3100 funkcjonariuszy, którzy na co 

dzień wykonują odpowiedzialną, a czasami również i niebezpieczną, pracę. W związku 

z powyższym proces doboru kandydatów jest zbliżony do rekrutacji w innych forma-

cjach mundurowach. Potencjalny kandydat musi spełniać warunki formalne, które 

narzuca ustawa. 

Przede wszystkim taka osoba musi: 

1. Posiadać polskie obywatelstwo. 

2. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. 

3. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 

4. Mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. 

5. Cieszyć się nienaganną opinią. 

6. Posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. 

7. Być niekarana za przestępstwa umyślne [7]. 

Kryteria doboru funkcjonariuszy są zbliżone do tych, które są stawiane kandydatom 

do służby np. w Policji. Ma to niewątpliwie związek ze zbliżonym charakterem wyko-

nywanych zadań oraz pracą z możliwością wykorzystania lub użycia środków 

przymusu bepośredniego, w tym broni palnej. 

Wedle ustawy o transporcie kolejowym z 28 marca 2003 roku do zadań Straży 

Ochrony Kolei należy przede wszystkim: 

1. Kontrola przestrzegania przepisów porządkowych na obszarze kolejowym, w pocią-

gach i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do 

obsługi podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejo-

wych. 

2. Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach 

i innych pojazdach kolejowych oraz w pomieszczeniach przeznaczonych do obsługi 

podróżnych korzystających z transportu kolejowego na dworcach kolejowych [8]. 

Ustawa to nie jedyny akt prawny, w którym zawarto zadania Straży Ochrony Kolei. 

Rozszeszerzeniem zapisów ustawowych, a dokładnie artykułu 59 ust. 6 pkt 1 ustawy 

jest „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 lipca 2004 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu działania oraz sposobu organizacji straży ochrony kolei”. Pow-

yższe Rozporządzenie dodatkowo wprowadza i wyszczególnia zakres działania Straży 

Ochrony Kolei w zależności od poziomu komendy SOK. Tak więc zadania formacji 

różnią się od siebie w zależności od podległości służbowej oraz od zakresu terytorial-

nego jakiemu sięga dana komenda. 

Do zadań Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei należy:  

1. Koordynowanie działań w zakresie współdziałania między komendami regional-

nymi Straży Ochrony Kolei. 

2. Zatwierdzanie planów działania komend regionalnych Straży Ochrony Kolei. 

3. Opracowywanie planów działania komed regionalnych Straży Ochrony Kolei. 

4. Kontrola realizacji zadań nałożonych na komendanta regionu Straży Ochrony 

Kolei. 

5. Koordynacja działań porządkowych i zapobiegających kradzieżom prowadzonych 

przez Straż Ochrony Kolei na obszarze działania zarządców. 

6. Doraźna kontrola stanu zabezpieczenia mienia, stanu ochrony życia i zdrowia na 

obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych. 
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7. Przeprowadzenie doraźnych analiz i ocen w zakresie stanu ochrony życia i zdrowia 

ludzi oraz mienia na obszarze działania zarządców, w pociągach i innych 

pojazdach kolejowych. 

8. Organizowanie doraźnych działań porządkowych i zapobiegających kradzieżom. 

9. Ustalanie potrzeb Straży Ochrony Kolei, w tym komend regionalnych, w zakresie 

wyposażenia w środki techniczne niezbędne do realizacji zadań na obszarze dzia-

łania zarządców. 

10. Współpraca z zarządcami oraz przewoźnikami kolejowymi w zakresie bezpiecznego 

przewozu osób i rzeczy oraz nadzoru nad zabezpieczeniem mienia kolejowego. 

11. Współpraca ze strażami ochrony kolei innych zarządców. 

12. Zatwierdzanie i opracowywanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego 

funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz opiniowanie innych programów dzia-

łania w zakresie ochrony kolei. 

13. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką i eksploatacją uzbrojenia oraz szkoleniem 

strzeleckim w Straży Ochrony Kolei. 

14. Sprawowanie nadzoru nad przydzielonymi Straży Ochrony Kolei psami służbowymi 

oraz hodowlą i tresurą tych psów. 

15. Nadzór nad działalnością ośrodka [9]. 

Do zadań Komendanta Regionu Straży Ochrony Kolei należy: 

1. Organizowanie i prowadzenie działań porządkowych i zapobiegających kradzieżom 

na obszarze działania komendy. 

2. Patrolowanie obszaru kolejowego i pociągów pasażerskich. 

3. Wystawianie posterunków ochronnych. 

4. Kontrolowanie stanu zabezpieczenia i ochrony budynków, budowli, urządzeń 

kolejowych, pociągów i innych pojazdów kolejowych. 

5. Konwojowanie wyznaczonych przez zarządców pociągów i innych pojazdów kole-

jowych, wartości pieniężnych. 

6. Zabezpieczanie w razie wypadku kolejowego lub katastrofy wszelkich śladów 

i dowodów oraz mienia do czasu przybycia organów dochodzeniowych i komisji 

powypadkowej lub usunięcia skutków wypadku. 

7. Prowadzenie ewidencji nałożonych grzywien w drodze mandatu karnego. 

8. Kontrola i prowadzenie działań z użyciem psów służbowych i utrzymywanie tych 

psów. 

9. Opracowywanie planów działania komendy regionalnej straży ochrony kolei. 

10. Dokonywanie kontroli stanu zabezpieczenia mienia. 

11. Ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia komendy regionalnej straży ochrony kolei. 

12. Zamawianie i rozdzielanie sprzętu technicznego na potrzeby straży ochrony kolei 

oraz nadzór nad jego wykorzystaniem. 

13. Nadzór i gospodarka ubrojeniem. 

14. Współdziałanie z innymi komendami regionalnymi Straży Ochrony Kolei oraz 

komendami Straży Ochrony Kolei innych zarządców. 

15. Zabezpieczanie i konserwacja oraz właściwa eksploatacja przydzielonego sprzętu 

technicznego [10]. 
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Ponadto do zadań Straży Ochrony Kolei należy: 

1. Opracowywanie i realizacja programów ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia 

na obszarze kolejowym, w pociagach i innych pojazdach kolejowych oraz przed-

stawianie w tym zakresie wniosków do zarządcy infrastruktury. 

2. Ochrona obszaru kolejowego przed dostępem osób nieuprawnionych i nieupoważ-

nionych. 

3. Kontrola wstępu na obszar kolejowy, do budynków, budowli i urządzeń kolejowych. 

4. Prowadzenie działalności profilaktycznej związanej z ochroną życia i zdrowia 

ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kole-

jowych. 

5. Gromadzenie i analiza danych o zjawiskach zagrożenia osób i mienia w celu 

przeciwdziałania tym zjawiskom. 

6. Wykonywanie poza obszarem kolejowym zadań określonych w przepisach odręb-

nych. 

7. Szkolenie zawodowe funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei oraz hodowla i tresura 

psów służbowych [11]. 

2.2. Uprawnienia Straży Ochrony Kolei 

Tak szeroki wachlarz zadań, które wykonują funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei 

wymaga posiadania przez nich odpowiednich uprawnień w toku ich realizacji. 

Na mocy artykułu 60 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym z 28 marca 2003 roku 

funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei ma prawo do: 

1. Legitymowania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, 

jak również świadków przestępstwa lub wykroczenia, w celu ustalenia ich toż-

samości. 

2. Legitymowania i ujęcia osób, u których występują objawy chorób zakaźnych, 

a także osób, które przebywały z osobami, u których wystąpiły takie objawy, w celu 

ustalenia ich tożsamości i zapobiegnięcia rozprzestrzenieniu chorób zakaźnych. 

3. Ujęcia – w celu niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji – 

osób, w stosunku do których zachodzi uzasadniona potrzeba podjęcia czynności 

wykraczających poza uprawnienia Straży Ochrony Kolei. 

4. Zatrzymywania i kontroli pojazdu drogowego poruszającego się na obszarze 

kolejowym i przyległym pasie gruntu w przypadku uzasadnionego podejrzenia 

popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przy użyciu tego pojazdu. 

5. Nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, na zasadach określonych 

w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 

6. Przeprowadzania czynności wyjaśniających, występowania do sądu z wnioskiem o 

ukaranie, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych w trybie 

określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia [12]. 

W tym miejscu warto zauważyć również, jakich uprawnień nie posiada Straż 

Ochrony Kolei. Przede wszystkim brakuje przepisów, które pozwalałyby funkcjona-

riuszom SOK dokonywać przeszukiwania miejsc, osób czy też zawartości bagażu. 

Kolejnym problemem jest brak samodzielności przy dokonywaniu interwencji, która 

polegać by miała na odciążeniu Policji poprzez prowadzenie czynności od chwili 

zatrzymania sprawcy do czasu przekazania sprawy do prokuratury. Kontrowersje budzi 

również brak dostępu do różnego rodzaju ewidencji, takich jak ewidencja kierowców 
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i pojazdów oraz pełna ewidencja PESEL, co znacznie utrudnia identyfikację osób, 

w stosunku do których funkcjonariusze SOK podejmują interwencję [13]. 

Celem efektywniejszego wykonywania swoich zadań oraz wypełniania swoich 

uprawnień funkcjonariuszom SOK przysługuje prawo do korzystania z niektórych 

środków przymusu bezpośredniego, w tym również możliwość użycia lub wykorzy-

stania broni palnej. 

Wśród możliwych do wykorzystania przez funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei 

znalazły się takie środki przymusu bezpośredniego jak: 

1. siła fizyczna w postaci technik: transportowych, obrony, ataku oraz obezwład-

niania; 

2. kajdanki zakładane na ręce; 

3. pałka służbowa; 

4. pies służbowy; 

5. chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji 

obezwładniających, np. gaz pieprzowy; 

6. przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, 

np. paralizator [14]. 

W przypadku gdy żaden z powyższych środków przymusu bezpośredniego nie 

okazałby się wystarczający, to funkcjonariusz może podjąć decyzję o użyciu lub wyko-

rzystaniu broni palnej. Zgodnie z terminologią o użyciu broni palnej mówimy wtedy, 

gdy oddany strzał skierowany jest do człowieka. Natomiast wykorzystaniem broni palnej 

będzie każda inna sytuacja, kiedy to celem strzału może być wszystko poza ludźmi, np. 

zwierzęta, pojazdy, przeszkody itp. 

Tak więc zgodnie z zapisami ustawy o tansporcie kolejowym oraz ustawy o środ-

kach przymusu bezpośredniego i broni palnej – funkcjonariusze SOK mają prawo użyć 

broni palnej, gdy będą musieli: 

1. Odeprzeć bezpośredni i bezprawny zamach na: 

a) własne (lub innej osoby) życie, zdrowie, wolność, a także w razie konieczność 

przeciwdziałania czynnościom, które mogłyby doprowadzić do takiego zamachu; 

b) ważne obiekty, urządzenia lub obszary, albo zaistnieje konieczność przeciw-

działania czynnościom, które mogłyby doprowadzić do takiego zamachu; 

c) mienie – gdy zamach stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, 

zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej osoby, albo zaistnieje konieczność 

przeciwdziałania czynnościom, które mogłyby doprowadzić do takiego zamachu; 

d) bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia. 

2. Przeciwstawić się osobie: 

a) niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, 

materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie 

może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby; 

b) która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną funkcjonariuszowi lub innej osobie 

uprawnionej do jej posiadania. 

3. Prowadzić pościg za osobą, wobec której zostały spełnione wszystkie powyższe 

sytuacje z wyłączeniem punktu dotyczącego konwojowania i doprowadzenia [15]. 

Jeżeli chodzi o wykorzystanie broni palnej, to prawo dopuszcza możliwość oddania 

strzału przez funkcjonariusza SOK w celu: 

1. zaalarmowania lub wezwania pomocy; 
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2. unieszkodliwienia zwierzęcia, którego zachowanie zagraża bezpośrednio życiu lub 

zdrowiu funkcjonariusza lub innej osoby; 

3. oddania strzału ostrzegawczego [16]. 

3. Wybrane przykłady zamachów terrorystycznych na infrastrukturę 

kolejową 

Obszary kolejowe i pociągi są miejscami szczególnie narażonymi na różnego rodzaju 

zagrożenia. Zagrożenia te można podzielić ze względu na przyczynę ich powstania, tj. 

powstałe w wyniku sił natury oraz na skutek działań człowieka. 

Wśród zagrożeń o charakterze klęsk żywiołowych można wymienić: 

1. powodzie; 

2. podtopienia; 

3. pożary; 

4. huragany i silne wiatry; 

5. trzęsienia ziemi; 

6. lawiny oraz osuwiska; 

7. susze oraz wysokie temperatury; 

8. mrozy i zawieje śnieżne; 

9. zanieczyszczenia i skażenia atmosfery [17]. 

Z kolei do najczęściej wymienianych oraz spotykanych zagrożeń związanych 

z działalnością człowieka można zaliczyć: 

1. kradzież mienia podróżnych; 

2. strajki i zgromadzenia publiczne, które celowe wstrzymują ruch pociągów; 

3. bójki i pobicia; 

4. akty wandalizmu, np. niszczenie infrastruktury kolejowej; 

5. podpalenia; 

6. kradzieże infrastruktury kolejowej, np. sieci trakcyjnej; 

7. kradzieże transportów kolejowych, np. węgla, koksu i złomu; 

8. możliwość wystąpienia ataktów terrorystycznych; 

9. możliwość wystąpienia działań zbrojnych [18]. 

Ponadto dworce kolejowe są często wybierane przez osoby bezdomne jako miejsca 

noclegowe. 

W przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym należy zauważyć, że Polska 

na tle innych europejskich państw jest w dużo korzystniejszej dla siebie sytuacji. 

Natomiast nie oznacza to, że w naszym kraju nie odnotowano prób takich zamachów. 

Jednym z przykładów było wydarzenie z 19 maja 2016 roku we Wrocławiu, kiedy 

to doszło do pozostawienia bagażu w autobusie miejskim. Pozostawionym bagażem 

okazał się sześciolitrowy garnek wysokociśnieniowy wypełniony trzema kilogramami 

saletry potasowej oraz gwoździami i śrubami. Całość była schowana w zwykłej plasti-

kowej torbie. Sprawca wsiadł do autobusu, a następnie przejechał kilka przystanków 

po czym wysiadł z pojazdu, pozostawiając wspomniany wcześniej ładunek wybuchowy 

obok dziecięcego wózka w obecności 40 pasażerów. Zaniepokojeni pasażerowie 

zwrócili uwagę na pozostawiony bagaż. Kierowca autobusu wyniósł garnek z pojazdu 

i pozostawił go na przystanku. W pewnym momencie doszło do eksplozji. W wyniku 

wybuchu ranna została 82-letnia kobieta. Sprawcą okazał się 22-letni student chemii 

Politechniki Wrocławskiej. Pozostawienie przez niego ładunku wybuchowego w auto-
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busie było poprzedzone zgłoszeniem swojego zamiaru służbom ratowniczym. Kilka 

godzin wcześniej zamachowiec zadzwonił pod numer alarmowy 112 i przekazał infor-

mację o podłożeniu czterech ładunków wybuchowych na obszarze Wrocławia. W zamian 

za ich rozbrojenie zażądał 120 kilogramów złota. Sprawca nawiązał również do 

zamachów w Brukseli, sugerując, że zrobi z Wrocławia drugą Brukselę. Jak się później 

okazało, zamachowiec podczas tworzenia swojego ładunku wybuchowego popełnił 

kilka błędów projektowych. W związku z powyższym ładunek nie eksplodował z pełną 

siłą. Aby sprawdzić do jakich zniszczeń mogłoby dojść w przypadku pomyślnie prze-

prowadzonego zamachu, śledczy przeprowadzili eksperyment procesowy polegający 

na dokonaniu kontrolowanego wybuchu. Na policyjny poligon sprowadzono taki sam 

autobus i przygotowano identyczny ładunek wybuchowy. W wyniku eksplozji autobus 

został całkowicie zniszczony, a znajdujący się w nim pasażerowie zginęliby albo 

byliby poważnie ranni [19]. 

Po tamtym wydarzeniu doszło do stworzenia licznych kampani społecznych infor-

mujących, co należy zrobić w sytuacji pozostawionego bagażu. Dodatkowo w środkach 

transportu publicznego oraz innych publicznych miejscach rozmieszczono plakaty 

informacyjne, które krok po kroku pokazywały etapy postępowania z przedmiotem 

niewiadomego pochodzenia. 

Kolejnym przykładem, który szczęśliwie nie doszedł do skutu była próba zorgani-

zowania zamachu na budynek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Domniemany zama-

chowiec był doktorem nauk chemicznych. Przez kilka miesięcy prowadził przygotowania 

zmierzające do przeprowadzenia zamachu na budynki Semu RP. W tym czasie prowadził 

wykłady, podczas których werbował studentów do realizacji swojego pomysłu. Jego 

plan zakładał udział 12 osób oraz wykorzystanie transportera opancerzonego typu 

SKOT wypełnionego saletronem, czyli materiałem wybuchowym zrobionym na bazie 

saletry amonowej, którego miało być w sumie cztery tony. Planowano, aby pojazd 

opancerzony o specjalnie osłabionej konstrukcji, mającej na celu dokonanie większych 

zniszczeń, sforsował sejmową bramę, a w odpowiednim miejscu zatrzymał się i eksplo-

dował. Zamach miał zostać przeprowadzony podczas posiedzenia Sejmu RP (z udziałem 

Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Ministrów), na którym miał zostać rozpatrzony 

projekt budżetu państwa. Zamachowiec do przygotowania zamachu podchodził na tyle 

starannie, że wziął nawet udział w wycieczce zwiedzającej gmach sejmu, by jeszcze 

lepiej poznać rozkład budynku. Ostatecznie plany te nie zostały nigdy zrealizowane 

i 22 listopada 2012 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy ABW [20]. 

Jeżeli chodzi o historię zamachów terrorystycznych, których bezpośrednim celem 

były środki transportu publicznego oraz szeroko pojęta infrastruktura kolejowa, to 

przede wszystkim należy przytoczyć wydarzenia z Madrytu oraz z Londynu. 

W dniu 11 marca 2004 roku w stolicy Hiszpanii doszło do serii ataków terrorystycz-

nych na pociągi. Zamachy zostały przeprowadzone w godzinach porannego szczytu 

(między 7.37 a 7.39) na madryckich stacjach Atocha, El Pozo del Tio Raimundo 

i Santa Eugenia [21]. 

Zamachowcy umieścili trzynaście bomb w czterech podmiejskich pociągach, 

z czego dziesięć eksplodowało. Ładunki wybuchowe zostały schowane do plecaków, 

a te następnie umieszczono w pociągach. Każda bomba zawierała około dziesięciu 

kilogramów materiału wybuchowego Goma-27 oraz gwoździe, które miały zwiększyć 

siłę rażenia. Do ich zdalnej detonacji posłużyły telefony komórkowe. Opisywane 
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zdarzenie (udokumentowane na zdjęciu 1) nie było zamachem samobójczym, a sprawcy 

nie zostali od razu ujęci. Zamachowcy dalej dysponowali środkami do dokonania 

kolejnych ataków. Świadczy o tym chociażby fakt podłożenia następnego urządzenia 

wybuchowego na trasie kolei dużej prędkości w pobliżu Madrytu. Natomiast w tym 

przypadku urządzenie to zostało szybko wykryte i zneutralizowane. Sprawcami byli 

głównie marokańscy imigranci należący do grupy islamskich fundamentalistów. 

W dniu 4 kwietnia 2004 roku doszło do próby ich zatrzymania. Jednostka antyterrory-

styczna otoczyła budnek, w którym się znajdowali. Ostatecznie nie zostali aresztowani, 

ponieważ woleli wysadzić się w powietrze, zabijając przy tym jednego policjanta 

i dodatkowo raniąc jedenastu innych [22]. 

W wyniku zamachu zginęło 191 osób w tym czterech Polaków, a ponad 1800 osób 

zostało rannych. Początkowo władze przypisały dokonanie zamachów hiszpańskiej orga-

nizacji terrorystycznej ETA. Natomiast ostatecznie do ich przeprowadzenia przyznała 

się Al-Kaida. Zdarzenie miało miejsce na trzy dni przed wyborami parlamentarnymi 

w Hiszpanii. Na pamiątkę tamtych tragicznych wydarzeń w Parku Retiro położonym we 

wschodniej części Madrytu posadzono 191 drzew symbolizujących 191 ofiar zamachu. 

 
Zdjęcie 1. Zamach w Madrycie z 11 marca 2004 roku. 

Źródło: https://ocdn.eu/images/pulscms/MDQ7MDA_/ab8174e6-ff65-4058-94ed-438645f43de9.jpeg 

[dostęp: 6.03.2022] 

Do kolejnego zamachu na środki transportu publicznego doszło 7 lipca 2005 roku 

w Wielkiej Brytani. Wówczas celem zamachu stało się londyńskie metro oraz autobus 

miejski. Podobnie jak w przypadku zamachu w Madrycie tak i tu do zamachu doszło 

podczas porannego szczytu. O godz. 8.49 nastąpiły jednocześnie trzy eksplozje w róż-

nych wagonach metra, a niespełna godzinę później – o 9.47 celem zamachu stała się 

górna część londyńskiego autobusu. W przeciwieństwie do zamachu w Madrycie – 

sprawcami ataków byli zamachowcy samobójcy, którzy ładunki wybuchowe mieli 

przy sobie w plecakach. W wyniku ataków zginęły 52 osoby, w tym trzy Polki, a około 

800 osób zostało rannych. Jak się później okazało sprawcami zamachu byli mieszkańcy 

Wielkiej Brytani. Trzech z nich było synami pakistańskich imigrantów, natomiast 

czwarty był Jamajczykiem, który w wieku 15 lat przeszedł na islam. W toku śledztwa 

ustalono, że (podobnie jak w Madrycie) sprawcy wykorzystali samodziałowe urządzenia 

wybuchowe zawierające materiał wybuchowy (prawdopodobnie nadtlenek acetonu), 

który umieścili we wcześniej wspomnianych plecakach. Według brytyjskiej służby bez-
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pieczeństwa sprawcy mieli powiązania z islamskimi grupami fundamentalistycznymi, 

a niektórzy z nich podróżowali do Pakistanu, gdzie spotykali się z innymi terrorystami 

[23]. 

Zdarzenie miało również charakter symboliczny, ponieważ do zamachów doszło, 

podczas gdy w Szkocji trwał szczyt grupy państw G8, a także dzień po ogłoszeniu decyzji 

o przyznaniu Londynowi prawa do organizacji igrzysk olimpijskich w 2012 roku [24]. 

4. Koncepcja wykorzystania Grup Operacyjno-Interwencyjnych Straży 

Ochrony Kolei w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym 

Zarówno w przypadku zamachu w Madrycie, jak i w Londynie celem ataku była 

ludność cywilna zebrana w okolicy obszaru kolejowego, jak też cała infrastruktura 

kolejowa. Warszawa jako stolica europejskiego państwa może również stać się celem 

podobnego ataku. W związku z powyższym tak ważnym i kluczowym jest zapewnienie 

możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskim obywatelom. Straż Ochrony 

Kolei jest wiodącą formacją stojącą na straży utrzymania tego porządku. W jej struk-

turach funkcjonują wyspecjalizowane grupy, które są przeznaczone do wykonywania 

zadań wysokiego ryzyka, zapobiegając przestępstwom i wykroczeniom na obszarach 

kolejowych. Mowa tu o Grupach Operacyjno – Interwencyjnych (GOI) SOK działają-

cych przy Komendach Regionalnych Straży Ochrony Kolei. W ich skład wchodzą 

odpowiednio przeszkoleni oraz przygotowani funkcjonariusze (zdjęcie 2). W procesie 

ich szkolenia uczestniczą instruktorzy pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. 

Ponadto funkcjonariusze GOI posiadają umiejętności w zakresie wschodnich sztuk 

walki, technik interwencyjnych, a także strzelania [25]. 

 
Zdjęcie 2. Funkcjonariusze Grup Operacyjno-Interwencyjnych Straży Ochrony Kolei podczas 

przeprowadzania interwencji 

Źródło: https://kolejowyportal.pl/files/sok_goi_1.jpg [dostęp: 20.02.2022] 

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei mają do dyspozycji następujące środki uzbro-

jenia i wyposażenia indywidualnego: 

1. pistolety P-98; 

2. pistolety maszynowe P-93 Glauberyt; 

3. strzelby gładkolufowe typu Mossberg; 

4. pałki gumowe i wielofunkcyjne; 

5. kajdanki; 

6. paralizatory elektryczne; 
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7. chemiczne środki obezwładniające; 

8. kamizelki kuloodporne; 

9. hełmy oraz ochraniacze ciała; 

10. środki łączności [26]. 

Tym samym należy podkreślić, że działalność Straży Ochrony Kolei niejednokrotnie 

wykracza poza standardowe schematy. Przykładem takiego działania było chociażby 

konwojowanie przez SOK w latach 2001-2010 transporów świeżego paliwa jądrowego 

do elektrowni atomowych na terenie Czech. Funkcjonariusze Grup Operacyjno-Inter-

wencyjnych SOK konwojowali wówczas pociągi, będąc uzbrojeni w broń krótką 

i długą, przy czym swoim wyglądem i wyposażeniem nie odbiegali od reszty jednostek 

specjalnych Policji czy Staży Granicznej. Powyższy fakt świadczy o najwyższym 

stopniu profesjonalizmu służby zarówno w kwestii samej realizacji powierzonego 

zadania, jak również dochowania w tajemnicy całego przedsięwzięcia [27]. 

Z uwagi na to, co było przewożone, warto rozważyć sytuację, w której mogłoby 

dojść do ataku terrorystycznego na wspomniany transport. Celem działania zamachow-

ców jest spowodowanie maksymalnie dużych zniszczeń. W tym przypadku oprócz 

spowodowania ofiar śmiertelnych mogłoby dojść do niewyobrażalnej katastrofy ekolo-

gicznej. Informacje o tego typu transportach są ściśle strzeżoną tajemnicą. W związku 

z powyższym nie przedostają się one do publicznego przekazu. Natomiast zakładając, 

że terroryści jednak zdobyliby taką wiedzę, z dużą dozą prawdopodobieństwa można 

założyć, że chcieliby ją wykorzystać. 

Jednym z możliwych scenariuszy dotyczącym próby dokonania zamachu terrory-

stycznego mogłaby być sytuacja, podczas której kilku uzbrojonych zamachowców 

zatrzymuje jadący pociąg, po czym zastrasza jego personel i pasażerów. Przerażeni 

pracownicy kolei oraz pasażerowie staliby się ich zakładnikami. Terroryści podłożyliby 

kilka ładunków wybuchowych w różnych częściach składu pociągu. W międzyczasie 

jeden z pasażerów potajemnie zgłosiłby na numer alarmowy 112, że wraz z resztą 

pasażerów zostali porwani. Na podstawie kilku informacji, takich jak cel podróży, 

godzina zgłoszenia oraz przybliżone dane lokalizacyjne, udałoby się ustalić położenie 

pociągu. Powiadomione zostałyby także służby takie jak Policja, Pogotowie, Straż 

Pożarna oraz Straż Ochrony Kolei. Ze względu na dobrą znajomość linii kolejowych 

na miejsce zdarzenia jako pierwsi dotarliby funkcjonariusze Grup Operacyjno-Inter-

wecyjnych SOK. Przybyła załoga zrobiłaby wstępny rekonesans, na podstawie którego 

przekazaliby dowódcom szczegółowe informacje na temat bieżącej sytuacji. Ponadto 

funkcjonariusze GOI zabezpieczyliby miejsce do czasu przyjazdu innych służb – 

wyznaczając bezpieczną strefę oraz ewakuując zgromadzonych ludzi. W międzyczasie 

na miejscu pojawiłyby się kolejne służby, w tym Samodzielny Pododdział Kontrterro-

rystyczny Policji, policyjni snajperzy, saperzy, pirotechnicy oraz negocjator. Zama-

chowcy w zamian za rozbrojenie ładunków wybuchowych oraz wypuszczenie zakładni-

ków mogliby zażądać okupu i gwarancji, że po ich uwolnieniu nie będą ścigani przez 

organy sprawiedliwości. W momencie próby przekazania okupu przez otwarte drzwi 

pociągu zostałyby wrzucone granaty błyskowe oraz hukowe. Do środka wkroczyłby 

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji oraz funkcjonariusze Grup Ope-

racyjno-Interwencyjnych SOK. Doszłoby do obezwładnienia porywaczy. Po rozpoznaniu 

sytuacji nastąpiłoby uwolnienie zakładników. Kolejnym krokiem byłoby rozbrojenie 

wszystkich ładunków wybuchowych przez policyjnych saperów. Pomimo braku ran-
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nych, w razie potrzeby każdemu zostałaby udzielona pomoc medyczna. Po zakończonej 

sukcesem interwencji na miejscu pojawiliby się policyjni technicy, którzy we współ-

pracy z funkcjonariuszami SOK sporządziliby dokumentację z zaistniałego zdarzenia. 

Powyższe zdarzenie uwidacznia, w jaki sposób funkcjonariusze GOI SOK mogliby 

przeprowadzić interwencję podczas próby dokonania ataku terrorystycznego. W tym 

miejscu należy zauważyć, że ich rola polegałaby głównie na wspieraniu działań Policji. 

Przede wszystkim SOK, jako wiodąca formacja w kwestii utrzymania porządku 

i bezpieczeństwa na obszarach kolejowych, jest w stanie dotrzeć na miejsce zdarzenia 

szybciej od reszty służb. Ma to niewątpliwie związek z wieloletnim doświadczeniem 

oraz znajomością funkcjonowania polskiego kolejnictwa. W związku z tym począt-

kowo ich działania nakierowane byłyby na zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez 

dokonanie rekonesansu otoczenia, przekazanie dowódcom szczegółowych informacji 

na temat bieżącej sytuacji, wydzielenie bezpiecznej strefy oraz ewakuowanie zgroma-

dzonych ludzi. W momencie przybycia Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycz-

nego Policji – funkcjonariusze GOI SOK mogliby razem z nim współuczestniczyć 

chociażby w akcji zatrzymywania napastników oraz odbijania z ich rąk zakładników. 

Przeprowadzona interwencja oraz sporządzona dokumentacja mogłaby w przyszłości 

posłużyć analizie, w wyniku której możliwe byłoby wyciągnięcie stosownych wniosków. 

W tym miejscu warto podkreślić, że działalność Straży Ochrony Kolei opiera się na 

kooperacji z innymi podmiotami oraz służbami mundurowymi. Współpraca ta może 

mieć wymiar międzynarodowy oraz krajowy. W przypadku tego pierwszego należy 

zauważyć, że Straż Ochrony Kolei aktywnie uczestniczy w wielu organizacjach zajmu-

jących się zagadnieniami z dziedziny bezpieczeństwa transportu kolejowego. 

Pierwszą z nich jest COLPOFER, czyli jedna z największych i najstarszych organi-

zacji, powstała w 1980 roku. Posiada status grupy specjalnej UIC, czyli Międzynaro-

dowego Stowarzyszenia Kolei. Jest niezależnym ciałem zrzeszającym firmy kolejowe 

oraz siły policyjne, których głównym zadaniem jest ochrona osób i mienia, jak również 

zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Obecnie COLPOFER zrzesza 40 

przedstawicieli policji i firm kolejowych wszystkich sektorów (infrastruktury, pasażer-

skiego, towarowego) z 25 krajów. 

Główne zadania COLPOFERU: 

1. wymiana doświadczeń i informacji oraz metod prewencji i walki z przestępstwami 

na obszarach kolejowych; 

2. wypracowywanie wspólnego podejścia do walki z przestępczością na obszarach 

kolejowych; 

3. utworzenie w ramach COLPOFERU grupy zadaniowej zajmującej się sprawami 

bezpieczeństwa na terenie krajów położonych na wschodniej granicy Unii 

Europejskiej; 

4. wymiana informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wydarzeń 

o międzynarodowym znaczeniu, a dotyczących obszarów kolejowych; 

5. zabezpieczenie zleceń spółek kolejowych i policji kolejowych w celu poprawy 

bezpieczeństwa oraz zapewnienie zarówno klientom kolei, jak i personelowi po-

czucia bezpieczeństwa; 

6. zabezpieczenie zleceń innych podmiotów zaangażowanych lub odpowiedzialnych 

za bezpieczeństwo na kolei [28]. 
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Kolejnym działaniem na rzecz zapewnienia międzynarodowego bezpieczeństwa 

kolejowego było utworzenie w marcu 2003 roku przez UIC stanowiska Szefa ds. 

Bezpieczeństwa (odpowiedzialnego za sprawy związane z bezpieczeństwem) w Centrali 

UIC. Jego podstawowym zadaniem jest proponowanie i organizowanie zakresu prac 

dla nowych międzynarodowych inicjatyw oraz zapewnienie polityki bezpieczeństwa 

poprzez działania i wydarzenia mające na celu lepszą integrację wyników, które 

zostaną wdrożone w życie poprzez firmy kolejowe. 

W czerwcu 2006 roku w Montrealu zatwierdzono stworzenie Platformy „Security” 

UIC razem z przedstawicielami sektora przewoźników pasażerskich, towarowych oraz 

infrastruktury kolejowej. Platforma została stworzona, aby zwiększyć kompetencje 

UIC oraz wziąć pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i zbudować efektywne prace [29]. 

W kwesti współpracy w wymiarze krajowym należy zauważyć, że SOK działa na 

podstawie wielu zawartych porozumień, jak chociażby z Policją, Strażą Graniczną, 

Inspekcją Transportu Drogowego, Żandarmerią Wojskową czy też z organami Krajowej 

Administracji Skarbowej. W tym miejscu warto zauważyć brak zawartych porozumień 

z takimi podmiotami jak ABW, których główna działalność polega na wykonywaniu 

zadań na rzecz przeciwdziałania wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 

Brak tego typu współpracy może w przyszłości mieć swoje negatywne skutki. 

5. Wnioski 

Historia polskich służb odpowiedzialnych za ochronę pasażerów oraz całej infra-

struktury kolejowej sięga czasów odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku. 

Przez ponad sto lat dochodziło do licznych zmian w nazewnictwie oraz strukturze 

formacji, jednak cel jej działania był zawsze ten sam. O tym, jak ważną rolę odgrywa 

wspomniana formacja, najlepiej świadczą lata 1920–1934, kiedy to zadania z zakresu 

utrzymania ładu i porządku na kolei postanowiono przekazać Policji Państwowej. 

Wówczas zaczęło dochodzić do gwałtownego wzrostu przestępczości na kolei. Tym 

samym, korzystając z poprzednich doświadczeń, powrócono do idei funkcjonowania 

wyspecjalizowanej formacji tego typu. 

Środki transportu publicznego takie jak pociągi, metro, autobusy, tramwaje są dla 

zamachowców tzw. celem miękkim. W przypadku przejazdu tymi środkami transportu 

nie jest wymagana identyfikacja pasażerów. Nie ma kontroli zawartości przewożonych 

bagaży. Ponadto w czasie kursu ww. środkami transportu zachodzi bardzo duża rotacja 

pasażerów poprzez liczne przystanki. Wszystko to sprawia wręcz idealne warunki dla 

potencjalnych terrorystów. Opisane powyżej zamachy w Madrycie oraz w Londynie 

mają ze sobą wiele wspólnego. Za przeprowadzeniem jednego i drugiego stała organi-

zacja terrorystyczna Al-Kaida. Zarówno Madryt jak i Londyn są stolicami europejskich 

miast. Ponadto zamachy zostały przeprowadzone w godzinach porannego szczytu oraz 

podczas kluczowych wydarzeń społeczno-politycznych. W Hiszpanii na trzy dni przed 

zamachem miały się odbyć wybory parlamentarne, natomiast w Londynie do zamachu 

doszło, gdy w Szkocji odbywał się szczyt grupy państw G8 oraz dzień po tym jak 

Londynowi przyznano prawa do organizacji igrzysk olimpijskich w 2012 roku. 
Polska, jak dotąd, nie stała się celem ataku terrorystycznego. Opisywany przykład 

próby zorganizowania zamachu na budynek Sejmu RP i jego wczesne udaremnienie 
pokazuje skuteczność oraz dalszą potrzebę funkcjonowania takich służb jak ABW. 
Przykład z Wrocławia z 2016 roku, kiedy to student chemii pozostawia w autobusie 
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wykonany przez siebie ładunek wybuchowy, pokazuje, że Polska jest również zagrożona 
ryzkiem przeprowadzenia zamachu na środki transportu publicznego. Ponadto należy 
zauważyć, że środkami komunikacji publicznej podróżują także obcokrajowcy, co 
również jest dużym wyzwaniem dla służb. W związku z powyższym w celu lepszej 
identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla pasażerów i całej infrastruktury kolejowej 
oraz zagwarantowania przepływu informacji pomiędzy służbami zasadnym byłoby 
zawarcie odpowiednich porozumień między Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
a Strażą Ochrony Kolei. 

W obecnym stanie prawnym Straż Ochrony Kolei nie ma możliwości realizacji 
swoich ustawowych zadań. Formacji brakuje dostępu do różnego rodzaju systemów 
ewidencji, takich jak np. ewidencji kierowców i pojazdów lub też pełnej ewidencji 
PESEL, co utrudnia identyfikację osób, w stosunku do których funkcjonariusze SOK 
podejmują interwencję. Kontrowersje budzi również brak uprawnień do sprawdzania 
zawartości bagażu oraz przeszukania osób, co może skutkować poważnymi zagro-
żeniami w zakresie aktywności o charakterze terrorystycznym. Odpowiednim rozwią-
zaniem byłoby wprowadzenie ustawy o Straży Ochrony Kolei, która uregulowałaby 
wszystkie powyższe kwestie. W tym miejscu warto zauważyć, że powstało już kilka 
projektów ustaw w tej sprawie. 

O dalszej potrzebie funkcjonowania takich formacji jak Straż Ochrony Kolei świadczy 
zarówno sama historia tej formacji, jak również doświadczenia innych europejskich 
krajów, gdzie dochodziło do licznych zamachów terrorystycznych. Wymagania, jakie 
obecnie są stawiane służbom na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym 
stale rosną. W związku z powyższym zasadna byłaby dalsza współpraca oraz wymiana 
doświadczeń ze służbami innych krajów na rzecz poprawy szerokorozumianego bez-
pieczeństwa. 
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Zakres uprawnień Straży Ochrony Kolei w świetle zagrożeń terrorystycznych 

Streszczenie  
Celem opracowania było przedstawienie roli oraz zadań Straży Ochrony Kolei jako wiodącej służby odpo-

wiedzialnej za bezpieczeństwo polskich kolei. Zaprezentowano aktualny stan prawny formacji w oparciu 

o obowiązujące przepisy prawne. Po zamachach z 11 września 2001 roku na wieże World Trade Center 

świat zrozumiał, że ludzie mogą ginąć nie tylko podczas wojen i konfliktów. Tym samym zagwarantowanie 
bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej na całym świecie stało się wartością nadrzędną. W mniemaniu 

zamachowców duże skupiska ludzi w postaci lotnisk, dworców, przystanków są łatwym celem zamachu, 

do którego przeprowadzenia nie potrzeba dużych nakładów finansowych. W związku z powyższym 

formacjom ochronnym takim jak Straż Ochrony Kolei zostały narzucone dodatkowe wymagania niezbędne 
do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ochrony osób. Scharakteryzowane zostały 

wybrane zagrożenia dla infrastruktury kolejowej oraz pasażerów. Przedstawiono i przeanalizowano dotych-

czasowe zamachy na środki transportu publicznego z uwzględnieniem zamachów w Madrycie z 2004 roku 

oraz w Londynie z 2005 roku. Podczas przygotowania artykułu wykorzystane zostały teoretyczne metody 
badawcze. Rozważania przedstawione przez autora publikacji wskazują jednoznacznie, iż system ochrony 

na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych wymaga badań naukowych oraz 

wyciągania odpowiednich wniosków, co w efekcie ma zoptymalizować bezpieczeństwo i ochronę ludzi, 

jak również infrastruktury kolejowej. 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, zagrożenia, Straż Ochrony Kolei, infrastruktura kolejowa, Polskie Koleje 

Państwowe 
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The scope of powers of the Railway Security Guard in the light of terrorist threats 

Abstract  
The purpose of the study was to present the role and tasks of the Railway Protection Guard as the leading 

service responsible for the safety of Polish railways. The current legal status of the formation was 

presented based on the applicable legal regulations. After the attacks on the towers of the World Trade 

Center on 11 September 2001, the world realized that people can die not only in wars and conflicts. Thus, 
guaranteeing safety in public spaces around the world has become a supreme value. In the opinion of the 

attackers, large groups of people in the form of airports, stations, stops are an easy target of an attack that 

does not require large financial outlays. Therefore, security formations such as the Railway Security Guard 

were imposed additional requirements necessary to ensure an adequate level of safety and protection of 
people. Selected threats to the railway infrastructure and passengers were characterized. The attacks on 

public transport to date, including the attacks in Madrid in 2004 and in London in 2005, were presented 

and analyzed. During the preparation of the article, theoretical research methods were used. The considera-

tions presented by the author of the publication clearly indicate that the protection system in the railway 
area, in trains and other railway vehicles requires scientific research and drawing appropriate conclusions, 

which in turn is to optimize the safety and protection of people as well as railway infrastructure. 

Keywords: safety, threats, Railway Protection Guard, railway infrastructure, Polish State Railways 
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Magdalena Czerwińska1, Izabela Mazur2, Łukasz Wieja3  

Zagrożenia terrorystyczne związane z wykorzystaniem 

materiałów pirotechnicznych 

1. Wprowadzenie 

Materiały wybuchowe, w tym materiały pirotechniczne, są zaliczane do towarów 

niebezpiecznych wysokiego ryzyka. Materiały te należą do grupy związków wysoko-

energetycznych, które użyte – niezgodnie z ich przeznaczeniem – do celów terrory-

stycznych mogą spowodować znaczące straty w ludziach, masowe zniszczenie mienia 

oraz oddziaływać na płaszczyźnie zakłóceń gospodarczo-społecznych. Skutki zadziałania 

materiałów wybuchowych używanych w aktach terrorystycznych mają za zadanie 

oddziaływać zarówno na władze państwowe i lokalne, jak również obywateli będących 

świadkami takiego zdarzenia – lokalnie lub globalnie (w przypadku zdarzeń o dużej skali). 

2. Materiały pirotechniczne 

Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Korzuna mieszanina pirotechniczna to 

mechaniczna mieszanina nieorganicznych utleniaczy z organicznymi i metalicznymi 

paliwami oraz dodatkami wiążącymi, tzw. lepiszczami [1]. Podstawowym mechani-

zmem przemiany jest w tym przypadku spalanie, podczas którego składniki reagują ze 

sobą z gwałtownym skokiem temperatury i niekiedy wydzieleniem dużej objętości 

produktów gazowych. Najczęściej używanymi utleniaczami są chloran i nadchloran 

potasu, nadmanganian potasu oraz azotany różnych metali, np. potasu, sodu, baru itp. 

Natomiast do najczęściej stosowanych reduktorów zalicza się siarkę, węgiel drzewny, 

magnez oraz glin. Zwykle jako lepiszcze stosuje się organiczną substancję palną 

(polimer, polikondensat, naturalne żywice, woski lub kauczuki), która łączy wszystkie 

składniki i nadaje ładunkowi wytrzymałość mechaniczną. 

Czasami do wyrobów pirotechnicznych dodawany jest również inhibitor palenia 

(np. węglany wapnia i magnezu, wodorowęglan sodu), którego rolą jest spowolnienie 

tego procesu bez zmiany pozostałych właściwości całej mieszaniny. 

Szybkość reakcji spalania danej mieszaniny pirotechnicznej ściśle zależy od jej 

homogeniczności, natomiast jej stopień zależy od stopnia wymieszania lub rozmiaru 

cząsteczek różnych składników mieszaniny. Im mieszanina jest bardziej związana, tym 

większa jest jej reaktywność w odniesieniu do prędkości (wyrażanej w gramach lub 

molach na sekundę), z jaką układ początkowy przechodzi w produkty spalania. 

Parametry charakteryzujące palenie się mieszaniny pirotechnicznej używane do 

określenia reaktywności lub wydajności danej mieszaniny wybuchowej to: 

• ciepło reakcji; 

• intensywność światła; 

 
1 czerwinskam@witu.mil.pl, Zakład Badań Materiałów Wybuchowych, Wojskowy Instytut Techniczny 
Uzbrojenia, www.witu.mil.pl. 
2 mazurim@witu.mil.pl, Zakład Badań Materiałów Wybuchowych, Wojskowy Instytut Techniczny 

Uzbrojenia, www.witu.mil.pl. 
3 wiejal@witu.mil.pl, Zakład Badań Materiałów Wybuchowych, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, 
www.witu.mil.pl. 
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• kolor; 

• objętość produktów gazowych; 

• skuteczność; 

• zapalność [2]. 

Mieszaniny pirotechniczne w zależności od efektów dzielą się na: zapalające, 

opóźniające, oświetlające, sygnalizacyjne, dymotwórcze (maskujące), imitujące oraz 

paliwa heterogeniczne [3, 4]. Mieszaniny pirotechniczne do użytku wojskowego stoso-

wane są w broni strzeleckiej, rakietach i zapalnikach, a także jako flary, naboje sygna-

lizacyjne, oświetlające, granaty dymne, natomiast na rynku cywilnym najczęściej spoty-

kane są w wyrobach pirotechnicznych, tj. bateriach wyrzutni rurowych oraz petardach 

hukowych, błyskowych, imitatorach, a także wyrobach teatralnych (generatorach dymu) 

lub tzw. pozostałych wyrobach pirotechnicznych, np. imitatorach dźwięku. 

2.1. Uregulowania prawne dotyczące użytkowania/przechowywania 

materiałów/wyrobów pirotechnicznych 

Używanie, obrót oraz przechowywanie materiałów pirotechnicznych są regulowane 

szeregiem przepisów prawnych. Obrót koncesjonowany jest nadzorowany i regulo-

wany dwoma podstawowymi, niżej wymienionymi, dokumentami: 

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych 

do użytku cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 117, poz. 1007 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz 

wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 

2019, poz. 1214 z późn. zm.). 

Pozostałe przepisy regulujące obrót, przechowywanie oraz kwestie bezpieczeństwa 

pracy to: 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumen-

ckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. w sprawie 

pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybu-

chowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 

(Dz. U. Nr 222, poz. 1451); 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bu-

dowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz.719); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie 

wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów 

pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577). 

Odpowiedzialność karna w kwestii niewłaściwego i nieuprawnionego używania, 

obrotu oraz przechowywanie materiałów pirotechnicznych w sposób jednoznaczny 

wyszczególniona jest zarówno w przytoczonych Ustawach, jak i Kodeksie wykroczeń 

oraz Kodeksie karnym. 

Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie 

wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 

i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określa, iż: 
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Kto wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu 
materiałami wybuchowymi (…) bez koncesji lub wbrew warunkom określonym 
w koncesji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat (art. 36. 1); 

Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub 
broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie osobom niepeł-
noletnim podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2 (art. 37). 

Kodeks Wykroczeń stanowi o tym, że:  

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek 
publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, 
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 51 § 1); 

Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej (…) podlega karze ograniczenia wolności 
albo grzywny (art. 60 § 1); 

Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi 
lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom 
o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich 
materiałów, podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany (art. 83 § 1); 

Kto z towarów przeznaczonych do sprzedaży umyślnie usuwa utrwalone na 
nich oznaczenie określające ich cenę, termin przydatności do spożycia lub datę 
produkcji, jakość lub ilość nominalną, gatunek lub pochodzenie, podlega karze 
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 136 § 1). 

Kto przeznacza do sprzedaży towary z usuniętym trwałym oznaczeniem ich 
ceny, terminu przydatności do spożycia lub daty produkcji, jakości, gatunku 
lub pochodzenia albo towary niewłaściwie oznaczone, podlega karze ograni-
czenia wolności albo grzywny do 1.500 złotych (§ 3). Usiłowanie wykroczenia 
określonego w § 1 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne (§ 2). 

Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 
62, poz. 504 z poźn. zm.) określa: 

Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 
21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), 
wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebe-
zpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej 
niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 59. 1). 

Kodeks karny stanowi o tym, że: 

Kto, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom wyrabia, prze-
twarza, gromadzi, posiada, posługuje się lub handluje substancją lub przyrządem 
wybuchowym, materiałem radioaktywnym, urządzeniem emitującym promienie 
jonizujące lub innym przedmiotem lub substancją, która może sprowadzić 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich 
rozmiarach podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat (art. 
171 § 1). 
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Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia, które zagraża życiu 

lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać 

pożaru (…), eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych (…), 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 164 § 1). 

Artykuł 62c. Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych (Dz. 

U. 2020.204) określa zasady klasyfikacji wyrobów pirotechnicznych wprowadzanych 

do obrotu w zależności od sposobu ich używania, przeznaczenia i stopnia zagrożenia 

(w tym poziomu hałasu) na wyroby pirotechniczne widowiskowe, teatralne i pozostałe, 

charakteryzujące się wymienionymi w tabeli 1 cechami. 

Tabela 1 Zasady klasyfikacji wyrobów pirotechnicznych 

WYROBY PIROTECHNICZNE WIDOWISKOWE 

klasa F1 

• bardzo niski stopień zagrożenia życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska; 

• nieistotny poziom hałasu; 

• do użytku w budynkach oraz na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków 

klasa F2 

• niski stopień zagrożenia życia i zdrowia, mienia i środowiska; 

• niski poziom hałasu; 

• do użytku na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków 

klasa F3 

• średni stopień zagrożenia życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska; 

• nieszkodliwy dla zdrowia ludzi poziom hałasu; 

• do użytku na dużych, otwartych przestrzeniach na zewnątrz budynków 

klasa F4 

• do zastosowań profesjonalnych, przeznaczone do obsługi i użytku wyłącznie 

przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną; 

• wysoki stopień zagrożenia życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska; 

• nieszkodliwy dla zdrowia ludzi poziom hałasu; 

• określane również jako wyroby pirotechniczne widowiskowe 

WYROBY PIROTECHNICZNE PRZEZNACZONE DO UŻYTKU TEATRALNEGO 

klasa T1 • niski stopień zagrożenia życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska 

klasa T2 • do obsługi i użytku wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną 

POZOSTAŁE WYROBY PIROTECHNICZNE 

klasa P1 
• wyroby nienależące do klas F1-F3 i T1; 

• niski stopień zagrożenia życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska 

klasa P2 
• wyroby nienależące do klas F4 i T2; 

• do obsługi i użytku przez osoby posiadające wiedzę specjalistyczną 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [5]. 

Z uwagi na stwarzany stopień zagrożenia w tabeli 1 zwrócono szczególną uwagę na 

wyroby pirotechniczne klas F4, T2 i P2, które udostępniane są do obsługi i użytku 

wyłącznie osobom posiadającym wiedzę specjalistyczną i zaliczane są do grupy wyr-

obów koncesjonowanych. Przywołane wcześniej przepisy, odpowiedzialności karne 

i ustawy mają za zadanie zwiększyć nadzór i minimalizowanie możliwości nabycia 

w łatwy sposób wyrobów koncesjonowanych. Wyroby o wysokim stopniu zagrożenia 

życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska mogą zostać wykorzystane w celach 

spowodowania uszczerbku na zdrowiu, zastraszania lub nawet w celach terrorystycz-

nych do budowy improwizowanych ładunków wybuchowych. Mieszaniny pirotechniczne 
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zawarte w licznych wyrobach koncesjonowanych spełniają kryteria łatwego przejścia 

ze spalania w detonację, co może stanowić poważne zagrożenie w przypadku niewła-

ściwego wykorzystania wymienionych powyżej wyrobów o przeznaczeniu specjali-

stycznym. 

2.2. Zagrożenie bezpieczeństwa związane z użytkowaniem materiałów 

pirotechnicznych 

Niewłaściwe używanie wyrobów zawierających materiały wybuchowe do użytku 

cywilnego lub ich wykorzystanie niezgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do 

poważnych uszkodzeń ciała lub w najgorszym możliwym scenariuszu do śmierci 

użytkownika lub osoby postronnej. 

2.2.1. Wypadki podczas użytkowania wyrobów jednostkowych 

W Polsce – zgodnie z obowiązującymi przepisami – istnieje zakaz używania petard 

oraz innych środków pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyłączeniem ogra-

niczeń w dniach 31 grudnia i 1 stycznia każdego roku. Jednakże co roku w okresie 

okołosylwestrowym nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i nieumiejętne obchodzenie 

się z wyrobami pirotechnicznymi, zwłaszcza petardami i fajerwerkami, skutkuje nie-

rzadko groźnymi dla zdrowia i życia wypadkami (uszkodzenia ciała – poparzenia, 

uszkodzenia słuchu, oczu), a także pożarami. Ponadto w przywołanych w poprzednim 

podrozdziale przepisach wyszczególnione jest, iż wyroby pirotechniczne mogą być 

używane jedynie przez osoby dorosłe, natomiast ich sprzedaż osobom niepełnoletnim 

zagrożona jest grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. 

Z przykładowych raportów policji przywołać można kilka przypadków: 

• 12 stycznia 2016 roku na Warmii i Mazurach 10-latek rzucił petardę w kierunku 

7-letniego kolegi, wybuchła w pobliżu jego dłoni; w wyniku zdarzenia chłopiec 

stracił palec [5]; 

• 29 grudnia 2018 roku w Łodzi (Śródmieście) 15-letniemu chłopcu wybuchła w ręku 

petarda, uszkadzając dłoń [6]; 

• 31 grudnia 2019 roku w Poznaniu czwórka dzieci została ranna podczas zabaw 

z petardami. Najmłodszemu, które miało 6 lat, petarda wybuchła w ręce, powo-

dując poparzenia i częściową amputację palca; dwójka dzieci doznała poparzenia 

górnych partii ciała, natomiast ostatnie miało uszkodzoną wybuchem petardy łydkę [7]; 

• 31 grudnia 2021 roku w Turku przez otwarte okno do mieszkania wpadł fajerwerk, 

wystrzelony najprawdopodobniej z parkingu; w wyniku zdarzenia dwie dorosłe 

osoby zostały ranne, a 6-miesięczne dziecko doznało obrażeń ręki i twarzy [8]; 

• 31 grudnia 2021roku przy wieży widokowej na Górze Liwocz podczas pokazu 

sztucznych ogni 27-letnia kobieta straciła wzrok w wyniku wybuchu petardy, 

która uszkodziła jej oko [9]. 

2.2.2. Celowe nieprawidłowe użycie wyrobów pirotechnicznych 

Celowe użycie materiałów pirotechnicznych najczęściej związane jest z próbą 

zastraszenia innych osób, atakami wynikającymi z niezadowolenia i agresji podczas 

meczów piłkarskich, nieodpowiedzialną zabawą powodującą wybuch paniki, a także 

celowym płoszeniem zwierząt. Wybuch wyrobu pirotechnicznego w pobliżu twarzy 
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może powodować uszkodzenia ciała i wzroku, a także prowadzić do uszkodzenia słuchu 

spowodowanego nadmiernym hałasem określanym urazem akustycznym. 

Z dostępnych informacji można przywołać kilka zdarzeń będących odpowiednimi 

przykładami: 

• 28 maja 2013 roku w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu 33-letni kibic 

rzucił petardę hukową pod wózek z rocznym dzieckiem. Sprawca nie potrafił 

w logiczny sposób wytłumaczyć, dlaczego to zrobił [10]; 

• 10 stycznia 2015 roku w Słupsku 24-letni kibic rzucił petardą w kierunku 12-letniej 

dziewczynki, fragment petardy trafił dziecko w twarz i ranił prawe oko [11]; 

• 15 maja 2016 roku w Pławanicach podczas meczu Pławanice Kamień–Ruch Izbica 

21-letni nietrzeźwy kibic rzucił odpaloną petardę w bramkarza [12]; 

• 4 lipca 2016 roku w Orzyszu 38-letni mężczyzna rzucił zapaloną petardę pod 

wózek z 2-letnim dzieckiem (został oskarżony o narażenie małoletniego na bez-

pośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 

w postaci urazu akustycznego) [13]; 

• w kwietniu 2017 roku w Warszawie 31-latek podkładał ładunki pirotechniczne 

pod samochody i za wycieraczki tylnych szyb w samochodach, uszkadzając w ten 

sposób karoserie i szyby oraz rzucał petardy do skrzynek pocztowych i w kie-

runku ludzi [14]; 

• 27 maja 2017 roku w Andrychowie podczas meczu piłki nożnej w kierunku sektora 

rodzinnego zostało rzuconych kilkanaście petard, z których jedna wybuchła 

w ręce mężczyzny próbującego ochronić dziecko i osoby postronne (konieczna 

była amputacja dwóch placów prawej ręki); z relacji poszkodowanego wynika, iż 

Wokół wybuchła panika, ludzie zatykali uszy i uciekali. Dzieci zaczęły płakać [15]; 

• 12 grudnia 2017 roku podczas meczu ekstraklasy Legia–Piast kibice gospodarzy 

rzucili na murawę petardę, która wybuchła obok bramkarza gości, A. Malarza, 

ogłuszając go (przez kilka minut dochodził do siebie) [16]; 

• 9 października 2021 roku rolnik z okolic Ełku używał petard w celu odstraszenia 

dzikich zwierząt niszczących jego uprawy i doznał uszkodzeniem nogi w wyniku 

zadziałania odpalonej petardy, która przypadkowo wpadła do jego kalosza [17]; 

• 16 października 2021 roku w Belgii podczas spotkania Standardem Liège–Lech 

Poznań jeden z kibiców rzucił petardę pod nogi bramkarza Rafaela Romo, 

wybuch petardy spowodował czasowe uszkodzenie słuchu [18]; 

• 31 grudnia 2021 roku w Mysłakowicach nastolatek rzucił w autobusie MZK 

petardę, która wybuchła pod nogami siedemnastolatka i chłopiec stracił słuch [19]; 

• 7 lipca 2019 roku 36-letni mężczyzna odpalił petardę i rzucił ją aportującemu 

psu, wybuch spowodował u zwierzęcia obustronne uszkodzenia słuchu oraz uraz 

na tle nerwowym [20]. 

Z najnowszych wiadomości niejednokrotnie można przytoczyć akty agresji ze 

strony białoruskiej w kierunku polskich służb stacjonujących na granicy, gdzie używane 

są m.in. petardy hukowe [21]. Z przytoczonych powyżej kilku przykładów wynika, iż 

zjawiska wykorzystania pirotechnicznych wyrobów w sposób niezgodny z przeznacze-

niem często kończą się trwałym uszkodzeniem ciała. 

  

https://sportowefakty.wp.pl/autor/lukasz-witczyk
https://sportowefakty.wp.pl/pilka-nozna/rafael-romo
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2.2.3. Zagrożenia i możliwości użycia materiałów pirotechnicznych w akcie 

terrorystycznym 

Zagrożenia terrorystyczne z wykorzystaniem wyrobów pirotechnicznych wynikają 

ze stosunkowo łatwego dostępu do wyrobów pirotechnicznych, podręczników i skryp-

tów uczelnianych (Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej czy 

też Głównego Instytutu Górnictwa) oraz informacji w Internecie (strony/blogi pasjo-

natów pirotechniki i materiałów wybuchowych). 

Do najczęściej wykorzystywanych polskojęzycznymi źródeł literaturowych zawie-

rających cenne informacje na temat materiałów wybuchowych, w tym materiałów 

pirotechnicznych, należy „Encyklopedia materiałów wybuchowych” Ludomira Hegera, 

„Preparatyka i analiza materiałów wybuchowych” Stanisława Ropuszyńskiego, „Gór-

nicze materiały wybuchowe, mieszaniny i środki pirotechniczne” Dariusza Rosenkie-

wicza, „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy produkcji materiałów wybuchowych” 

Jerzego Olszewskiego, „Wojskowe Materiały Wybuchowe” Stanisława Cudziło i innych, 

a także „Chemia stosowana – materiały wybuchowe – teoria, technologia, zastosowanie” 

Andrzeja Marandy i innych. 

Dostępne w internecie opracowania przedstawiają również kolejne etapy procesu 

pozyskiwania poszczególnych elementów niezbędnych do wykonania domowymi 

sposobami pirotechniki widowiskowej czy też traktują o elementach możliwych do 

modyfikacji do ładunków wybuchowych oraz składów. Przykładem jest opracowanie 

Dana Williamsa lub „Chemistry of pirotechnics” Johna A. Coonklinga [22]. Podane 

pozycje zawierają instrukcje otrzymywania materiału pirotechnicznego oraz wyko-

rzystania ładunków pirotechnicznych do różnorodnych zastosowań. Materiały te stają 

się bardzo często zbiorem wskazówek dla „pirotechników amatorów”, a ich fragmenty 

pojawiają się w Internecie. 

Pod kątem zastosowań terrorystycznych znaczenie mają również predyspozycje, 

umiejętności i możliwości modyfikacji budowy wyrobów pirotechnicznych w zakresie 

wzmocnienia efektu poprzez wzmocnienie korpusu i dodatek elementów rażących 

(szrapneli) bądź celowe nieodpowiednie użycie efektu kierunkowości w przypadku 

zarówno moździerzy pirotechnicznych, jak i baterii wyrzutni rurowych wzmocnionych 

lub nie elementami rażącymi. Zwiększone ciśnienie i temperatura zwiększają szybkość 

palenia mieszaniny pirotechnicznej, co może spowodować jej detonację. Również 

nagromadzenie i składowanie sypkiej mieszaniny lub kompletnych wyrobów pirotech-

nicznych typu petardy hukowe czy hukowo-błyskowe w odpowiednich warunkach 

(działanie ognia w magazynie, a także na otwartej przestrzeni) prowadzi do przejścia 

spalania w wybuch masowy, co zastało dowiedzione na przykładzie odnotowanych 

wypadków zagranicznych (m.in. wybuch fabryki fajerwerków w Indiach i w Holandii) 

oraz krajowych (np. wybuch hurtowni w Łomiankach i straganu w Świnoujściu). 

3. Wybrane statystyki działalności w zakresie nielegalnych wyrobów 

pirotechnicznych  

Dzięki działaniom Inspekcji Handlowej oraz Państwowej Inspekcji Pracy prowa-
dzone są wzmożone kontrole stoisk i sklepów oferujących wyroby pirotechniczne oraz 
hurtowni, jak również magazynów przechowujących takie materiały. Wyroby rutynowo 
poddawane są przeglądowi zewnętrznemu pod kątem poprawności oznakowania oraz 
spełniania kryteriów określonych w deklaracji zgodności. Zarówno policja jak i straż 
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pożarna apelują o szczególną ostrożność oraz rozwagę i przypominają o zasadach 
obowiązujących podczas nabywania i – przede wszystkich – użytkowania wyrobów. 
Jedną z ważnych zasad dla potencjalnego konsumenta jest niekupowanie fajerwerków 
od przypadkowych osób, sprawdzanie oznakowania, atestów (posiadanie przez wyrób 
oznakowania CE) oraz klasy wyrobów do zastosowań amatorskich (dopuszczone do 
sprzedaży dla osób pełnoletnich: F1-F3, P1, T1). Z praktycznego punktu widzenia 
istotne jest również wybranie odpowiedniego miejsca do zastosowania wyrobu oraz 
postępowanie ściśle z instrukcją użytkowania. Pomimo przywołanych rozporządzeń – 
coraz częściej pojawiają się zgłoszenia o zatrzymaniu dostępnych na rynku komer-
cyjnym importowanych, najczęściej z Chin, wyrobów pirotechnnych, które są niewła-
ściwie oznaczone lub posiadają zaniżoną klasę [23]. 

3.1. Działalność Komisji Europejskiej 

Po coraz częstszym pojawianiu się informacji o internetowej sprzedaży wyrobów 
pirotechnicznych klasy F4 nieuprawnionym użytkownikom Komisja Europejska podjęła 
decyzję o przeprowadzeniu badań w niniejszej sprawie. Oprócz niespełnienia kluczo-
wych wymogów dyrektywy 2013/29/UE [30] otrzymywano raporty dotyczące poważ-
nych wypadków i szkód w mieniu publicznym i prywatnym. 

W wyniku nieformalnego spotkania ekspertów krajowych ds. wyrobów pirotechnicz-
nych w 2014 roku ustalono, że dostępnych jest zbyt mało informacji na temat obecnego 
poziomu produkcji i sprzedaży granatów błyskowych (flash bangers) F4 (które uważano 
za najbardziej „problematyczny” rodzaj wyrobu F4) w UE. W rezultacie Komisja 
zgodziła się sfinansować badanie na ten temat. 

Komisja Europejska w swoim raporcie [24] przedstawiła ocenę trendów dotyczącą 
nielegalnej sprzedaży wyrobów pirotechnicznych w UE. Ocena ta została opracowana 
z powodu coraz większej liczby dowodów na to, że materiały pirotechniczne F4 prze-
znaczone do użytku dla profesjonalnych użytkowników docierały do ogółu społe-
czeństwa za pośrednictwem niezgodnych/ niewłaściwych kanałów sprzedaży. 

Pierwszym etapem było przeprowadzenie przez grupy eksperckie ds. wyrobów 
pirotechnicznych oceny internetowego rynku detalicznego wyrobów pirotechnicznych 
na całym obszarze państw członkowskich UE. W tym celu przeprowadzono kontrolę 
stron internetowych 310 firm zajmujących się sprzedażą pirotechniki. Analiza rynku 
wykazała, że możliwe było pozyskanie pirotechniki F4 online z tych stron interne-
towych bez użycia specjalistycznej wiedzy kontrolnej. Odpowiedzi ankiety zasugero-
wały nierówny rozkład niedozwolonego użycia w państwach członkowskich, przy 
czym Austria, Czechy, Dania, Niemcy, Holandia i Szwecja wydają się mieć najpo-
ważniejsze problemy. Mniej dotkliwe problemy zgłosiły takie kraje jak: Belgia, Cypr, 
Estonia, Finlandia, Luksemburg, Słowacja i Wielka Brytania. Natomiast Hiszpania, 
Portugalia i Rumunia nie zgłosiły żadnych problemów. 

Aby zebrać dane niezbędne do odpowiedzi na powyższe zagadnienia, w kolejnym 
etapie przeprowadzono wywiady w postaci ankiet z państwami członkowskimi UE. 
Uczestnikami ankiet były głównie właściwe organy, tj. organy nadzoru rynku, organy 
ścigania, jednostki notyfikowane, unijne i krajowe stowarzyszenia branżowe oraz firmy 
pocztowe i kurierskie (łącznie 78 organizacji). Otrzymano 33 odpowiedzi na pytania 
otwarte i 27 odpowiedzi na ankiety internetowe od różnych organów. 

Uzyskane dowody pozwoliły na ustalenie, że blisko 73% sklepów internetowych 
sprzedających materiały pirotechniczne klasy F4 udostępnia takie artykuły wszystkim 
klientom bez przeprowadzania jakichkolwiek niezbędnych kontroli. Oficjalne inspekcje 
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wykryły, że zakupione wyroby pirotechniczne były wysłane do domów konsumentów 
w nieoznakowanych paczkach z wyraźnym naruszeniem Europejskiej Umowy doty-
czącej Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych (ADR), 
co stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla firm pocztowych i kurierskich,  
a w dalszej kolejności samego użytkownika. Komisja Europejska ustaliła, że nie były 
w pełni egzekwowane odpowiednie artykuły dyrektywy. 

Wiele informacji dotyczących sprzedaży i wykorzystania pirotechniki F4 nie-

zgodnie z wymogami jest w dużej mierze ukrytych/niedostępnych, co utrudnia badanie 

tej tematyki. Trudnośc stanowiło określenie ogólnej skali problemu, biorąc pod uwagę, 

że wiele niezgodnych działań sprzedażowych odbywa się online, a wyroby pirotech-

niczne były wysyłane w nieoznaczonych paczkach. Informacje zwrotne otrzymane od 

firm pocztowych i kurierskich wskazywały, że nie są w stanie zapobiec anonimowemu 

korzystaniu z ich usług przez sklepy internetowe. Zauważono, że sklepy internetowe 

stosują kilka taktyk, aby zapobiec ich wykryciu, na przykład nadawanie paczek do 

wysyłki z wielu lokalizacji czy używanie obiektów magazynowych w innych krajach 

jako pośredniczących punktów dystrybucyjnych. 

Pomimo tego, że dane są niekompletne i nieporównywalne między krajami, uzyskano 

informacje o wypadkach z użyciem wyrobów pirotechnicznych z 18 państw członkow-

skich, które zgłosiły Komisji Europejskiej 6566 wypadków pirotechnicznych w ciągu 

ostatnich pięciu lat. 

3.2. Wybrane statystyki akcji wyeliminowania nielegalnej pirotechniki 

Liczne statystyki i raporty Komendy Głównej Policji (KGP) i Centralnego Biura 

Śledczego Policji (CBŚP) oraz informacje podawane do wiadomości publicznej zwracają 

uwagę na pojawiający się problem tworzących się zorganizowanych grup przestęp-

czych, które zajmują się sprowadzaniem, przerabianiem i handlem wyrobami pirotech-

nicznymi należącymi do klas F4, T2 i P2, czyli wyrobami do zastosowań profesjo-

nalnych (których sprzedaż i posiadanie wymaga uzyskania odpowiednich uprawnień), 

przeznaczonych do obsługi i użytku wyłącznie przez osoby posiadające wiedzę 

specjalistyczną. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż wyroby pirotechniczne widowiskowe zawierają 

materiał wybuchowy, którego ilość netto ograniczona jest do pewnego poziomu, zgodnie 

z klasą nadaną przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną. Kupienie legalnych arty-

kułów pirotechnicznych oraz ich przechowywanie, np. w okresie 31 grudnia, jest 

dozwolone. Zabroniona jest natomiast jakakolwiek ingerencja w zakupione wyroby, 

np. modyfikacja systemu inicjującego, wzmocnienie efektu głównego oraz demontaż 

poszczególnych elementów celem pozyskania materiału wybuchowego. Posiadanie 

materiałów wybuchowych lub prekursorów materiałów wybuchowych jest zabronione, 

a osobom u których je zabezpieczono może grozić odpowiedzialność karna z art. 164 

i 171 Kodeksu karnego, a także z art. 12 Ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami 

materiałów wybuchowych – do 8 lat pozbawienia wolności. 

Dzięki zaostrzonym działaniom na terenie różnych krajów Europy we współpracy 

z Europolem i Eurojustem [25] możliwe stało się np. w 2018 roku aresztowanie 

w Polsce kilkudziesięciu osób związanych z nielegalnym handlem oraz zatrzymanie 

ponad 100 ton wyrobów pirotechnicznych. Ujawnienia i zatrzymania skumulowanych 

składów dokonało CBŚP wraz z ABW (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego), 
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CLKP, lokalnymi laboratoriami Komend Wojewódzkich Policji, minerami – pirotech-

nikami i technikami kryminalistyki w budynkach technicznych na posesjach gospodar-

czych, przysklepowych magazynach, a nawet w centrum miasta, gdzie setki ton piro-

techniki widowiskowej składowane było w nieodpowiednich warunkach [26]. Odpo-

wiedzialność karna za te przestępstwa z art. 164 i 171 Kodeksu karnego oraz art. 12 

Ustawy o bezpieczeństwie obrotu prekursorami materiałów wybuchowych to kara do 8 

lat pozbawienia wolności. 

Głównym celem działań CBŚP było sprawdzenie właściwego sposobu przechowy-

wania, przewożenia oraz zapewnienia odpwiednich procedur zgodności podczas wpro-

wadzania do obrotu materiałów koncesjonowanych. 

W 2019 roku CBŚP w akcji wyeliminowania nielegalnej pirotechniki z rynku 

komercyjnego (w tym także koncesjonowanych wyrobów pirotechnicznych klasy F4 

i T2) w przeszukanych hurtowniach, magazynach i sklepach zajmujących się obrotem 

środkami pirotechnicznymi zabezpieczono broń, amunicję, samodziałowe zestawy 

pirotechniczne, ponad 13 tys. szt. wyrobów (również z usuniętymi oznaczeniami klasy) 

oraz wyroby, na których posiadanie wymagane jest pozwolenie wojewody lub koncesja 

MSWiA [27]. 

W akcji przeprowadzonej w 2020 roku na posesjach i w lokalach przejęto w sumie 

14 samodziałowych urządzeń wybuchowych, 25 kg gotowych mieszanin wybucho-

wych, 1 litr płynnego materiału wybuchowego oraz 110 kg i 17 litrów prekursorów 

materiałów pirotechnicznych [27]. 

Podobnie w 2021 roku w akcji CBŚP przeszukano posesje oraz mieszkania i przejęto 

4 urządzenia wybuchowe wraz z zapalnikami, 9 kg materiałów wybuchowych, 120 kg 

prekursorów materiałów wybuchowych oraz 60 kg środków chemicznych, które mogły 

posłużyć do wytwarzania materiałów pirotechnicznych [27]. 

4. Zagrożenie terrorystyczne związane z wykorzystaniem materiałów 

pirotechnicznych 

Ostatnie pięćdziesięciolecie to okres, kiedy zdecydowanie zwiększyła się ilość 

ataków terrorystycznych z użyciem improwizowanych ładunków wybuchowych. Do 

tego typu zachowań odwołują się członkowie należący do różnych organizacji terrory-

stycznych, jak również osoby zradykalizowane na tle religijnym. Początek XXI wieku 

to czas, gdy zagrożenia generowane przez użycie improwizowanych urządzeń rosły nie 

tylko w rejonach konfliktów zbrojnych, ale także w państwach nie uczestniczących 

w nich bezpośrednio. Wiąże się to z nakładającymi się miejscami waśniami w krajach 

arabskich i afrykańskich, czego efektem jest niekontrolowana fala migracji ludności, 

w tym osób powiązanych z organizacjami uważanymi za terrorystyczne. W zależności 

od regionu świata oraz prowadzonych operacji wojskowych czy konfliktów zbrojnych – 

różny jest dostęp do elementów niezbędnych do konstrukcji improwizowanych 

ładunków wybuchowych. W miejscach nasilenia tego typu konfliktów zdecydowanie 

łatwiejsze jest konstruowanie ładunków z elementów pochodzenia wojskowego. Nato-

miast w częściach świata, gdzie elementy te są trudno dostępne wyroby pirotechniczne 

stają się elementami, których popularność będzie wzrastała. Tego typu stwierdzenie 

nierozerwalnie wiąże się z kilkoma faktami, które wprowadziły elementy pirotech-

niczne do kręgu zainteresowań terrorystów. Należy zwrócić uwagę, że są to elementy 

relatywnie tanie, łatwo dostępne nawet w dużych ilościach, nadzór nad handlem, 
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transportem i składowaniem jest zdecydowanie mniejszy niż nad typowymi materiałami 

wybuchowymi. A co równie ważne – dotychczasowe zdarzenia dotyczące pirotechniki 

widowiskowej wskazują, że zarówno produkcja, jak i przechowywanie czy użycie 

może spowodować określone (założone) straty. Akty terroryzmu wykorzystujące 

urządzenia wybuchowe, w tym materiały pirotechniczne, stają się bardziej popularne 

z kilku przyczyn, takich jak: 

• możliwość bezpiecznego oddalenia zamachowca;  

• duża siła rażenia (wielu zabitych i rannych, duże zniszczenia infrastruktury);  

• duża dostępność elementów do ich wytworzenia;  

• grono naśladowców;  

• rozgłos, możliwość przekazania swoich postulatów [28].  

Potencjalny terrorysta, obserwując jak zachowują się wyroby pirotechniczne w przy-

padku odziaływania impulsu – przypadkowego czy ukierunkowanego – jest w stanie 

w odpowiedni sposób zaprojektować i wykonać ładunek wybuchowy. 

Po procesie integracji Polski z Unią Europejską nastąpiło pełne otwarcie granic, 

a co za tym idzie – powstała możliwość swobodnego przemieszczania się towarów, 

usług czy ludzi wewnątrz wspólnoty, co zdecydowanie negatywnie wpłynęło na zapew-

nienie bezpieczeństwa wewnętrznego. Strefa Schengen, której jesteśmy elementem, 

sprawiła, że organizacje terrorystyczne czy grupy przestępcze mają ułatwiony przepływ 

zasobów ludzkich oraz elementów do konstrukcji urządzeń wybuchowych. Powyższe 

aspekty sprawiły, że rozpatrywać można różne hipotetyczne scenariusze ataku z wyko-

rzystaniem ładunku wybuchowego, takie jak:  

• dokonanie ataku na terytorium Polski przez obywateli krajów Bliskiego Wschodu, 

Dalekiego Wschodu czy Afryki;  

• wykorzystanie terytorium kraju do przygotowania zamachu w innym miejscu;  

• pośredni (przypadkowy) wpływ na obywateli polskich poprzez zamach w miejscu 

przemieszczania się czy wypoczynku;  

• zamach poza granicami wymierzony bezpośrednio w obywateli polskich [29]. 

5. Podsumowanie 

Na podstawie uzyskanych wyników badań Komisja Europejska zaleca [24], aby 

zwiększyć nadzór rynku i bardziej egzekwować istniejące przepisy, przykładowo po-

przez uruchomienie grup zadaniowych i inspekcji badających działalność sklepów 

internetowych. Możliwe jest również wykorzystanie istniejących już systemów Komisji 

i programów nadzoru rynku w celu ułatwienia zdobycia i zapewnienia informacji o na-

ruszeniach prawa. Ponadto Komisja zaleca wprowadzenie środków ułatwiających bieżącą 

współpracę i działania dotyczące okresowej aktualizacji danych ze wskazaniem odpo-

wiednich organów UE, kontrahentów, standardów oraz ustanowienie specjalnej sieci 

państw członkowskich UE wspierających bieżącą koordynację. Pomocne mogłoby się 

okazać wprowadzenie szablonu-formularza wskazującego, że osoba posiadająca spe-

cjalistyczną wiedzę spełniła niezbędne standardy do obsługi oraz stosowania pirotech-

niki w danym kraju. 

Poza tym Komisja zaleca systematyczne przeprowadzanie kontroli sklepów interne-

towych przez organy nadzoru rynku i właściwe organy ścigania oraz zachęca państwa 

członkowskie do wprowadzenia surowszych kar, w tym kar pozbawienia wolności czy 

wyższych grzywien. 
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W informacjach zwrotnych sugerowano, że wykorzystanie psów tropiących do 

wykrywania pirotechniki zawartej w nieoznakowanych opakowaniach było skutecznym 

środkiem w przypadku korzystania przez sklepy internetowe z usług kurierskich 

i pocztowych. 

Niestety pełny zakres nielegalnego zakupu i używania wyrobów pirotechnicznych 

klasy F4 nie jest do końca znany. Zebrane dowody wskazały, że jest to znaczące 

przedsięwzięcie dotyczące czarnego rynku i przestępczości zorganizowanej. Dopiero 

zdarzenia w Polsce w grudniu 2018 roku pokazały skalę problemu. Przeprowadzone 

śledztwo doprowadziło do przejęcie 80 ton materiałów pirotechnicznych F4, co 

wystarczy do napełnienia czterech dużych kontenerów morskich. Po ocenie dowodów 

oszacowano, że możliwe było wysyłanie dziennie około 1000 kg wyrobów F1–F3 oraz 

500 kg materiałów pirotechnicznych F4 do różnych państw członkowskich. 
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Zagrożenia terrorystyczne związane z wykorzystaniem materiałów 

pirotechnicznych 

Streszczenie 

W niniejszym rozdziale monografii omówiono tematykę dotyczącą zagrożeń terrorystycznych związanych 

z wykorzystaniem materiałów pirotechnicznych pozyskanych z wyrobów pirotechnicznych pochodzących 

zarówno ze sprzedaży komercyjnej, jak i koncesjonowanej. Przedstawiono charakterystykę materiałów piro-
technicznych oraz dokonano klasyfikacji wyrobów pirotechnicznych ze względu na ich klasę oraz sposób 

nabycia. W pracy przedstawiono przykłady możliwości pozyskania materiału wybuchowego z „gotowych” 

wyrobów pirotechnicznych. Omówiono również liczne wypadki z udziałem wyrobów pirotechnicznych oraz 

scharakteryzowano zagrożenia związane z zadziałaniem takich artykułów zarówno podczas magazynowania, 
jak i transportu. Przedstawiono możliwość wykorzystania materiałów wybuchowych pozyskanych z wyro-

bów pirotechnicznych w zamachach terrorystycznych. 

Słowa kluczowe: terroryzm, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne 

Terrorist threats related to the use of pyrotechnic materials  

Abstract 

This chapter of the monograph discusses terrorist threats related to the use of pyrotechnic materials obtained 
from pyrotechnic products, both from commercial and licensing sales. The characteristics of pyrotechnic 

materials were presented, and the classification of pyrotechnic articles according to their class and method 

of purchase was added. The paper presents examples of the possibility of obtaining an explosive from 

"ready" pyrotechnic products. Numerous accidents involving pyrotechnic articles were also discussed, and 
the hazards associated with the operation of such articles, both during storage and transport, were 

characterized. The possibility of using explosives obtained from pyrotechnic products in terrorist attacks 

was presented. 

Keywords: terrorism, explosives, pyrotechnic articles 
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Zagrożenia terrorystyczne związane z wykorzystaniem 

„pozyskanych” materiałów wybuchowych 

1. Wprowadzenie 

Zjawisko terroryzmu nie jest nowym zjawiskiem, gdyż już jednym z pierwszych 

jego przejawów może być opisane w I wieku naszej ery postepowanie ugrupowania 

Zelotów, które atakowało, głównie przy użyciu sztyletów, osobistości życia politycz-

nego i religijnego [1]. Z biegiem lat oraz możliwościami technicznymi zmieniał się 

sposób i zakres działalności terrorystycznej. Zdecydowanie inne spektrum możliwości 

posiadał człowiek w XIX wieku, odmienne w czasie II wojny światowej, natomiast 

nieporównywalnie większe możliwości są w XXI wieku. 

Ogromny rozwój cywilizacji oraz postęp naukowo-techniczny spowodowały, że 

największym zagrożeniem XXI wieku stał się zorganizowany terroryzm międzyna-

rodowy. Zdefiniować go można jako: powtarzającą się z pobudek politycznych 

przemoc lub jej groźbę, stosowaną przez grupy niepaństwowe na obszarze więcej niż 

jednego kraju. Stopień zagrożenia terroryzmem jest różny dla różnych krajów. 

1.1. Zjawisko terroryzmu w XXI wieku 

Zgodnie z nomenklaturą istnieje ponad 100 definicji zjawiska terroryzmu. W tym 

przypadku należy zwrócić szczególną uwagę na odróżnienie, mimo wspólnego źródła, 

terroryzmu od terroru (aktów terroru). Terror to gwałt i przemoc organów państwa 

wobec obywateli, a terroryzm to gwałt i przemoc obywateli wobec organów państwa. 

Zgodnie z Encyklopedią PWN terroryzm to 

różnie umotywowane, najczęściej ideologicznie, planowane i zorganizowane 

działania pojedynczych osób lub grup, podejmowane z naruszeniem 

istniejącego prawa w celu wymuszenia od władz państwowych i społeczeństwa 

określonych zachowań i świadczeń, często naruszające dobra osób postron-

nych; działania te są realizowane z całą bezwzględnością, za pomocą różnych 

środków (nacisk psychiczny, przemoc fizyczna, użycie broni i ładunków 

wybuchowych), w warunkach specjalnie nadanego im rozgłosu i celowo 

wytworzonego w społeczeństwie lęku [2]. 

Działania te często skierowane są w ważne osobistości, ludność cywilną, strate-

giczne instytucje lub infrastrukturę państwową w celu wywołania znaczących zniszczeń 

mienia, pozbawiania życia czy też zastraszenia społeczeństwa. Terroryzm jest zjawi-

skiem zmiennym, wielopłaszczyznowym i dynamicznym ze względu na fakt, że często 

zmienia się forma ataku, środki zastosowane do jego przeprowadzenia oraz cele 

 
1 kasprzakp@witu.mil.pl, Szef Pionu Badawczego, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, www.witu.mil.pl. 
2 pniewskiw@witu.mil.pl, Zakład Badań Materiałów Wybuchowych, Wojskowy Instytut Techniczny 

Uzbrojenia, www.witu.mil.pl. 
3 piotr.prasula.dokt@pw.edu.pl., Szkoła Doktorska 1, Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska. 
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działań terrorystów. Jako główne środki oddziaływań stosowane są w ostatnim czasie 

niezidentyfikowane ładunki wybuchowe, środki chemiczne, a nawet broń biologiczna. 

Stanisław Bukowski zaproproponował następującą kategoryzację terroryzmu: 

• umotywowanie terrorysty: polityczne, ideologiczne, religijne, jednej sprawy, 

zaburzenia psychiczne;  

• cel ataku: organizacja międzynarodowa, państwo, region, grupa, osoba;  

• środowisko: lądowe, powietrzne, kosmos, morskie, cyberprzestrzeń [3]. 

Potencjalny zamachowiec, mając do dyspozycji odczynniki chemiczne lub półpro-

dukty dostępne w sprzedaży, może pokusić się o wytworzenie wielu materiałów wybu-

chowych, które mogą być wykorzystane w celach terrorystycznych. W XXI wieku 

najczęstszymi bodźcami do ataków z wykorzystaniem „pozyskanych” materiałów 

niebezpiecznych są czynniki polityczne, ideologiczne i kryminalne. Do najbardziej 

znanych grup terrorystycznych należą między innymi:  

• Irlandzka Armia Republikańska (IRA) w Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii;  

• ETA w kraju Basków i całej Hiszpanii;  

• RAF (Frakcja Czerwonej Armii) w Niemczech;  

• Czerwone Brygady we Włoszech;  

• Państwo Islamskie ISIS (Mozambik, Kongo, Sahara, Afryka Zachodnia, Filipiny, 

Bangladesz);  

• Boko Haram w Nigerii;  

• al-Qa’ida [4]. 

Nasilenie ich ataków terrorystycznych przypadało na lata 70. i 80. ubiegłego wieku. 

Za przygotowanie i zrealizowanie ich odpowiadali: separatyści, ugrupowania lewicowe, 

prawicowe, jak również Palestyńczycy [5]. W latach 90. XX wieku w zjednoczonych 

Niemczech wraz z napływem migrantów obserwowano narastanie fali wrogości wobec 

cudzoziemców, co skutkowało większą ilością zamachów bombowych i podpaleń 

dokonywanych przez ekstremistów. 

Początek XXI wieku ukazał, że terroryzm z użyciem materiałów wybuchowych 

stale się rozwija, poszukuje nowych dróg dla zwiększenia potencjalnej liczby ofiar oraz 

coraz większego rozgłosu. Świadczy o tym choćby fakt użycia samolotów pasażerskich 

jako bomb paliwowych do ataku na World Trade Center w 2001 roku. Zauważalną 

zmianą w XXI wieku stał się fakt, iż każdy człowiek, bez względu na profesję, może 

być potencjalną ofiarą ataku. Sytuacja w Europie zmieniła się zdecydowanie od chwili 

rozpoczęcia konfliktów w Iraku i Afganistanie, skutkiem była fala zamachów na 

ludność cywilną – m.in. z wykorzystaniem komunikacji miejskiej, jak w Madrycie czy 

Londynie. Incydenty takie zmniejszają komfort jednostki związany z jej życiem 

codziennym, gdyż potencjalny zamach może odbyć się w hotelu [6], restauracji, na 

stadionie sportowym czy koncercie [7]. Jak można zauważyć, ostatnie dziesięciolecie 

uwidoczniło, że zagrożenia generowane przez improwizowane urządzenia rosły nie 

tylko w rejonach konfliktów zbrojnych, ale także w państwach nie uczestniczących 

w nich bezpośrednio. Konsekwencją konfliktów w krajach arabskich i afrykańskich była 

niekontrolowana fala migracji ludności, również osób powiązanych z organizacjami 

uważanymi za terrorystyczne. W związku z powyższym ciężar przeciwdziałania zama-

chom został przeniesiony także na terytorium Europy.  
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Kodeks karny charakteryzuje przestępstwo o charakterze terrorystycznym jako czyn 

zabroniony, zagrożony karą pozbawienia wolności i popełniony w celu:  

• poważnego zastraszenia wielu osób;  

• zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 

albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych 

czynności;  

• wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, 

innego państwa lub organizacji międzynarodowej (także groźba popełnienia takiego 

czynu). 

Według Kodeksu karnego czynami uznanymi za przestępstwa terrorystyczne są 

również:  

• zamachy na bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej lub morskiej;  

• wzięcie zakładnika;  

• udział w zorganizowanej grupie przestępczej [8].  

Do głównych form ataków terrorystycznych należą:  

• zamach na życie – dotyczący ważnych osób, przywódców partii politycznych;  

• zamach bombowy;  

• uprowadzenie pojazdu lub samolotu;  

• wzięcie zakładników, uprowadzenie osoby (kidnaping) – jako elementów przetar-

gowych w spełnieniu żądań [9]. 

1.2. Zainteresowanie poszukiwaniami przedmiotów niebezpiecznych 

pochodzenia wojskowego 

Od wielu lat w Polsce obserwowana jest tendencja wzrostowa zainteresowań prze-

szukiwaniem terenów, na których przebiegały działania wojenne, w celu wyszukiwania 

różnego rodzaju militariów. Przez „militaria” należy rozumieć rzeczy i sprawy zwią-

zane z wojskiem oraz wojskowością [10]. Osoby trudniące się poszukiwaniami przy 

użyciu urządzeń elektronicznych (tj. wykrywaczy metali i innych detektorów) nazywa 

się „poszukiwaczami skarbów”, „odkrywcami”, „detektorystami” lub „eksploratorami” 

(przykładowe artefakty pokazano na zdjęciach 1 i 2). Według Andrzeja Kokowskiego 

istnieją cztery grupy poszukiwaczy [11]. Pierwsza grupa poszukiwaczy zajmuje się 

posezonowym przeszukiwaniem plaż – ze względu na ogromną ilość biżuterii i monet 

zalegających w piasku. Druga grupa to poszukiwacze zajmujący się niemal mitycz-

nymi skarbami, takimi jak „złoto templariuszy” czy „skarby Wehrmachtu”. Trzecia 

grupa pasjonuje się poszukiwaniem nowożytnego uzbrojenia. Natomiast czwarta grupa 

poszukiwaczy jest grupą zajmującą się poszukiwaniem zabytków archeologicznych 

z najstarszych epok, często rozkopując tym samym wpisane do rejestru zabytków 

stanowiska archeologiczne. 

Eksploratorzy z grupy trzeciej działają zazwyczaj w podziemiu, gdyż to oni naj-

częściej znajdują przedmioty, na których posiadanie wymaga się pozwolenia organów 

państwowych. Do przedmiotów tych należą: broń strzelecka, broń artyleryjska, amu-

nicja, a nawet wraki czołgów lub wozów pancernych. Poszukiwanie skarbów jest przed-

stawiane w mediach jako znajdowanie ogromnych kolekcji broni lub jako tragiczne 

wypadki spowodowane detonacjami niewybuchów. 

Posiadanie historycznej broni palnej i amunicji jest bardzo utrudnione w aspekcie 

prawnym. W przypadku broni palnej istnieją dwie możliwości jej posiadania bez ubie-
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gania się o stosowne pozwolenia. Pierwszą możliwością jest posiadanie broni ładowanej 

rozdzielnie i wyprodukowanej przed 1885 rokiem. Pozostała broń również może 

znaleźć się w posiadaniu poszukiwacza bez stosownych pozwoleń, ale pod warunkiem 

trwałego pozbawienia jej cech broni i stworzenia tym samym bezpiecznego eksponatu. 

W pozostałych przypadkach należy liczyć się z ubieganiem się o pozwolenie na broń 

kolekcjonerską lub pamiątkową. Sposób i wszelkie formalności związane z pozba-

wianiem cech użytkowych broni reguluje Ustawa o Broni i Amunicji [12] oraz roz-

porządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie pozbawiania 

broni palnej cech użytkowych [13]. Mamy wtedy do czynienia z kompletną i jasną 

regulacją procesu pozbawiania broni cech użytkowych. 

Amunicja strzelecka i artyleryjska często znajdowana jest w nielegalnych kolekcjach 

poszukiwaczy. Jako że nie można uzyskać pozwolenia na samą amunicję, eksplora-

torzy często podejmują się rozbrajania nabojów. Pozbawione prochu i ze zbitą spłonką 

naboje stają się przedmiotem sprzedaży na różnego typu serwisach aukcyjnych. Bardzo 

często widoczne są na zdjęciach przewiercone dodatkowo łuski, zniszczone w celu 

trwałego pozbawienia możliwości ich użycia. Należy przy tym przypomnieć, że pozba-

wianie nabojów cech użytkowych nie jest co prawda wyrabianiem amunicji, jak to ma 

miejsce w przypadku broni, ale może zakończyć się uszkodzeniem ciała. Przykład 

może stanowić tu jedna z ekspertyz wykonana przez zespół ekspertów Instytutu. 

Badaniom poddano trzy elementy pochodzenia wojskowego będące „oficjalnie” 

pozbawione cech bojowych4. Bliższe oględziny wykazały jednak, iż nabój kalibru 

23 mm pomimo posiadanego otworu posiadał pełnowartościowy ładunek prochu, mimo 

śladu zbitej spłonki – spłonka podczas badania zadziałała. Dodatkowo pocisk zawierał 

pełnowartościowy ładunek materiału wybuchowego5. Drugi środek bojowy kalibru 

40 mm poddany badaniu również zawierał otwór w łusce6 i ślady zbicia słonki oraz 

materiał wybuchowy w pocisku. Trzecim elementem poddanym badaniu był pocisk 

lotniczy z czasów II wojny światowej zawierający około 9 gram materiału wybucho-

wego. Wszystkie trzy „eksponaty” przez lata uchodziły za bezpieczne7. 

Zgodnie z Kodeksem karnym [14] przestępstwo nielegalnego handlu lub wyrobu 

broni albo amunicji jest najcięższym z możliwych do popełnienia przez poszukiwaczy 

w toku poszukiwania i posiadania broni lub amunicji, zagrożone karą od 1 roku do 

10 lat pozbawienia wolności. 

Prawna dezorientacja poszukiwaczy zaczyna się w momencie analizowania czynno-

ści sprawczej. Wyrażenia „handluje” i „wyrabia” będą na pewno polegać na działaniu. 

Poszukiwacze mają w zwyczaju bagatelizowanie tych dwóch wyrażeń. Z handlem 

będziemy mieć do czynienia w przypadku transakcji kupna-sprzedaży, natomiast wyra-

bianie broni wiąże się z przeróbkami, o których mowa w Ustawie o broni i amunicji. 

Poszukiwacze, którzy weszli w jej posiadanie, nie zgłaszając tego faktu Policji, mogą 

 
4 Tak twierdził posiadacz artefaktów wojskowych. Używał ich do szkolenia młodzieży z budowy amunicji 

i podstaw strzelectwa. 
5 Heksogen z pyłem aluminiowym. 
6 W tym przypadku występuje układ dwukomorowy z komorą niskiego ciśnienia. Przez otwór w łusce 
faktycznie nie było widać prochu, jednak w drugiej (wewnętrznej) komorze był proch, czego osoba 

dokonująca nawiercenia prawdopodobnie nie wiedziała. 
7 Operowanie oraz pozbawianie cech bojowych różnych znalezisk bez odpowiedniego sprzętu, znajomości 

budowy i zasad działania środka bojowego może stwarzać zagrożenie w wielkich rozmiarach dla zdrowia 
i życia ludzkiego oraz mienia. 
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często pozbawiać broni cech użytkowych na własną rękę. Tak jak w przypadku handlu, 

wyrabianie broni jest przestępstwem zagrożonym wyższym wymiarem kary od samego 

posiadania. 

 

Zdjęcie 1. Skrzynka pełna amunicji na polu w Szydłówce [15]  

 

Zdjęcie 2. Znaleziska w podwarszawskich Markach [16] 

Kolejną ustawą próbującą regulować sprawy militarnych „znalezisk” poszukiwaczy 

jest Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad nimi [17]. Ustawa ta nazywa zabytkiem  

nieruchomość lub rzecz ruchomą stanowiącą świadectwo minionej epoki bądź 

zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na po-

siadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Jest to bardzo ogólne 

sformułowanie i dopiero dalsze przepisy ustawy określają precyzyjniej co jest 

przedmiotem jej ochrony. 

Wiele osób zajmujących się poszukwianiami nie zna w ogóle przepisów karnych 

albo nieprawidłowo je interpretuje. Nie zawsze poszukwiania militariów stanowią 

nieszkodliwą pasję danej osoby. Niestety coraz częściej pojawiają się przypadki osób, 

które poza wyszukiwaniem „znalezisk” zajmują się wydobywaniem materiałów wybu-

chowych z przedmiotów je zawierających, gromadzeniem ich, a w następnej kolejności 

przerabianiem w niebezpieczne wyroby/urządzenia (np. IED). W wyniku użycia tego 

typu urządzeń może dojsć do katastrofy, której skutkiem może być śmierć człowieka, 

grupy ludzi, ciężki uszczerbek na zdrowiu ludzikim, a także utrata mienia w wielkich 

rozmiarach. 
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2. Oczyszczanie terenów z materiałów niebezpiecznych 

Pomimo że wojna skończyła się prawie 80 lat temu, wciąż w ziemi znajdują się 
duże ilości niebepiecznych przemiotów o pochodzeniu wojskowym. Podczas wykony-
wania prac ziemnych można natrafić na materiały, które stwarzają realne zagrożenia 
dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Oczyszczanie terenu polega na wykrywaniu 
przedmiotów metalowych w gruncie, rozpoznawaniu ich pod względem zagrożenia, 
a następnie podejmowaniu, wywozie i niszczeniu niewypałów8 oraz niewybuchów9. 

Oczyszczanie terenów z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego 
można przeprowadzić za pomocą: jedno- lub dwucewkowych wykrywaczy metali, 
ramowych wykrywaczy metali lub magnetometrów różnicowych. Sprzęt do wykry-
wania niewybuchów pozwala na namierzanie pocisków, bomb, min itp. na dużych 
głębokościach. Wśród lądowych obszarów, które mogą zostać objęte oczyszczaniem 
z niewybuchów są między innymi: autostrady i drogi w budowie oraz modernizacji, 
nowobudowane oraz modernizowane fabryki i zakłady przemysłowe, sieci uzbrojenia 
podziemnego terenu (wodociągi, gazociągi, kanalizacja i światłowody), przebudowy-
wane i budowane linie kolejowe, tereny pod budownictwo mieszkaniowe, stadiony 
i boiska sportowe, porty lotnicze i lotniska, tereny leśne; jak również tereny popoli-
gonowe i powojskowe. 

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. [18] oczyszczanie terenów z mate-
riałów wybuchowych i niebezpiecznych wykonują przedsiębiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą w tym zakresie. Natomiast oczyszczanie terenów z materiałów wybu-
chowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego mogą wykonywać Siły Zbrojne 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ustawa wskazuje wojewodów, którzy w porozumieniu z Szefem Inspektoratu 
Wsparcia Sił Zbrojnych, są organem wyznaczającym miejsca przeznaczone do 
niszczenia znalezionych materiałów wybuchowych i niebezpiecznych. 

Natomiast Rada Ministrów określa (w drodze odpowiednich rozporządzeń) szcze-
gółowe warunki oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych 
oraz tryb i sposób zgłaszania, a także sposób zabezpieczania tych materiałów, w tym 
zakres udziału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w oczyszczaniu terenów, oraz 
sposób i tryb wyznaczania miejsc przeznaczonych do niszczenia materiałów wybucho-
wych i niebezpiecznych, mając na względzie ochronę życia lub zdrowia ludzkiego, 
mienia oraz środowiska naturalnego. 

Zgodnie z polskim prawem [19-21] każdy inwestor oraz właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest do oczyszczenia terenu z materiałów niebezpiecznych i niewybuchów 
pod przyszłą inwestycję. Zalegające w ziemi niewypały lub niewybuchy stanowią 
poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego. 

Oczyszczanie terenu składa się z następujących etapów: 

• rozminowywanie – wykrywanie przedmiotów;  

• rozpoznanie znalezionych materiałów niebezpiecznych;  

• wydobycie i zabezpieczenie „znaleziska”;  

• wywóz oraz niszczenie odnalezionych niewypałów i niewybuchów. 

 
8 Niewypał to amunicja, która nie została odpalona z powodu wad technicznych lub została porzucona, lub 

zagubiona na polu walki [49]. 
9 Niewybuch to przedmiot wypełniony materiałem wybuchowym, w którym, mimo stworzonych warunków 

do wybuchu, nie nastąpiła przemiana potencjalnej energii chemicznej materiału kruszącego w energię che-
miczną [50]. 
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Pracownik, oczyszczając teren, powinien rozpoznać i zabezpieczyć miejsce zagro-

żone obecnością materiałów wybuchowych i niebezpiecznych w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo osobom postronnym. Do zadań osoby sprawdzającej dany obszar 

należy nie tylko wykrywanie przedmiotów metalowych w gruncie, rozpoznanie ich 

pod względem zagrożenia, ale również podejmowanie decyzji o ich bezpiecznym prze-

niesieniu oraz zniszczeniu danego niewypału i niewybuchu. Ponadto pracownik 

oczyszczający powinien sprawdzać dany obszar – czy w miejscu znalezienia nie 

występują inne materiały wybuchowe lub niebezpieczne, w tym zawierające środki 

chemiczne. A wszystko to powinien wykonywać zgodnie z obowiązującymi regulacjami 

w tym zakresie. Wśród obowiązków takiej osoby znajduje się również ścisła współ-

praca z jednostkami policji oraz specjalistycznymi jednostkami sił zbrojnych, np. 

podczas przekazywania miejsca znalezienia lub znalezionego przedmiotu, jeżeli wy-

czerpią się techniczne możliwości oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych 

i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego. Pracownik zajmujący się oczyszczaniem 

terenów inwestycyjnych powinien posiadać wiedzę i doświadczenie, które pozwalają 

mu rozpoznawać rodzaj znalezionego materiału wybuchowego lub niebezpiecznego. 

Oczyszczanie terenu z PWiN10 jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Należy tu 

zaznaczyć, iż nie jest to proces łatwy i szybki. Pierwszym – najważniejszym – czynni-

kiem jest podejście „cywilnych saperów” do pracy i ich motywacja – czy chcą szybko 

zarobić, czy chcą dobrze wykonać swoją pracę. W pierwszym przypadku, gdy płacone 

jest od oczyszczonego hektara, pośpiech generuje większą powierzchnię oczyszczoną, 

co przekłada się na szybki zysk. W drugim przypadku dokładność oczyszczenia 

i dostępność terenu sprawiają, iż 1 hektar można sprawdzać nawet tydzień11. Kolejnym 

czynnikiem jest nasycenie (zanieczyszczenie) terenu PWiN. Jeśli jest duża ilość 

sygnałów od elementów metalowych, saperzy zazwyczaj zmniejszają czułość wykrywa-

czy, co powoduje, że mniejsze obiekty są pomijane. Zgodnie z dobrą praktyką saperską 

powinno się w pierwszej kolejności oczyścić teren z przedmiotów dających mocne 

sygnały, dalej oczyścić z średnich sygnałów, a na koniec z tych najsłabszych. To jednak 

sprawia, że jeden obszar trzeba kilkakrotnie przeszukiwać, co obniża zysk z hektara 

oczyszczonego terenu. 

Zupełnie inną przyczyną niedokładności oczyszczenia terenów z PWiN pocho-

dzenia wojskowego są nieujawniane powiązania pomiędzy cywilną firmą saperską 

a JNPWP12 lub nieuczciwa konkurencja pomiędzy firmami saperskimi startującymi 

w przetargach.  

Niedokładnie oczyszczone tereny stwarzają realne zagrożenie dla użytkowników, 

jak i służb, a także są źródłem przedmiotów niebezpiecznych, w tym zawierających 

materiały wybuchowe, dla grup przestępczych. Dlatego należy kompleksowo rozwiązać 

ten problem poprzez uświadamianie o zagrożeniu osób mogących tworzyć różnego 

rodzaju regulacje prawne związane z szeroko pojętą walką z „zardzewiałą śmiercią” 

oraz zwykłych obywateli. Należy stworzyć jednoznaczne przepisy dotyczące cywil-

 
10 Przedmioty Wybuchowe i Niebezpieczne. 
11 Kolokwialnie przebiec się z wykrywaczem po łące to uzyskać kilka hektarów „oczyszczonego” terenu na 

dzień pracy, natomiast oczyszczanie 1 hektara terenu gęsto porośniętego lub młodnika sprawia, że czynność ta 

może trwać kilka dni. 
12 Jednostka Nadzorująca Prawidłowość Wykonania Prac – cywilna firma saperska nie powiązana z firmą 
saperską realizującą oczyszczanie terenu z PWiN pochodzenia wojskowego. 
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nych firm saperskich i ich udziału w procesie rozpoznania i oczyszczania terenów 

z przedmiotów niebezpiecznych, regulujące wymagania co do personelu oraz jego 

umiejętności i doświadczenia, wymagania sprzętowe oraz dotyczące procedur związa-

nych z samymi czynnościami w terenie. Dodatkowo należałoby zmienić kryterium 

w przetargach, gdyż obecnie kryterium ceny jest „oderwane od rzeczywistości”, ponie-

waż cena za 1 hektar oczyszczonego terenu generuje przytoczone powyżej problemy 

z jakością wykonanych prac. Koszt wykonanej usługi powinien być uzależniony od 

rodzaju terenu i nasycenia elementami metalowymi, co pozwoli na dokładniejsze 

przygotowanie przyszłego oczyszczania terenu. 

2.1. Tereny poprzemysłowe zakładów produkujących materiały 

wybuchowe 

W wyniku upadku zakładu produkcji specjalnej pojawia się problem związany 

z likwidacją wyposażenia oraz infrastruktury wchodzącej w skład danej fabryki. Często 

zakłady, w których odbywała się produkcja specjalna (produkcja materiałów wybucho-

wych), pozostają nieoczyszczone oraz bez należytego nadzoru. Prowadzić to może do 

groźnych, a nawet śmiertelnych zdarzeń. 

Przekształcenia zakładów produkujących materiały wybuchowe wynikają z różnych 

przyczyn. Są to między innymi: 

• zmiany technologiczne,  

• likwidacja produkcji na skutek przeniesienia jej do innego zakładu;  

• likwidacja produkcji na skutek jej nieopłacalności;  

• likwidacja produkcji na skutek upadłości zakładu [22]. 

Przykładem upadłego zakładu produkującego materiały wybuchowe jest podwar-

szawski Zakład Tworzyw Sztucznych „Pronit” w Pionkach. Zakład ten w latach swojej 

świetności zajmował się produkcją dynamitów, amonitów, materiałów wybuchowych 

inicjujących, nitrocelulozy, prochów oraz plastycznych materiałów wybuchowych na 

potrzeby wojska i górnictwa. Kompleks dawnego „Pronitu” – zawierający linnie pro-

dukcyjne, magazyny oraz pozostałe budynki pomocnicze – liczył ponad 500 hektarów. 

Kilka lat po upadku Zakładów odkryto na tym poprzemysłowym terenie około 900 ton 

nitrocelulozy, która składowana była w ziemi, bez należytego zabezpieczenia oraz 

nadzoru. Ze względu na fakt, iż przed rozpoczynaniem prac oraz po ich zakończeniu 

w pomieszczeniach produkujących nitrocelulozę spłukiwano ściany i posadzki wodą, 

dochodziło do spływania zanieczyszczonej wody betonowymi korytami do odstojników. 

W wyniku tego pozostałości materiałów wybuchowych pozostawały w posadzkach 

i pod nimi, w pomieszczeniach produkcyjnych, w okolicach koryt i pod nimi. W roku 

2015 przeprowadzono pierwsze oczyszczanie terenu poprzemysłowego zakładu „Pronit”. 

Największe zagrożenie stanowił zbiornik-osadnik w całości wypełniony nitrocelulozą. 

Ten miotający materiał wybuchowy znaleziono w studzienkach kanalizacyjnych, 

rurach kanalizacyjnych, w drewnianych korytach odprowadzających go z pomieszczeń 

produkcyjnych. Miejscami nitroceluloza zalegała do głębokości około 80 centymetrów 

pod drewnianymi korytami. W czasach normalnej produkcji koryta były okresowo 

czyszczone, a ich zawartość wyrzucano obok, tworząc „wały ziemne” z nitrocelulozy. 

Innym przykładem zakładu produkującego materiały wybuchowe były Zakłady 

Chemiczne „Organika-Sarzyna”, znajdujące się w Nowej Sarzynie. W zakładach tych 

przeprowadzono likwidację instalacji do produkcji heksogenu na skutek braku dal-



 

Piotr Kasprzak, Wawrzyniec Pniewski, Piotr Prasuła 
 

102 
 

szego zapotrzebowania. Pierwszym etapem likwidacji było zdemontowanie instalacji 

technologicznej. Wszystkie urządzenia zostały oczyszczone za pomocą ługu, a w kolej-

nym etapie wypalane. Następnie zdemontowano kanalizację, wybierając z niej około 

500 kilogramów czystego heksogenu. Na koniec przystąpiono do wyburzania obiektów, 

korzystając z usług specjalistycznej firmy. Ze względu na gęste zalesienie terenu podjęto 

decyzję o wyburzeniu budowli przy użyciu mikroładunków materiałów wybuchowych. 

Wyburzanie budynków polegało na tym, że w pierwszej kolejności był on polewany 

wodą, zaś otwory strzałowe wiercone były pod strumieniem wody. Rozbiórka odbywała 

się w następującej kolejności: posadzki i fundamenty po urządzeniach wewnątrz, 

a następnie ściany wewnętrzne i zewnętrzne budynku. Również gruz ładowany był na 

wywrotki pod strumieniem wody, a następnie wywożony na teren pobliskiej oczysz-

czalni ścieków. Tam wykorzystywany był jako podbudowa pod drogi z płyt ułatwia-

jących rekultywację osadnika. 

2.2. Tereny byłych konfliktów zbrojnych, stacjonowania jednostek 

wojskowych oraz inne rejony związane z działalnością militarną 

W wielu częściach Polski odbywają się oczyszczania terenów nadleśnictw organi-

zowane przez lokalne władze. Przykładem może tu być projekt Nadleśnictwa Wałcz pt. 

„Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych 

i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”. Podczas oczyszczania sprawdzono 

obszar 3000 hektarów i dokonano zniszczenia 27 829 sztuk amunicji oraz 0,3 kilo-

grama materiałów niebezpiecznych. Ponadto 32 sztuki przedmiotów o pochodzeniu 

wojskowym przekazano do Muzeum Ziemi Wałeckiej, zaś 403 sztuki zostały przeka-

zane Żandarmerii Wojskowej w Wałczu. Patrolowi saperskiemu JW 1696 Złocieniec 

oddano pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej o wagomiarze ok. 500 kilo-

gramów i kalibrze 380 mm, pocisk o kalibrze 355 mm (35 cm) Gr.Be o masie 575 kilogra-

mów z zapalnikiem dennym oraz 59 sztuk materiałów niebezpiecznych. 

Policjanci z Wydziału dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw wzięli udział 

w przeszukiwaniu podwarszawskich lasów, poszukując niebezpiecznych pozostałości 

z okresu II wojny światowej. Podczas oczyszczania znaleźli pociski artyleryjskie 

i amunicję karabinową. Łącznie zabezpieczono 115 sztuk niewybuchów zawierających 

15 kilogramów materiału wybuchowego. Materiały, które dotychczas znaleziono to 

materiały szczególnie niebezpieczne dla życia i zdrowia. 

W trakcie oczyszczania dwóch białostockich nadleśnictw [23] w ciągu tygodnia 

specjalistyczna firma przeszukała ponad 10 hektarów terenu i usunięła ok. 200 sztuk 

różnego rodzaju wojennych pozostałości (pociski artyleryjskie, amunicja strzelecka 

itp.). Część znaleziska widoczna jest na zdjęciu 3. 

Podczas oczyszczania lasów Nadleśnictwa Pisz saperzy przeszukali łącznie ponad 

10 hektarów, na których znaleźli i usunięli ponad 20 sztuk różnego kalibru pocisków 

artyleryjskich, amunicji strzeleckiej, pocisków oraz zapalników. 

Również leśnicy leśnictwa Łozice w Nadleśnictwie Hajnówka podczas jednego 

z rutynowych patroli dokonali odkrycia 11 pocisków artyleryjskich kalibru 122 mm 

(część z nich widoczna jest na zdjęciu 4) oraz pocisków karabinowych i dwóch zapal-

ników z okresu drugiej wojny światowej. 
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Zdjęcie 3. Przedmioty pochodzenia wojskowego znalezione podczas oczyszczania Nadleśnictwa Pisz  

 

Zdjecie 4. Niebezpieczne odkrycie w Nadleśnictwie Hajnówka 

3. Improwizowane urządzenia wybuchowe – IED 

IED13 to prowizoryczne [24], wykonane najczęściej sposobem domowym, urządzenie 

wybuchowe zawierające elementy zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu, przeznaczone 

do niszczenia środków techniki bojowej, powodowania uszkodzeń, nękania, odwracania 

uwagi siły żywej przeciwnika oraz stwarzające zagrożenie dla mienia. Improwizowane 

urządzenia wybuchowe, zwane samodziałowymi urządzeniami wybuchowymi, są dość 

szeroko rozpowszechnione wśród przestępców i terrorystów ze względu na łatwość 

pozyskania elementów składowych i tani koszt wytworzenia. Co więcej, możliwość 

podłożenia IED oraz jego konstrukcja są ograniczone tylko wyobraźnią i wiedzą danego 

człowieka. Istnieje wiele podziałów improwizowanych urządzeń wybuchowych – ze 

względu na budowę, sposób umiejscowienia czy sposób zainicjowania wybuchu. Impro-

wizowane urządzenia wybuchowe występują w różnych konfiguracjach i typach, w 

zależności od zastosowanej przez terrorystów taktyki. Jednakże posiadają sześć 

wspólnych komponentów, tj.: 

• urządzenie inicjujące wybuch IED;  

• urządzenie pobudzające;  

• materiał wybuchowy (ładunek główny);  

 
13 Improvised Explosive Devices (IED) – Improwizowane Urządzenie Wybuchowe. 
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• źródło prądu;  

• kadłub (opakowanie, pojemnik);  

• elementy zwiększające skuteczność IED [25]. 

Urządzenie pobudzające jest podstawowym elementem konstrukcji IED. Inicjuje 

impuls pobudzający następne podzespoły improwizowanego urządzenia wybuchowego. 

Do najczęściej stosowanych tego typu komponentów zaliczyć można różnego rodzaju 

zwieracze naciskowe (np. „deska afgańska”), telefony komórkowe, opóźniacze zega-

rowe itp. 

Kolejnym elementem składowym jest urządzenie inicjujące wybuch IED (inicjator, 

detonator). Zawiera ono między innymi bardzo wrażliwe na bodźce (mechaniczne, 

termiczne itp.) materiały wybuchowe inicjujące, których detonacja powoduje wytwo-

rzenie fali uderzeniowej zdolnej do pobudzenia głównego ładunku wybuchowego. Do 

tego celu terroryści wykorzystują najczęściej urządzenia inicjowania wybuchu pocho-

dzenia wojskowego (spłonki pobudzające, lont detonujący, lont prochowy, zapały, 

zapalniki elektryczne itp.) oraz wykonane samodzielnie z dostępnych środków. 

Detonacja głównego ładunku wybuchowego powoduje rażenie siły żywej oraz 

sprzętu za pomocą fali podmuchowej, odłamków, promieniowania cieplnego i innych 

skutków wybuchu. Ze względu na możliwości pozyskania materiałów wybuchowych, 

możemy podzielić je na wojskowe materiały wybuchowe (ang. Military Explosives), 

komercyjne materiały wybuchowe (ang. Commercial Explosives) oraz domowej roboty 

materiały wybuchowe (ang. Homemade Explosives). Materiały wybuchowe pochodzenia 

wojskowego są to materiały i środki wybuchowe wyprodukowane na potrzeby wojska. 

Najczęściej terroryści wykorzystują do konstrukcji różnego typu amunicję artyleryjską, 

środki minersko-zaporowe (miny ppanc, ppiech, amunicję saperską itp.), a także inne 

ładunki zawierające materiały niebezpieczne (wybuchowe, chemiczne, biologiczne, 

radioaktywne) oraz materiał wybuchowy w formie czystej pozyskany najczęściej 

z pocisków amunicji artyleryjskiej i strzeleckiej. Kolejną grupą są komercyjne materiały 

wybuchowe, które są dostępne jako środki minerskie przeznaczone na rynek cywilny, 

najczęściej wykorzystywane w przemyśle wydobywczym. Tego rodzaju materiały wy-

buchowe występują w postaci ciekłej, żelów oraz zawiesin. Ostatnia grupa materiałów 

wybuchowych będących nieodzownym składnikiem IED to domowej roboty materiały 

wybuchowe. 

Improwizowane urządzenia wybuchowe bardzo często posiadają w swojej konstrukcji 

źródło prądu, które daje odpowiednie napięcie w celu zainicjowania działania deto-

natora IED. Terroryści wykorzystują zarówno źródła prądu stałego, jak wszelkiego 

rodzaju akumulatorów, baterii o napięciu 1,5–12V oraz generatorów prądu zmiennego 

110V i 220V [26]. 

Jedną ze składowych IED może stanowić kadłub, który służy do ukrycia kom-

ponentów IED, jego przenoszenia oraz zamaskowania. W zależności od zastosowanej 

przez terrorystów taktyki oraz celu ich ataku – do najczęściej wykorzystywanych 

„obudów” zaliczyć można samochody, motocykle, rury (stalowe, PCV), wszelkiego 

rodzaju opakowania (szklane, plastikowe, metalowe, tekturowe), skorupy pocisków 

artyleryjskich, kanistry, beczki, padłe zwierzęta oraz wykonane samodzielnie specjalne 

prefabrykowane elementy (krawężniki, kawałki ścian, płyty chodnikowe, zabawki, 

części ubioru, walizki itp.). 
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W celu zwiększenia siły rażenia IED terroryści-konstruktorzy dodają małe przed-

mioty takie jak gwoździe, śruby, metalowe nakrętki, potłuczone szkło, pręty metalowe, 

kulki szklane i metalowe oraz inne małe metalowe części [25]. Zastosowanie tego typu 

dodatków w improwizowanych urządzeniach wybuchowych sprawia, iż liczba osób 

zarówno rannych, jak i zabitych w trakcie ataku wzrasta znacząco. Często zdarza się, 

że zamachowcy używają takich urządzeń w dużych skupiskach ludności, aby zadać jak 

największe straty [27]. 

Poniżej przedstawiono tylko kilka przypadków ujawnienia użycia IED na prze-

strzeni kilku ostatnich lat. W grudniu 2021 roku osiemnastolatek zdetonował improwi-

zowane urządzenie wybuchowe w szkole w miejscowości Sierpuchow (Rosja) [28]. 

Rannych zostało 12 osób, w tym sam napastnik. We wrześniu 2021 roku starszy męż-

czyzna próbował wysadzić bankomat za pomocą bomby domowej roboty [29]. Zda-

rzenie miało miejsce w miejscowości Czarna koło Łańcuta. W wyniku wybuchu został 

ranny sprawca, bankomat pozostał nienaruszony. Podczas przeszukania miejsca zamiesz-

kania sprawcy Policja ujawniła materiały inicjujące, zapalniki oraz różnego rodzaju 

amunicję. W październiku 2021 roku na strychu remontowanej kamienicy dekarze 

znaleźli IED [30]. Zdarzenie miało miejsce w Szczecinie, a podejrzany, jak podała 

tamtejsza Policja, nie przyznał się do winy. W tym przypadku improwizowane urzą-

dzenie wybuchowe składało się z kilku butelek wypełnionych nieznaną cieczą oraz 

mechanizmu zegarowego (zdjęcie 5). 

 

Zdjęcie 5. Ujawniony improwizowany ładunek wybuchowy na strychu w Szczecinie [31] 

We wrześniu 2018 roku w Białymstoku [32] w centrum handlowym eksplodował 

improwizowany ładunek wybuchowy składający się z petard, dwóch butelek z benzyną, 

włącznika elektrycznego i transformatora. Jednak zadziałały tylko petardy, nie nastąpił 

zapłon paliwa, więc szkody wyrządzone przez wybuch nie były duże. 

Już z powyższych przykładów wynika, iż różne osoby w celach tylko sobie znanych 

są w stanie zmontować improwizowane urządzenie wybuchowe na podstawie wiedzy 

zdobytej w Internecie. W przytoczonych przypadkach nie było ofiar śmiertelnych, 

a szkody w mieniu nie były dużych rozmiarów, jednak to nie wyklucza, iż w przyszłości 

inni, bazując na tych samych informacjach zawartych w sieci, będą w stanie dokonać 

zamachu bardziej spektakularnego medialnie, wywołując większe straty osobowe oraz 

materialne. 
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4. Przykłady wykorzystania „pozyskanych” materiałów wybuchowych 

i wyrobów niekoncesjonowanych w atakach terrorystycznych 

4.1. Zamach na budynek FBI im. Alfreda P. Murraha – Oklahoma City 

Pośród zamachów o bardzo dużym wpływie oddziaływania był ten z 19 kwietnia 

1995 roku, gdzie o godzinie 9.02 eksplodowała wynajęta ciężarówka zaparkowana przed 

budynkiem federalnym imienia Alfreda P. Murraha [33]. W taki oto sposób dokonano 

ataku z użyciem ładunku improwizowanego na budynek FBI w Oklahoma City. 

Zgodnie z sytuacją geopolityczną – pierwsze podejrzenia padły na terrorystów blisko-

wschodnich, lecz po kilku godzinach od zamachu zatrzymano Timothy McVeigha, 

który, jak się okazało, był odpowiedzialny za atak. Do wynajętej ciężarówki z firmy 

Rydel włożono około 2300 kg improwizowanego materiału wybuchowego typu ANFO 

(saletra amonowa, olej napędowy z dodatkiem różnych chemikaliów, w tym nitro-

metanu). Urządzenie wybuchowe zostało odpalone poprzez urządzenie zegarowe, tj. 

posiadało układ sterowania czasowy, dający określoną zwłokę – w tym przypadku 

kilku minut. Skutki powstałej w wyniku wybuchu fali podmuchowej zaobserwowano 

w promieniu 1 kilometra od epicentrum [34]. Na powierzchni, której dotyczy strefa 

odziaływania fali uderzeniowej, poważnie uszkodzonych lub zniszczonych zostało 

w sumie prawie 300 budynków [35] oraz około 100 pojazdów. W Oklahoma City 

zginęło 168 osób, rannych, którym udzielono pomocy w szpitalach, było prawie 700 

[36]. Skalę zniszczeń przedstawia zdjęcie 6. 

 

Zdjęcie 6. Widok frontu budynku federalnego w Oklahoma City po wybuchu [37] 

Zaobserwować można, iż w przypadku tego typu improwizowanego ładunku wybu-

chowego, pomimo zastosowania stosunkowo słabego materiału wybuchowego – skala 

zniszczeń jest ogromna. Wpływa na to konstrukcja ładunku, a dokładnie ilość użytego 

materiału wybuchowego [38], która przełożyła się na stopień zniszczenia budynku. 

Przy tak dużych ilościach materiału wybuchowego możliwe jest wykonanie założonych 

celów terrorystycznych, gdyż propagowana jest bardzo silna fala nadciśnienia. W tym 

przypadku podłożenie tego typu ładunku w części piwnicznej (podziemny parking) 

najprawdopodobniej skutkowałoby zniszczeniem całego budynku oraz jego zawaleniem, 

a liczba ofiar byłaby zdecydowanie większa. Wydawać by się mogło, iż improwizo-

wane ładunki wybuchowe powstałe z materiałów ogólnodostępnych nie mają dużych 
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możliwości niszczących, lecz, jak przedstawiono powyżej, nie jest to prawda. W tym 

przypadku to skala ładunku spowodowała tak duże zniszczenia, odpowiada także za 

liczbę ofiar. Co warte odnotowania, przygotowania do wykonania tak dużego, bo 

ponad dwutonowego, ładunku nie wzbudziły czujności służb odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo państwa. Wynika to po części z tego, iż elementy były osiągalne 

w ogólnodostępnej sprzedaży. 

4.2. Atak terrorystyczny w Madrycie 

Zamach w Madrycie uważany jest za najkrwawszy zamach w Europie. Do tragicz-

nego zdarzenia doszło 11 marca 2004 roku w porannych godzinach szczytu, kiedy to 

10 bomb eksplodowało w czterech podmiejskich pociągach poruszających się po 

mieście. Była to seria skoordynowanych, niemal równoczesnych, zamachów bombo-

wych na system kolei podmiejskiej Cercanías w Madrycie. Wówczas zginęło 191 

osób, a około 1800 osób zostało rannych. Oficjalne śledztwo hiszpańskiego wymiaru 

sprawiedliwości wykazało, że ataki były kierowane przez Al-Kaidę w Iraku, rzekomo 

jako reakcja na zaangażowanie Hiszpanii w prowadzoną przez USA inwazję na Irak. 

W pociągach umieszczono trzynaście improwizowanych urządzeń wybuchowych 

w pozostawionych plecakach. Dziesięć urządzień zadziałało. Widok zniszczonych pocią-

gów podczas zamachu przedstawia zdjęcie 7. Zespoły usuwania bomb (TEDAX) przy-

bywające na miejsca wybuchu zdetonowały dwa z pozostałych trzech IED, stosując 

kontrolowane wybuchy, ale trzeci został znaleziony dopiero późnym wieczorem, 

nieumyślnie przechowywany wraz z bagażem zabranym z jednego z pociągów. 

  
Zdjęcie 7. Zniszczone pociągi podczas zamachu Al-Kaidy w Madrycie [39] 

Mężczyzni podejrzani o zamach wysadzili się w powietrze w mieszkaniu na przed-

mieściach Madrytu, gdy zauważyli, że są otoczeni przez policję. Wyrok w sprawie 

zamachów zapadł pod koniec 2007 roku. Za winnych uznano 21 oskarżonych. Czter-

nastu skazanych za udział w atakach przebywa w więzieniach po dziś dzień. Śledztwo 

wykazało, że do przeprowadzenia zamachu użyto około 200 kilogramów materiałów 

wybuchowych. Dochodzenie ujawniło, że zostały one zakupione od emerytowanego 

górnika. 

4.3. Zamach na komunikację miejską w Londynie 

Dnia 7 lipca 2005 roku w londyńskiej komunikacji miejskiej islamscy terroryści 

dokonali zaplanowanej serii zamachów bombowych. Do ataków terrorystycznych doszło 

w godzinach porannych w centrum Londynu. Pierwsze dwa wybuchy nastąpiły w pocią-
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gach metra (zdjęcie 8a) – pomiędzy stacjami Liverpool Street i Aldgate oraz w pobliżu 

stacji Edgware Road, trzecia w pobliżu stacji Russel Square. Czwartą bombę zama-

chowiec zdetonował na górnym poziomie autobusu (zdjęcie 8b), który wówczas 

przejeżdżał przez Tavistock Square. Wszystkie ładunki wybuchowe zamachowcy mieli 

w plecakach. 

a)  b)  

Zdjęcie 8a, 8b. Skutki zamachu w Londynie – a) w metrze, b) w autobusie [40, 41] 

Do ataku przyznało się islamskie ugrupowanie terrorystyczne Al-Kaida. Przepro-
wadziło je czterech Brytyjczyków pochodzenia pakistańskiego oraz jeden Jamajczyk. 
Wszyscy terroryści zginęli podczas wybuchów bomb w metrze i autobusie. W atakach 
zginęły 52 osoby, natomiast 784 zostały poważnie ranne. Władze miały trudności 
z identyfikacją materiału wybuchowego używanego w IED, dochodzenie wykazało 
zastosowanie ładunków z TATP. 

4.4. Zamach podczas maratonu bostońskiego 

Zamach podczas maratonu w Bostonie miał miejsce 15 kwietnia 2013 roku [42, 
43]. W wyniku zamachu śmierć na miejscu poniosły 3 osoby. Isotony jest fakt, że do 
zamachu użyto dwóch improwizowanych urządzeń w odległości około 170 metrów od 
siebie, co według świadków spotęgowało efekt paniki. W wyniku zamachu 264 osoby 
trafiły do szpitali, a wśród nich znajdowało się 10 osób z trwałymi uszkodzeniami 
kończyn. Sprawcami zamachu okazali się dwaj bracia pochodzący z Czeczenii. Ładunki, 
które zdetonowano na miejscu zdarzenia znajdowały się najprawdopodobniej na pozio-
mie chodnika i zawirały liczne gwoździe, śrubki, kulki z łożysk oraz inne metalowe 
elemnety. W związku z powyższym odnotowano bardzo wiele przypadków poszkodo-
wanych z ranami kończyn dolnych – rażonych przez odłamki. Śledczy ustalili, że 
materiał wybuchowy został ukryty w szybkowarze. Mając na uwadzę powyższy opis 
zdarzeń, można stwierdzić, że przeprowadzony atak terrorystyczny miał na celu 
spowodowanie jak największej ilości zabitych i rannych, co miało zostać wywołane 
poprzez powstanie pola rażenia różnego rodzaju odłamkami. 

4.5. Seria zamachów w Brukseli 

Dnia 22 marca 2016 roku w Brukseli doszło do trzech zsynchronizowanych zama-
chów bombowych – dwóch na lotnisku w Zaventem (efekt zadziałnia ładunków 
przedstawiony został na zdjęciu 9 i 10) i jednego przy stacji metra Maelbeek [44, 45]. 
Trzej zamachowcy zaatakowali lotnisko i w samobójczym ataku zdetonowali ukryte 
w walizkach bomby nafaszerowane gwoźdźmi i śrubami. Nieco ponad godzinę później 
(w godzinach szczytu) nastąpił kolejny atak, tym razem wybuch pojawił się w pociągu 
stojącym na stacji metra w pobliżu siedziby Komisji Europejskiej. W wyniku tego 
krwawego ataku zginęły 32 osoby, zginęło też trzech zamachowców samobójców, 
a ok. 340 osób zostało rannych. 
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Zdjęcie 9. Widok zniszczeń spowodowanych wybuchem ładunku w hali lotniska w Brukseli [46] 

 

Zdjęcie 10. Efekt ataku terrorystycznego na lotnisku w Zaventem w Brukseli [47] 

W wyniku przeprowadzonego śledztwa zidentyfikowano sprawców zamachów, 

policja dotarła nawet do mieszkania, w którym zamachy były przygotowywane. Na 

podstawie uzyskanych (i przekazanych opinii publicznej) informacji ogłoszono, że na 

miejscu znaleziono między innymi 15 kg materiałów wybuchowych TCAP (peroksy-

acetonu), ponad 150 litrów acetonu, 30 litrów wody utlenionej, detonatory oraz walizkę 

wypełnioną gwoźdźmi i śrubami. W mieszkaniu znajdowała się również gotowa bomba, 

która była znacznie większa od tych użytych w zamachach. Belgijskie służby wska-

zały, że zamachowcom nie udało się jej zabrać, ponieważ korporacja taksówkarska 

przez pomyłkę zamiast zamówionego vana podstawiła niewielki samochód osobowy. 

Do przeprowadzenia zamachów przyznało się tzw. Państwo Islamskie, zapowiadając 

w swoim oświadczeniu kolejne, jeszcze gorsze ataki terrorystyczne. 

4.6. Zamach na koncercie w Manchesterze 

Po zakończonym koncertu amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande – 22 maja 

2017 roku w Manchester Arena w Manchesterze doszło do samobójczego ataku bom-

bowego. Terrorysta zdetonował urządzenie domowej roboty [48]. Bomba, którą wniósł 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ariana_Grande
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manchester_Arena
https://pl.wikipedia.org/wiki/Manchester
https://pl.wikipedia.org/wiki/Terroryzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Terroryzm
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na koncert sprawca, została zaprojektowana, by zabić i okaleczyć jak najwięcej ludzi. 

Wielu ocalałych zostało rannych odłamkami, a na miejscu znaleziono kulki z łożysk. 

W zamachu zginęły 22 osoby, a ponad 800 osób zostało rannych. Sprawcą zdarzenia 

był Brytyjczyk pochodzenia libijskiego, który zginął podczas realizacji swojego planu. 

Do ataku terrorystycznego przyznało się tzw. Państwo Islamskie Iraku i Syrii (ISIS). 

Zamach spowodował zawieszenie kampanii wyborczej prowadzonej w związku 

z przedterminowymi wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na 8 czerwca. 

5. Podsumowanie – Zapobieganie nielegalnemu „pozyskaniu” materiałów 

wybuchowych i wyrobów niekoncesjonowanych 

Terroryzm ma ogromny wpływ na relacje międzypaństwowe, politykę globalną 

oraz postrzeganie bezpieczeństwa, o czym świadczą daleko idące i wciąż odczuwalne 

skutki ataków, np. w Nowym Jorku czy Madrycie. Wpływa nie tylko na współpracę, 

ale także na odbiór i traktowanie tego zjawiska przez społeczeństwo, a zatem ma 

istotny wpływ na ludność i politykę krajów. 

Mianem terroryzmu określa się formę walki stosowaną dla osiągnięcia określonych 

celów, z intencją wymuszenia przez atakujących zmian, które są podejmowane prze-

ciwko cywilom. Charakteryzuje się przemocą i agresją powodującą destabilizację, 

zamieszanie i niepokój społeczny. 

Z pełną odpowiedzialnością należy stwierdzić, że w chwili, gdy przedstawiciele 

organizacji terrorystycznej podejmą decyzję o dokonaniu zamachu z użyciem IED, nie 

ma zbyt wielu przeszkód, aby taki zamiar zrealizować. To w głowie zamachowca 

powstaje cały plan, w którym określany jest czas, miejsce, oraz rodzaj ładunku czy 

sposób pobudzenia do wybuchu. W zależności od kraju lub regionu, który jest miejscem 

aktu terrorystycznego, charakterystyczne są elementy składowe. Należy zwrócić uwagę 

na fakt, iż do przygotowania samego ładunku niezbędna jest chociażby podstawowa 

wiedza o konstrukcji oraz możliwościach i sposobach pobudzenia do detonacji. Infor-

macje takie są łatwo dostępne, gdyż niejednokrotnie instrukcje trafiają na fora i strony 

dla osób zainteresowanych wykonaniem ładunków na różne potrzeby. Oprócz źródła 

informacji jakim jest Internet, bardzo ważnymi są też wydawnictwa książkowe, ofero-

wane zarówno stacjonarnie, jak i w sprzedaży wysyłkowej. Należy zwrócić uwagę na 

fakt, iż w przestrzeni publicznej funkcjonują wydawnictwa, które przeznaczone były 

dla służb czy wojska. Miały one za zadanie przygotowywanie do prac saperskich, 

wyburzeniowych oraz dywersyjnych. Część z nich zawierała pełne przepisy na wyko-

nanie złożonego ładunku wybuchowego na terenie wrogim z elementów dostępnych 

w sprzedaży. Jednym ze sposobów ograniczenia działalności związanej z przygotowa-

niem improwizowanych ładunków wybuchowych jest odpowiednie selekcjonowanie 

dostępnej wiedzy. Warto zastanowić się nad zablokowaniem dostępu do stron zawie-

rających odpowiednie instrukcje. Należy nadzorować półprodukty (prekursory) do 

wykonywania materiałów wybuchowych z ukierunkowaniem się na zamówienia dużych 

ilości odpowiednich odczynników, a w szczególności określonych zestawów odczyn-

ników. Natomiast w rejonach, które dotknięte są (lub były) konfliktami zbrojnymi 

ważne jest systematyczne (częste) usuwanie i niszczenie porzuconego czy wadliwie 

działającego uzbrojenia zawierającego materiały wybuchowe. 

Przybliżono kilka z wielu zamachów, jakich dokonano, zwracając uwagę na typ 

ładunku, sposób przygotowania oraz efekty. Incydenty te były ważne, gdyż odbyły się 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_Islamskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory_parlamentarne_w_Wielkiej_Brytanii_w_2017_roku
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w miejscach, które nie były w trakcie konfliktów zbrojnych, a wykonane ładunki 

niejednokrotnie miały bardzo dużą siłę niszczącą. Niektóre z nich zawierały duże ilości 

materiału wybuchowego, również z dodatkowymi efektami wzmocnienia działającymi 

w sposób bardzo efektywny. Widać, że pomimo ograniczeń i nadzorowania rynku 

materiałów wybuchowych, zawsze znajdą się możliwości, aby je pozyskać. 

Najważniejszym wnioskiem jest jednak to, że bardzo trudno jest nadzorować za-

równo wiedzę o wytwarzaniu elementów czy ładunków, jak i dostępność elementów 

składowych do ich budowy. Aktualizacja ustawy o prekursorach materiałów wybucho-

wych jest powolnym procesem, co pozwala przestępcom (będącym potencjalnymi 

terrorystami) obchodzić obowiązujące przepisy. Również możliwości pozyskiwania 

materiałów wybuchowych z przedmiotów pochodzania wojskowego nie uda się całko-

wicie zahamować. Jednaże „uszczelnienie” prawa i zaostrzenie kar dla osób pozysku-

jących artefakty oraz handlujących artefaktami zawierającymi materiały wybuchowe 

mogłoby się skutecznie przyczynić do odstraszenia przed tego typu procederami. 

Kolejna sprawa to podnoszenie świadomości na temat „zardzewiałej śmierci”, a szcze-

gólnie kwestii związanej z tym, jakie mogą być skutki nieumiejętnego obchodzenia się 

z tymi materiałami. Pośrednio pojawienie się dokładnych prawnych wytycznych 

regulujących cywilny rynek firm saperskich może spowodować, iż dostępność wybu-

chowych znalezisk naturalnie się zmniejszy. Ponadto większe zainteresowanie odpo-

wiednich służb mogłoby sprawić, że problem „poszukiwaczy” uległby zmniejszeniu. 
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Zagrożenia terrorystyczne związane z wykorzystaniem „pozyskanych” 

materiałów wybuchowych 

Streszczenie 

W niniejszym rozdziale monografii omówiono tematykę dotyczącą zagrożeń terrorystycznych związanych 
z wykorzystaniem „pozyskanych” materiałów wybuchowych i wyrobów niekoncesjonowanych. Scharak-

teryzowano zjawisko terroryzmu oraz startegię działania terrorystów. Omówiono prawnokarną problematykę 

poszukiwania wyrobów pochodzenia wojennego. Przedstawiono możliwości „pozyskiwania” materiałów 

wybuchowych i wyrobów niekoncesjonowanych. Zaprezentowano przykłady zamachów terrorystycznych 
z wykorzystaniem „pozyskanych” materiałów niebezpiecznych. 

Słowa kluczowe: terroryzm, materiały wybuchowe, IED 

Terrorist threats related to the use of "acquired" explosives  

Abstract 

In this chapter of the monograph, the subject of terrorist threats related to the use of "acquired" explosives 

and unlicensed products was discussed. The phenomenon of terrorism and the strategy of terrorists were 
characterized. The criminal law problem of searching for products of war origin was discussed. Possi-

bilities of "acquiring" explosives and non-licensed products are presented. Examples of terrorist attacks 

with the use of "acquired" dangerous materials are presented. 

Keywords: terrorism, explosives, IED 
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Wprowadzenie do symulacji ewakuacji budynku 

w obliczu zagrożenia terrorystycznego 

1. Wprowadzenie 

Ostatecznym krokiem w obliczu zagrożenia zaistniałego na terenie budynku jest 

ewakuacja. Najczęstszą przyczyną ewakuacji jest pożar. Dlatego zarówno przepisy, jak 

i procedury z narzędziami do ich tworzenia są wprowadzane głównie z myślą o takich 

przypadkach. Sprawdzają się one w większości wypadków związanych z siłami natury 

i z czynnikami losowymi. Niestety coraz częściej potrzeba ewakuacji budynku nie 

wynika z takich czynników, a z celowego przestępczego działania pojedynczych osób 

lub całych grup. W takiej sytuacji dotychczasowe procedury mogą być nieskuteczne, 

a w skrajnych przypadkach mogą posłużyć za narzędzie podczas realizacji planów 

napastników. W celu rozwiązania tego problemu i stworzenia jak najlepszego planu 

ewakuacji przeprowadza się symulacje komputerowe. Na rynku istnieje wiele modeli 

symulacji wykorzystywanych w oprogramowaniach, charakteryzują się one często 

ograniczeniami, które nie pozwalają wykorzystywać ich w specyficznych sytuacjach, 

lub modele te ograniczają się tylko do samej ewakuacji, lub wyłącznie do pożaru, 

pomijając inne zagrożenia. Dlatego w tej pracy postanowiono opisać, jak powinno 

wyglądać narzędzie do tworzenia planów ewakuacji, które pomoże uwzględnić również 

zagrożenia wywołane celowym i przemyślanym działaniem osób trzecich. Opisano 

założenia takiego narzędzia, możliwości jego zastosowania w ramach typowej działal-

ności właściciela budynku oraz dalsze możliwości rozwoju, zarówno pod kątem działań 

prewencyjnych, jak i wykorzystania tego samego oprogramowania w szkoleniu osób, 

które będą odpowiedzialne za bezpieczeństwo danego obiektu. Celem pracy jest przed-

stawienie modelu opartego na agentowej metodzie symulowania ruchu osób w budynku, 

sposobów jej implementacji oraz możliwych zastosowań. 

2. Dotychczasowe podejścia do problemu symulacji ewakuacji 

Erica D. Kuligowski i Richard D. Peacock w swojej pracy [1] (oraz w późniejszej 

z Bryan L. Hoskins [2]) przeprowadzili szczegółowy podział modeli ewakuacji. 

Podzielili oni istniejące rozwiązania na kilka kategorii. Pierwszą jest to, co konkretnie 

jest modelowane w zakresie osób. Może to być tylko ruch, może to być zachowanie 

częściowo uwzględniające inne czynniki poza ruchem, może to być próba całkowitego 

modelowania zachowania, z uwzględnieniem takich czynników jak emocje, a w końcu 

może to być próba symulacji zachowania, z uwzględnieniem również oceny ryzyka. 

Kolejnym sposobem podziału jest podział w zależności od tego, czy symulujemy 

indywidualnych ludzi, czy całe grupy. Następnym podziałem jest sposób wyznaczania 

położenia i drogi osób – czy to w oparciu o siatkę przestrzenną, sieć połączeń, czy ciągłe 

modelowanie ruchu. Jeszcze inny podział związany jest z tym, w jaki sposób modeluje 
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się indywidualne zachowania, czy ignoruje się je całkowicie, czy są ustalone z góry, 

czy istnieją sztywne scenariusze, jak mogą się one zmieniać, czy są warunkowe, czy są 

stosowane w oparciu o model statystyczny, czy w końcu nadzoruje je sztuczna inteli-

gencja. Kolejny podział związany jest z tym, czy model uwzględnia symulację samego 

pożaru i jego wpływ na ewakuację. Ostatnią kategorią istotną z naukowego punktu 

widzenia (opracowanie wprowadza również podziały istotne z ekonomicznego punktu 

widzenia, takie jak kwestie praw czy dostępność oprogramowania) jest sposób, w jaki 

ustalana jest droga wewnątrz pomieszczenia, przy czym w tym podziale występuje 

bardzo dużo kategorii. Jak widać na tych zestawieniach – wiele modeli proponuje 

stosowanie globalnego podejścia do symulowanych osób, zakładającego, iż badany jest 

całościowy strumień ruchu osób. W takich modelach nie ma możliwości wprowa-

dzenia indywidualnego zachowania się osób, gdyż nie istnieją one jako poszczególne 

obiekty. Główna zaleta takich modeli to stosunkowo niskie wymagania co do mocy 

obliczeniowej. Dlatego najczęściej są one stosowane w symulacjach obiektów, na 

których powierzchni przebywa bardzo duża liczba ludzi, mogą to być stadiony sportowe, 

czy miejsca koncertów. Możliwości symulacji ograniczają się do oceny przepusto-

wości systemu dróg ewakuacyjnych. Jest też mało świadome symulowanie za pomocą 

modeli sytuacji wynikłych z celowego działania jednostek obecnych w budynku, gdyż 

ich oddziaływanie zwykle ogranicza się do poszczególnych jednostek, a w mniejszym 

stopniu do strumienia ludzi jako całości. W wypadku modeli traktujących indywidualnie 

poszczególne ewakuowane osoby można zauważyć, iż przeważają modele nie uwzględ-

niające specyficznego zachowania osób lub rozpatrujące je w uprzednio zadany, 

deterministyczny sposób, jako automaty wykonujące wcześniej założone sekwencje 

czynności. Jednak ostatnimi czasy pojawia się coraz więcej modeli próbujących symu-

lować zachowania w bardziej realistyczny sposób, poprzez kombinację scenariuszy 

oraz czynników losowych. Należy tu też zauważyć, iż pomimo deklaracji producentów, 

nie można mówić w tego typu symulacjach o zastosowaniu sztucznej inteligencji 

(Artificial Inteligence, AI), jako czynnika sterującego ewakuowanymi jednostkami. To, 

co przez producentów jest określane jako AI, jest tylko bardziej skomplikowanym 

systemem założeń i czynników losowych. Nie zawiera podstawowego dla definicji AI 

czynnika uczenia się. Jednocześnie wydaje się, iż nie jest celowe wprowadzanie syste-

mów samouczących się do takich symulacji – ze względu na to, iż w rzeczywistości 

osoby, które są ewakuowane w większości nie mają wcześniejszych doświadczeń 

z tym procesem, toteż bliższe realizmu jest ustalenie podstawowych reguł na podstawie 

danych, a nie procesu uczenia. 

Kolejnym zagadnieniem w omawianiu istniejących modeli jest sposób, w jaki jest 

wyznaczana trasa, którą poruszają się ewakuowane osoby. Wiele modeli [1, 2] zakłada, 

iż będzie to trasa optymalna, nie biorąc pod uwagę wiedzy, jaką mają uczestnicy 

zdarzenia. Duża grupa modeli, które rozpatrują nie pojedyncze osoby, ale grupy osób, 

zakłada, iż wszystkie osoby poruszają się w tę samą stronę [1], co zwykle jest praw-

dziwe w wypadku zdarzeń takich jak pożar, ale może być problemem, gdy symulo-

wane są inne sytuacje. Innym problemem jest to, czy w trakcie ruchu bada się, jaki 

wpływ mają na siebie sąsiednie osoby. Jest to istotne przy próbie symulowania takich 

sytuacji jak wybuch paniki podczas ewakuacji, gdzie największe zagrożenia są właśnie 

wynikiem oddziaływania na siebie poszczególnych osób. 
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Osobnym problemem jest umożliwienie symulacji osób wymagających asysty. 

Dotyczy to głównie szpitali i innych obiektów medycznych, ale również sądów, aresztów 

i innych miejsc odbywania kary. Również typowe obiekty biurowe mogą wymagać 

takiej symulacji, jeśli znajdujące się na ich powierzchni firmy zatrudniają osoby o ogra-

niczonej możliwości samodzielnego poruszania się. Jest to ważny wymóg w świetle 

badań [3] Intiaz Mohammad Abir, Azhar Mohd Ibrahim, Siti Fauziah Toha, Amir 

Akramin Shafie, które wskazują na fakt, iż nawet osoby zdolne do samodzielnej ewa-

kuacji, będące pacjentami czy osobami niepełnosprawnymi, często czekają z ewakuacją 

na pomoc personelu. 

3. Proponowany model 

Ze względu na to, iż coraz większym zagrożeniem są działania przestępcze, wydaje 

się, iż dotychczasowe podejście do problemu ewakuacji musi się zmienić. Dzisiaj przy 

planowaniu ewakuacji zasadniczo w większości wypadków bierze się pod uwagę 

wyłącznie zagrożenie przeciwpożarowe. Potencjalnie tworzy to w bezpieczeństwie 

budynku słabe punkty, które mogą zostać wykorzystane do ataku. Ze względu na to, iż 

drogi ewakuacyjne są oznaczone, zamachowiec może wykorzystać proces ewakuacji, 

by zgromadzić potencjalne ofiary w jednym miejscu, takim jak strefa ewakuacji na 

zewnątrz budynku. Atak na takie miejsce ze względu na zagęszczenie osób może być 

wyjątkowo skuteczny. Zamachowiec może również wykorzystać proces ewakuacji 

jako osłonę dla własnych działań – w celu uzyskania dostępu do pomieszczeń normal-

nie znajdujących się w strefie kontroli dostępu czy też wykorzystania ruchu ludzi do 

zamaskowania swojego działania. By temu przeciwdziałać należy podczas symulacji 

uwzględniać nie tylko scenariusze zakładające pożar lub podobne zagrożenie, lecz 

również potencjalne działania przestępcze. Dodatkowo pandemia COVID 19 pokazała, 

iż mogą się pojawić niespodziewane ograniczenia wpływające na proces ewakuacji [4]. 

Podczas ewakuacji szpitali powstaje potrzeba segregacji pacjentów i ewakuowania ich 

tak, by pacjenci chorzy nie mieli styczności ze zdrowymi. Dla skutecznego zinter-

pretowania wyników symulacji korzystne jest, by były one przeprowadzone na tym 

samym modelu. Uznano, iż potrzebny jest model, który spełnia następujące wymagania: 

• umożliwia symulowanie działań przestępczych na równi ze zjawiskami natural-

nymi, dziejących się osobno lub jednocześnie z pożarem, a także sytuacje, 

w których ewakuacja wynika z włączenia alarmu przeciwpożarowego przez 

przestępców w celu popełnienia innego przestępstwa; 

• potrafi symulować rozmaite zachowania osób, w tym nieracjonalne, wynikające 

ze stanów emocjonalnych spowodowanych zdarzeniem; 

• umożliwia symulowanie skomplikowanych oddziaływań pomiędzy osobami, 

takich jak ewakuacja osoby wymagającej asysty (pacjent intensywnej terapii, osoba 

niepełnosprawna), interakcje wrogie (jak atak wręcz czy z uzyciem broni palnej) 

czy też interakcje wynikające z funkcji osoby (na przykład pracownik ochrony 

kierujący ewakuacją); 

• umożliwia różnicowanie parametrów symulowanych osób; 

• umożliwia przeprowadzenie w rozsądnym czasie, który dla większości prac zwią-

zanych z przebudową wnętrza budynku nie powinien przekraczać 24 godzin, dużej 

liczby symulacji z różnymi parametrami i wariantami, wystarczającej do uzy-

skania statystycznie istotnych wyników. Optymalne warianty powinny również 
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być tworzone automatycznie, z możliwością ręcznego dołożenia scenariusza, co 

umożliwi analizę osobom bez specjalistycznej wiedzy; 

• umożliwia dynamiczne tworzenie przewidywanej trasy poruszania się – na pod-

stawie informacji dostępnych dla konkretnej osoby; 

• umożliwia oddziaływanie osób na otoczenie – użycie środków gaśniczych, pod-

palenie czy sterowanie windą. 

Podobne modele są wykorzystywane w przemyśle gier video do tworzenia przeciw-

ników dla graczy – botów. Stąd postanowiono zaczerpnąć rozwiązania stosowane 

właśnie przy tworzeniu gier, jeśli chodzi o symulowanie wpływu emocji, oddziaływań 

i możliwości podejmowania decyzji pod wpływem stresu. 

Według klasyfikacji zawartej w [1] i [2] tworzony model można określić jako model 

uwzględniający indywidualne zachowanie ludzi na podstawie szacowania ryzyka i oceny 

stanu emocjonalnego poprzez mechanizmy rozkładu losowego, z obszarem symulacji 

modelowanym w trójwymiarowym środowisku, poruszaniem się indywidualnie roz-

patrywanych osób za pomocą ciągłej siatki położenia. 

Podstawą dla modelu jest zastosowanie obiektów – agentów posiadających możli-

wość oddziaływania z otoczeniem. 

Każdy agent posiada zbiór współczynników określających jego możliwości w od-

biorze informacji i w oddziaływaniu na otoczenie. Współczynniki te mogą się zmie-

niać podczas symulacji. Można podzielić je na dwie kategorie: „psychiczne” – odpo-

wiedzialne za odbiór bodźców i „fizyczne” – odpowiedzialne za oddziaływanie na 

otoczenie. Dodatkowo agent może posiadać przypisane znaczniki świadczące o wrażli-

wości lub niewrażliwości na konkretne czynniki. Podstawowym elementem ustalającym 

interakcje z otoczeniem jest „test współczynnika”. Polega to na tym, iż do każdej inter-

akcji jest przypisany jeden współczynnik lub więcej współczynników, które modyfikują 

rozkład losowy testu, jednocześnie po uzyskaniu rezultatu testu może wystąpić zmiana 

współczynników, jako jego efekt. Na obecnym etapie testowany jest model używający 

sześciu współczynników, którymi są: 

• szybkość – określa szybkość poruszania się; 

• siła – określa możliwość oddziaływania na otoczenie; 

• wytrzymałość – określa odporność na oddziaływanie czynników fizycznych, 

zmniejsza modyfikacje współczynników szybkości i siły wynikłe z takich testów, 

jak testy oddziaływania wynikłe z kontaktu z innymi osobami czy dymem, określa 

również stan zdrowia agenta, a jeśli spadnie do zera – jego śmierć; 

• wiedza – znajomość obszaru wpływa na szansę wybrania lepszej drogi bez korzy-

stania z oznakowania; 

• spostrzegawczość – cecha zwiększająca szansę na wybranie drogi w oparciu 

o oznakowanie oraz na reakcję na zmiany w otoczeniu; 

• odporność psychiczna – cecha określająca, jak na agenta wpływają czynniki psy-

chologiczne. 

Każdy czynnik oddziałujący na agenta ma następujące parametry: zasięg oddziały-

wania (odległość lub linia wzroku), rodzaj oddziaływania (fizyczne, psychiczne) oraz 

efekt (modyfikatory do cech agenta). Wszystkie oddziaływania są modyfikowane roz-

kładem losowym. Uwzględniany jest również znacznik niewrażliwości lub podatności 

na oddziaływanie. Znacznik niewrażliwości zmniejsza pięciokrotnie, a znacznik podat-

ności zwiększa pięciokrotnie wpływ czynnika na współczynniki. 
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Ścieżka jest wyznaczana następująco: najpierw testowany jest stan za pomocą 

czynnika losowego modyfikowanego przez cechę spostrzegawczości – czy agent 

widzi, gdzie jest wyjście z konkretnego pomieszczenia. Jeśli tak, to droga jest określona 

jako trasa o najmniejszym koszcie oddziaływań w stronę znacznika ewakuacji. Jeśli 

nie, to następuje test losowy z cechą wiedzy – czy agent pomimo tego wybierze dobre 

wyjście. Jeśli nie, to porusza się w stronę, gdzie oddziaływania są najmniejsze. Nie jest 

potrzebne tworzenie osobnej zasady podążania za tłumem, gdyż w takiej sytuacji 

najniższy koszt zwykle powoduje takie zachowania. 

Podczas poruszania się na bieżąco jest sprawdzane, czy postać nie weszła w inter-

akcje z otoczeniem lub inną osobą. Jest to sprawdzane za pomocą porównywania 

zajętej przestrzeni. Każda postać (czy przedmiot) ma zarezerwowaną przestrzeń – 

„hitbox”, określoną jako sześcian lub suma sześcianów zajętych przez ten obiekt. 

W sytuacji, gdy w jednym punkcie symulowanej przestrzeni znajdą się dwa „hitboxy” 

następuje oddziaływanie. Jeżeli obiekty te nie mogą zajmować tej samej przestrzeni, na 

przykład dwoje ludzi, jednym z wyników oddziaływania jest przemieszczenie jednego 

z nich na wolne pole. W wypadku braku takiego pola obiekt „słabszy” (posiadający 

gorsze współczynniki fizyczne) otrzymuje dodatkowe obrażenia w wyniku kolizji. 

Obiekty mogą również zajmować tę samą przestrzeń, na przykład osoba i dym, w takim 

wypadku przesunięcie nie następuje. Jego rezultat również jest określany za pomocą 

prostego testu statystyki odpowiedniej dla oddziaływania. Nie tylko przedmioty mają 

„hitboxy”, również zjawiska, takie jak zadymienie, złe oświetlenie, ciasne przejście 

mogące wywołać atak klaustrofobii i tym podobne. Należy zauważyć również, iż 

nowoczesne karty graficzne mają zaimplementowane sprzętowe sprawdzanie kolizji 

„hitboxów” na potrzeby gier komputerowych. Dzięki temu wyraźnie wzrasta szybkość 

obliczeń z użyciem tej metody. 

Efekty emocjonalne symuluje się poprzez modyfikację cech – na przykład panika 

jest określona jako przyrost siły i wytrzymałości wraz ze spadkiem spostrzegawczości 

i wiedzy. W podobny sposób symuluje się wpływ czynników fizycznych, na przykład 

zadymienie oznacza spadek wytrzymałości, szybkości i spostrzegawczości. 

Jak widać podstawowe zasady modelu są dość proste, co pozwala na łatwą imple-

mentację i dobrą wydajność obliczeniową, ponieważ wszystkie obliczenia są prostymi 

zależnościami liniowymi lub funkcjami sprzętowo implementowanymi w komputerach 

przeznaczonych do grania w gry video. 

Istnieje podstawowa różnica pomiędzy opisanym modelem a podobnymi – jak na 

przykład w pracy X. Chen, J. Wangi innych [5] – w których uwzględnianie procesów 

emocjonalnych i społecznych prowadzi do znacznego wzrostu liczby obliczeń, a w efekcie 

do zwiększenia wymagań sprzętowych dla użytkowania modelu. Należy również 

zauważyć, iż w podstawowej wersji modelu zagrożenia takie jak ogień czy dym nie 

przemieszczają się, jest możliwe jednak rozbudowanie modelu o efekty rozpraszania 

i przenoszenia się ognia i dymu, na przykład analogicznie jak w modelu zapropono-

wanym przez B.A. Corrêa, A.L. Bicho, D.F. Adamatti [6], co jednak wpływa znacząco 

na efektywność obliczeniową modelu. 

Działanie podstawowych algorytmów można prześledzić na przykładzie sytuacji 

przejścia agenta przez pomieszczenie na trasie do drogi ewakuacyjnej. 
Pierwszym działaniem algorytmu jest analiza tego, czy agent „wie” jak powinien 

opuścić pomieszczenie. Jest to prosty test tak/nie z prawdopodobieństwem zależnym 
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od współczynnika „wiedza” agenta. Udany test powoduje przeskoczenie następnego 
etapu i przejście do wyznaczania trasy. 

Następnym punktem jest określenie wyjścia, którym agent chce opuścić pomiesz-
czenie. Każde wyjście ma przypisane prawdopodobieństwo, iż osoba skieruje się ku 
niemu. Dodatkowo współczynnik spostrzegawczości może je zwiększyć dla wyjścia 
oznakowanego jako ewakuacyjne lub w innych przypadkach, gdy wygląd wskazuje na 
to, iż jest to korzystna droga. Ustalenie tego, czy agent „widzi” oznaczenia jest prze-
prowadzane na podstawie linii widzenia, modyfikowanej przez odległość, wielkość 
znaku, oraz kąt patrzenia [7]. Dodatkowo prawdopodobieństwo wyjścia konkretnym 
wyjściem zwiększa się, jeśli inni agenci w pomieszczeniu kierują się do niego, przy 
czym agenci, którzy „zdali” test wiedzy w pierwszym punkcie mają większy wpływ 
niż inni. Wyjście, którym agent przeszedł ma zmniejszone prawdopodobieństwo, po-
dobnie jak te, które prowadzą do pomieszczeń z niekorzystnym oddziaływaniem 
(ogień, dym, napastnik). 

Następnym punktem jest wyznaczenie trasy do wybranego wyjścia. Trasa wyzna-
czana jest poprzez określenie takiej drogi, gdzie wpływ czynników zewnętrznych jest 
najkorzystniejszy. Czynnikami korzystnymi są na przykład dobre oświetlenie, poręcze 
czy inne ułatwienia w poruszaniu. Czynnikami negatywnymi są inni agenci w odle-
głości równej współczynnikowi szybkości, utrudnienia w poruszaniu się (nierówna 
nawierzchnia, ciemność), obiekty, na które należy oddziaływać, by móc się poruszać 
(lekkie meble, które można przesunąć i podobne przeszkody) czy obszary o negatywnym 
oddziaływaniu, takie jak dym lub ogień. Siła tych oddziaływań podczas wyznaczania 
drogi zależy od współczynników spostrzegawczości dla wszystkich oddziaływań i od-
porności psychicznej na ciemność czy dym (odporność zmniejsza ich wpływ). Wybie-
rana jest droga z najwyższym wynikiem sumy zmodyfikowanych współczynników. 

Następny punkt programu jest powtarzany aż do opuszczenia pomieszczenia. Dla 
kolejnych agentów program jest wykonywany w kolejności ich wejścia do pomieszczenia. 
Agent porusza się w przestrzeni po zaplanowanej trasie o odległość wyznaczoną przez 
współczynnik „szybkość” modyfikowany podłożem, po którym agent się porusza. 
Podczas tego ruchu testowane jest, czy w przestrzeni zajętej podczas ruchu przez jego 
„hitbox” nie znalazł się „hitbox” innego obiektu, a jeśli to nastąpiło, przeprowadzany 
jest odpowiedni test oddziaływania. Na przykład oddziaływanie dwóch agentów może 
doprowadzić, w zależności od ich współczynników „siły” i wytrzymałości, do kom-
binacji zjawisk – przesunięcia jednego agenta na wolne pole, jeśli takie jest, zatrzymania 
poruszającego się agenta i zmiany współczynników. Te zmiany mogą obrazować 
fizyczne oddziaływanie i związane z tym obrażenia, jak i wpływ tłumu na psychikę, na 
przykład wzrost siły i spadek spostrzegawczości wywołany paniką. W wypadku 
zatrzymania ruchu przed następnym krokiem zostaje powtórzony krok wyznaczania 
trasy. Podobnie wygląda spotkanie z innymi przeszkodami. Wszystkie te oddziaływania 
polegają głównie na zmianach odpowiednich współczynników agenta. W niektórych 
przypadkach współczynniki agenta modyfikują szansę lub poziom zmiany, w innych 
jest ona stała, narzucona scenariuszem. 

Ten schemat działania jest powtarzany dla każdego podstawowego agenta. Istnieje 
możliwość dodatkowej modyfikacji dla agentów o specyficznej cesze. Na przykład 
symulacja osoby poruszającej się na wózku może polegać na różnym modyfikowaniu 
jego oddziaływań na inne modyfikowanie szybkości (w zależności od podłoża) czy 
dodatkowe efekty oddziaływań. 



 

Jerzy Mikulik, Mikołaj Grotowski 
 

120 
 

Można stwierdzić, iż obliczeniowe wymagania tego modelu nie są wysokie. Każde 

oddziaływanie to proste równanie ze zmienną losową, kontrola zajętości przestrzeni, co 

prawda, wymaga więcej obliczeń, ale dzięki implementacji sprzętowej jest liczona 

szybko, a najbardziej obliczeniowo wymagające szukanie drogi jest wykonywane tylko 

w części cyklów. Dodatkowo poziom dokładności można regulować poprzez zmianę 

skali współczynnika szybkości, im bardziej szybkość przekłada się na większą odległość, 

tym mniej cykli zajmie cała symulacja. W tej chwili nie można jeszcze powiedzieć, 

jaka jest największa odległość, dla której wyniki mają jeszcze praktyczną wartość, 

ustalenie tego wymaga większej liczby testów. Pewne jest, że musi to być nie więcej 

niż połowa najkrótszej drogi przez pomieszczenia na drodze ewakuacji, tak by zapewnić, 

iż zostaną rozpatrzone interakcje na drodze w danym pomieszczeniu. 

Co jest istotne, można wprowadzać w tym modelu agentów, którzy mają inny cel 

niż ewakuacja. Na przykład w symulacji pożaru można dodatkowo wprowadzić 

agentów – strażaków, którzy drogę wyznaczają w kierunku ognia, mają inny wpływ na 

otoczenie – oddziaływanie na ogień czy na agentów o niskim poziomie wytrzymałości 

lub szybkości. Tacy agenci, choć zupełnie różni, jeśli chodzi o funkcję, nadal używają 

tych samych procedur i obliczeń, co znacząco upraszcza programowanie symulacji 

i zwiększa jej elastyczność. Poprzez definiowanie oddziaływań i dopuszczonych dróg 

poruszania się można zdefiniować agentów symulujących osoby osadzone w areszcie 

lub zakładzie karnym. Takie osoby mogą zmienić swój zestaw reguł w trakcie symu-

lacji, na przykład można założyć, iż kiedy są pod nadzorem (w jego polu widzenia) 

agenta strażnika mają małą szansę na zmianę zachowania na próbę ucieczki, a jeśli są 

pozostawieni bez nadzoru, szansa ta rośnie. Po takiej zmianie ich cel się zmienia, 

starają się opuścić strzeżony obszar, jednocześnie dopuszczalne są interakcje symu-

lujące próby siłowego pokonania strażników. Pozwala również testować inne sytuacje, 

nie tylko pożar. Na przykład można w łatwy sposób zasymulować atak przez zarówno 

pojedynczego napastnika, jak i zorganizowaną grupę, badać przemieszczanie się ludzi 

podczas imprez masowych czy na obszarze terminalu portu lotniczego. Nie wymaga to 

praktycznie żadnych zmian w samych algorytmach, a jedynie określenia zasad i oddzia-

ływań. Ponieważ podstawowy model agenta może zawierać dowolną liczbę interakcji 

oraz dowolnie wyznaczony cel, agent może przedstawiać zarówno osoby ewakuowane, 

pracowników ochrony, strażaków, jak i napastników. Również efekty środowiska 

łatwo zaimplementować, wyznaczając im obszar działania i oddziaływania. Ze względu 

na prosty, z matematycznego punktu widzenia, charakter oddziaływania – równanie 

liniowe zawierające element losowy i współczynniki – nie powoduje to znaczącego 

spadku wydajności obliczeniowej. Podejście takie można łatwo zaimplementować na 

różnych platformach informatycznych, zarówno używając gotowych programów, jak 

i tworząc własną platformę. 

Oparcie na zasadach podobnych do gier komputerowych daje dodatkową możli-

wość. Oprogramowanie tego typu – poza klasyczną symulacją – daje możliwość spo-

wolnienia obliczeń do poziomu czasu rzeczywistego i użycia danych do stworzenia 

rzeczywistości wirtualnej. Celem takiego zabiegu może być sprawdzenie istniejących 

rozwiązań oznakowania dróg ewakuacyjnych [8] lub zastosowanie jako zaawansowane 

urządzenie treningowe, zarówno w rzeczywistości wirtualnej, jak i rozszerzonej. Jest to 

proste dlatego, iż podstawowe elementy generowania rzeczywistości wirtualnej, jak 

kontrola położenia oraz pola widzenia, są integralną częścią tego modelu. 
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4. Metodyka testów 

Na ten moment stworzona jest platforma informatyczna dla tego modelu. Są testo-

wane dwa rozwiązania. Najbardziej zaawansowane jest zastosowanie engine „Unity” 

wraz z bibliotekami pierwotnie będącymi częścią projektu gry FPS/RPG (First Person 

Shooter/Role Plaing Game). Jako alternatywa jest rozpatrywane zastosowanie oprogra-

mowania „FlexSim”. Oba te rozwiązania mają swoje zalety. Na korzyść „Unity” 

przemawia lepsze wykorzystanie zasobów obliczeniowych komputera w wyniku zaan-

gażowania w część obliczeń kart graficznych poprzez standardowe metody stosowane 

w grach. Umożliwia to wprowadzenie wielowątkowości obliczeń, szczególnie przy 

planowaniu trasy i analizie ruchu agentów. Jest to szczególnie istotne przy analizie 

dużych obiektów z dużą liczbą osób. Można bezpiecznie przeprowadzać te obliczenia 

wielowątkowo, gdyż nie ma problemu oczekiwania na dane z jednych obliczeń, by 

zacząć następne. Zasadniczo każde pomieszczenie jest zamkniętym systemem i może 

być liczone niezależnie. Podstawową zaletą „FlexSim” jest to, iż program ten jest 

specjalnie stworzony do tego, by uruchamiać na nim symulacje obiektów tech-

nicznych, istnieją gotowe narzędzia do przenoszenia planów budynków stworzonych 

w takich programach, jak na przykład „AutoCad”, co jest standardem w architekturze. 

W tej chwili planowana jest ocena tego modelu dwoma metodami. Po pierwsze, 

wyniki symulacji są porównywane z przebiegiem rzeczywistych zdarzeń. Niestety muszą 

być to realne przypadki, a nie ćwiczenia, gdyż model ten skupia się na zjawiskach nie 

występujących podczas testów. Powoduje to, iż zbieranie danych do tej oceny jest 

bardzo trudne. Aktualnie jesteśmy w posiadaniu danych obejmujących ewakuację 

trzech różnych obiektów łącznie w trzech przypadkach pożarów i jednym przypadku 

powiadomienia o podłożeniu ładunku wybuchowego. Jeden z tych budynków to kompleks 

biurowy składający się z trzech osobnych budynków biurowych połączonych wspól-

nym atrium, drugi to typowe centrum handlowe, a trzeci to budynek biurowy połączony 

z halą produkcyjną i magazynem wysokiego składowania. W dwóch wypadkach dane 

zebrano przy użyciu kamer telewizji przemysłowej, a w jednym przy użyciu techno-

logii RFID (Radio Frequency Identification) będącej częścią systemu kontroli dostępu 

w budynku. Drugą metodą jest porównanie z innymi modelami, głównie z modelem 

Legion firmy BENTLEY SYSTEMS – jako najbardziej zbliżonym funkcjonalnie, oraz 

modelem opisanym przez Simo Hostikka [9]. 

Pierwszym etapem, który trwa teraz, jest znalezienie parametrów dających naj-

bardziej zbliżone do rzeczywistości wyniki. W tym celu przeprowadzane są serie po 

1000 symulacji z jednym zestawem parametrów. Wyniki poszczególnych serii są porów-

nywane z zapisami rzeczywistych wydarzeń. Alternatywnie rozważa się użycie metodyki 

stosowanej przez F. Makinoshima oraz Y. Oishi w celu ustalenia parametrów na 

podstawie zapisu wydarzeń [10]. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie symulacji 

kolejnych 3-5 wydarzeń już tylko dla wybranych parametrów i szczegółowa analiza, 

w jakim stopniu symulowane wydarzenia pokrywają się z rzeczywistymi. Planowane jest 

również przeprowadzenie porównań z próbnymi ewakuacjami. Nie zapewniają one, co 

prawda, danych związanych z zachowaniem się ludzi w rzeczywistych wypadkach, ale 

pozwalają sprawdzić poprawność systemu wyznaczania trasy poprzez porównanie drogi 

wybranej przez ludzi z drogą symulowaną. 
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5. Zastosowania 

Podstawowym zastosowaniem modelu jest sprawdzanie poprawności procedur 

ewakuacji, zarówno na etapie ich tworzenia, jak i kontroli zmian wynikłych ze względu 

na zmianę warunków, na przykład powstałą ze względu na zmianę aranżacji po-

wierzchni, czy zmianę w zatrudnieniu na terenie budynku. Możliwe jest przetestowanie 

zarówno podstawowych wariantów (jak pożar czy informacja o podłożonej bombie), 

jak i bardziej skomplikowanych scenariuszy, jak na przykład atak terrorystyczny, atak 

pojedynczego napastnika, napad rabunkowy przy wykorzystaniu fałszywej informacji 

powodującej ewakuację czy połączenie kilku wariantów, takie jak próba ataku na 

ewakuujące się osoby po podpaleniu czy podłożeniu bomby. Zaletą tego modelu jest, 

iż wyniki można otrzymać bardzo szybko, używając standardowego komputera klasy 

PC, co pozwala na przeprowadzenie symulacji przy okazji każdych zmian w strefie 

ewakuacji. Jest to szczególnie istotne, gdyż obecnie panuje trend częstych przeróbek 

przestrzeni, dostosowywania jej do dynamicznie powstających grup projektowych 

wewnątrz organizacji. Te zmiany są postrzegane jako na tyle niewielkie, iż zwykle nie 

jest przeprowadzana żadna analiza bezpieczeństwa. Jednak częstotliwość zmian i ich 

nawarstwianie powoduje, że mogą one istotnie wpłynąć na proces ewakuacji. Dlatego 

narzędzie takie, jak ten model, może znacząco pozytywnie wpłynąć na bezpieczeń-

stwo, umożliwiając każdorazową kontrolę wprowadzanych zmian. Może też ułatwić 

pracę osobom odpowiedzialnym za ułożenie planów ochrony i procedur na wypadek 

wystąpienia sytuacji, które mogą skończyć się ewakuacją, pozwalając zaplanować 

najlepsze rozmieszczenie personelu ochrony w celu zabezpieczenia ewakuacji, ale też 

zabezpieczenia poufnych danych czy wrażliwego sprzętu przed kradzieżą podczas 

ewakuacji, prowadzenia służb ratunkowych na miejsce zdarzenia w sposób nie zakłó-

cający ewakuacji lub przeprowadzenia ewakuacji osób wymagających asysty. Ten 

ostatni aspekt jest szczególnie istotny w budynkach, gdzie znajduje się więcej osób 

niepełnosprawnych, dla których na drodze ewakuacyjnej występują bariery, takie jak 

schody dla osób na wózkach inwalidzkich. Wyznaczenie sposobu ewakuacji takich osób 

to często zaniedbywany lub lekceważony krok w planowaniu procedur ewakuacyjnych. 

Innym zastosowaniem takiego modelu jest włączenie go jako elementu systemu 

treningowego. Może to nastąpić na kilku poziomach. Pierwszym jest zastosowanie 

samego modułu do treningu osób dowodzących działaniami służb ratowniczych działa-

jących w trakcie ewakuacji. Taka sytuacja pozwala na „dowodzenie” wirtualnym od-

działem, symulując efekty wydanych poleceń. W tym wariancie nie jest potrzebny 

żaden dodatkowy sprzęt, jedynie komputer i osoba nadzorująca szkolenie, wprowadza-

jąca wydane polecenia do systemu i uruchamiająca scenariusze. Bardziej zaawansowane 

warianty to użycie wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości. W wariancie z wirtualną 

rzeczywistością ćwiczący dzięki goglom i kontrolerom mogą dołączyć do symulo-

wanej ewakuacji. Może to być zarówno na zasadzie biernej obserwacji, jak i czynnego 

udziału w roli jednej z osób ze scenariusza. Możliwe jest połączenie tego z oprogra-

mowaniem symulującym działanie danego typu służb (na przykład Straży Pożarnej czy 

Policji), umożliwiającym również wprowadzanie specyficznych zadań dla danych służb. 

W wariancie symulacji zdarzeń przestępczych sterowanie opozycją również może być 

prowadzone przez instruktorów ze sprzętem virtualnej rzeczywistości. Innym interesu-

jącym wariantem jest zastosowanie systemów rozszerzonej rzeczywistości nakładających 

wirtualny obraz na rzeczywisty świat. Pozwala to ćwiczyć w rzeczywistym budynku 
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realistyczne scenariusze, jednocześnie eliminując kosztowny i często problematyczny 

z punktu widzenia bezpieczeństwa wymóg zatrudnienia do ćwiczeń dużych grup sta-

tystów, zastępując ich wirtualnymi odpowiednikami oraz jednocześnie – poprzez to, iż 

są oni symulowani – nadając im realistyczną reakcję na sytuację. Jest to szczególnie 

istotne w wypadku ćwiczeń w realistycznych warunkach zakładających użycie ognia, 

dymu czy ostrej amunicji, gdyż odpada problem zapewnienia bezpieczeństwa statystom. 

Innym zastosowaniem takiego systemu są ćwiczenia „zapoznawcze” w budynkach, 

kiedy służby poznają rozkład pomieszczeń i specyfikę budynku. Dzięki systemowi 

rozszerzonej rzeczywistości mogą zobaczyć, jak będzie wyglądał budynek podczas 

procesu ewakuacji, gdzie będą znajdować się ludzie, a które drogi będą dostępne, by 

dostać się na miejsce zdarzenia. Daje to większą świadomość operacyjną niż zwykłe 

oprowadzenie i omówienie, pozwalając dostrzec potencjalne problemy już na etapie 

planowania. 

Od strony technicznej zastosowanie tego modelu przy treningach wirtualnej i roz-

szerzonej rzeczywistości będzie polegało na użyciu komputera z uruchomioną symu-

lacją, jako serwera i hosta dla postrzególnych urządzeń wirtualnej rzeczywistości. Jest 

to analogiczne do systemów używanych w wieloosobowych grach komputerowych 

z dedykowanym serwerem. Komputer host zarządza treningiem, rozgrywając scenariusz, 

a urządzenia treningowe odpowiadają za generację obrazu i przesyłanie do serwera 

informacji o czynnościach osób ćwiczących. Dzięki temu, iż system jest oparty na 

rozwiązaniach stosowanych w grach komputerowych, jest kompatybilny z większością 

sprzętu dostępnego na rynku. 

6. Podsumowanie 

W współczesnym świecie oprogramowanie symulujące znajduje coraz więcej zasto-

sowań. Astronauci NASA (National Air Space Agency) przed misją ćwiczą wykony-

wanie napraw w systemach wirtualnej rzeczywistości. Piloci doskonalą umiejętności 

w symulatorach, co znacząco wpływa na podniesienie bezpieczeństwa lotów. Lekarze 

ćwiczą operacje zanim spotkają swojego pacjenta. Dlatego ważne jest, by również do 

zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budynków używać symulacji. Jak widać przed-

stawiony model ma różnorakie zastosowania zwiększające bezpieczeństwo zarówno od 

zdarzeń losowych (takich jak pożar), jak i działań przestępczych czy terrorystycznych. 

Pomaga również w analizie problemów związanych z ewakuacją, w tym ewakuacją 

osób z ograniczoną zdolnością poruszania się, osób chorych w trakcie leczenia, a także 

ewakuacji osób, które znajdują się pod nadzorem w związku ze stanem zdrowia lub 

innymi czynnikami, takimi jak ograniczenie wolności. Z tego względu jest to unikalne 

narzędzie pozwalające na przetestowanie założeń związanych z ewakuacją czy reago-

waniem na zdarzenia niebezpieczne w budynku i stworzenie jak najlepszego zestawu 

procedur postępowania. Pozwala również na analizę planowanych zmian w aranżacji 

pod kątem problemów z bezpieczeństwem fizycznym. W połączeniu z systemami 

treningowymi pozwala na realistyczne ćwiczenia trudnych sytuacji w bezpiecznych 

warunkach i przy niskich kosztach. Dlatego wydaje się celowe, by dalej go rozwijać, 

aby w jak najdokładniejszy sposób móc przewidywać, co może się zdarzyć w trakcie 

zaistnienia zagrożenia. Możliwe jest dalsze rozwijanie oprogramowania, na przykład 

dołożenie w pełni realistycznego modelu rozprzestrzeniania się ognia czy modelowania 

działania sprzętu wykorzystywanego zarówno przez służby, jak i opozycję. Ostatecz-
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nym celem jest udostępnienie osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo narzędzia 

pozwalającego na kompleksową analizę problemów z bezpieczeństwem, ich minimali-

zację, a także na ćwiczenia wszystkich osób zaangażowanych w bezpieczeństwo – 

w taki sposób, by byli przygotowani na każde wyzwanie, jakie może ich spotkać w pracy. 
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Wprowadzenie do symulacji ewakuacji budynku w obliczu zagrożenia 

terrorystycznego 

Streszczenie 

Ostatecznym krokiem w obliczu zagrożenia zaistniałego na terenie budynku jest ewakuacja. Najczęstszą 
przyczyną ewakuacji jest pożar. Dlatego zarówno przepisy, jak i procedury z narzędziami do ich wpro-

wadzenia są tworzone głównie z myślą o takich przypadkach. Sprawdzają się one w większości wypadków 

związanych z siłami natury i z czynnikami losowymi. Niestety, coraz częściej potrzeba ewakuacji budynku 

nie wynika z takich czynników, a z celowego, przestępczego działania pojedynczych osób lub całych grup. 
W takiej sytuacji dotychczasowe procedury mogą być nieskuteczne, a w skrajnych przypadkach mogą po-

służyć za narzędzie podczas realizacji planów napastników. Dlatego w tej pracy postanowiono opisać, jak 

powinno wyglądać narzędzie do tworzenia planów ewakuacji, które pomoże uwzględnić również zagro-

żenia wywołane celowym i przemyślanym działaniem osób trzecich. Opisano prototyp takiego narzędzia, 
możliwości jego zastosowania w ramach typowej działalności właściciela budynku oraz dalsze możliwości 

rozwoju, zarówno pod kątem działań prewencyjnych, jak i wykorzystania tego samego oprogramowania 

w szkoleniu osób, które będą odpowiedzialne za bezpieczeństwo danego obiektu. 

Słowa kluczowe: symulacje, modele agentowe, rozszerzona rzeczywistość 
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An introduction to evacuation simulation from a building in the face of a terrorist 

threat 

Abstract  

The final step in the face of the threat in the building is evacuation. Fire is the most common cause of 
evacuation. Therefore, both regulations and procedures with tools for their creation are created mainly with 

such cases in mind. They work best in most cases related to natural forces and random factors. 

Unfortunately, more and more often the need to evacuate the building does not result from such factors, but 

from deliberate, criminal actions of individuals or entire groups. In such a situation, the existing procedures 
may be ineffective, and in extreme cases may be used as a tool in the implementation of the attackers' 

plans. Therefore, in this paper, it was decided to describe what a tool for creating evacuation plans should 

look like, which will also help to take into account the threats caused by deliberate and thoughtful actions 

of third parties. A prototype of such a tool is described, the possibilities of its use as part of the typical 
activities of the building owner, and further development opportunities, both in terms of preventive 

measures and the use of the same software in training people who will be responsible for the safety of 

a given facility. 

Keywords: simulations, agent models, augmented reality 
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Rozmiar i przyczyny ciemnej liczby przestępstw 

1. Wprowadzenie 

Przestępczość jest integralną częścią prawie każdego społeczeństwa. Jest to zjawisko 

obecne od istnienia pierwszych cywilizacji. Wielu wybitnych myślicieli starało się od-

powiedzieć na pytanie, jak stworzyć odpowiednie mechanizmy przywracania porządku 

oraz zapewnienia ochrony i stabilności wszystkich obywateli. W perspektywie histo-

rycznej podejmowano różne próby stworzenia skutecznych mechanizmów walki z nie-

pewnością i krzywdą skierowaną wobec najsłabszych członków wspólnoty. Współ-

czesne społeczeństwa starają się zwalczać przestępczość poprzez swoje systemy sądow-

nictwa karnego. W tym celu zaczęto od stworzenia pojęcia przestępstwa, by następnie 

móc egzekwować prawo. Żeby wyłonić ciemną liczbę przestępstw najpierw należy się 

dowiedzieć, co właściwie oznacza to słowo. Legalna definicja przestępstwa w rozu-

mieniu Kodeksu karnego [1] jako taka nie istnieje. Jednakże w oparciu o art. 1 § 1 kk, 

w połączeniu z art. 1 § 2 i 3 kk, a także innymi przepisami części ogólnej – z łatwością 

da się przeprowadzić rekonstrukcję, która wyłoni wspomnianą wcześniej regułę. Prze-

stępstwem jest czyn człowieka zabroniony przez ustawę pod groźbą kary jako zbrodnia 

lub występek, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż 

znikomy [2]. 

Spełnienie wszystkich wyżej wymienionych warunków jednakże nie sprawia, że 

taki czyn trafi do statystyk prowadzonych przez odpowiednie służby. Dzieje się tak, 

ponieważ pomimo szczególnych starań organów ścigania – nie są one wszechwiedzące. 

Żeby dane przestępstwo było wykazywane jako zaistniałe, musi przejść przez proces 

ujawniania. To z kolei nie jest proste, ponieważ we wspomnianym aparacie kluczową 

rolę odegrać mogą różnorodne osoby – funkcjonariusze, prokuratorzy, sędziowie, 

świadkowie i osoby pokrzywdzone. Biorą w nim udział także agendy wszelkiego typu 

oraz instytucje sformalizowanej kontroli społecznej. Niestety nie każdy czyn, o którym 

posiadają wiedzę zyskuje miano ujawnionego. By został on odnotowany, świadomość 

jego zaistnienia musi dotrzeć do organów ścigania. Następnie policja ma za zadanie 

ustalić jego bezprawność oraz przeprowadzić postępowanie sprawdzające, a w dalszej 

kolejności przygotowawcze. Przestępstwami są bowiem zachowania, które w społecznej 

rzeczywistości zostały odkryte, a następnie w prawnym procesie interpretacji sklasyfi-

kowane jako przestępne [3]. 

Już 57 lat temu P. Horoszewski stwierdził, że żadna z oficjalnych statystyk krymi-

nalnych nie oddaje, w dalekim nawet przybliżeniu, rozmiarów przestępczości rzeczy-

wiście popełnionej [4]. 

  

 
1 19536@ans-elblag.pl, studentka Administracji Bezpieczeństwa Publicznego, Instytut Ekonomiczny, Aka-

demia Nauk Stosowanych w Elblągu, https://ans-elblag.pl/instytut-ekonomiczny/. 
2 e.pachura@ans-elblag.pl, Instytut Ekonomiczny, Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, https://ans-
elblag.pl/instytut-ekonomiczny/. 
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2. Próba zdefiniowana ciemnej liczby przestępstw 

Ciemna liczba przestępczości jest terminem różnie określanym. Najczęściej używany 

jest on do opisania rozbieżności między rzeczywistym rozmiarem przestępczości 

a przestępstwami znanymi Policji, a ponadto określa się nim ukryte przestępstwa, które 

nie są rejestrowane przez organy, a zatem nie występują w oficjalnych statystykach. 

Określana jest także jako ta część wszystkich przestępstw popełnianych każdego roku, 

która nigdy nie wychodzi na jaw. Tak więc ciemną liczbę przestępstw (lub przestępstw 

ukrytych) można wyjaśnić jako te przestępstwa, które nie zostały zgłoszone Policji lub 

innym organom ścigania, a mogły mieć miejsce w określonym czasie, niezależnie od 

tego, czy są znane tylko jednej osobie (ofiara), czy większej liczbie osób (świadkowie), 

które mogą zdecydować o niezgłaszaniu takich przestępstw [5]. 

Istnieje określenie ciemnej liczby jako różnicy pomiędzy ogółem popełnionych 

przestępstw a przestępstwami, które dotarły do wiadomości organów ścigania. Takie 

ujęcie jednak unika obejmowania tym określeniem przestępstw, o których policja wie, 

że zaistniały, lecz nie może ich istnienia formalnie ustalić lub nie rejestruje się ich na 

przykład ze względu na tendencje do depenalizaji czy subiektywnego odczucia funk-

cjonariusza, że dany czyn nie stanowi przestępstwa [6]. 

Na przestępczość rzeczywistą, która stanowi całkowitą liczbę czynów wyczerpu-

jących znamiona czynów zabronionych stypizowanych w ustawach karnych, składają 

się dwa podzbiory. Pierwszym z nich jest przestępczość ujawniona, czyli czyny, 

o których informacja dotarła do organów ścigania, natomiast drugim – przestępczość 

nieujawniona. Gromadzone i przetwarzane dane o przestępstwach, znajdujące się 

w statystykach różnych organów, dotyczą zbioru przestępstw ujawnionych. Są nimi 

jedynie takie, o których organy ścigania posiadały informacje i podejmowały czynności 

ukierunkowane na ustalenie lub potwierdzenie faktu przestępstwa czy wykrycie sprawcy. 

Na podstawie statystyk określa się rozmiary przestępczości rejestrowanej, tj. liczbę 

zdarzeń zgłoszonych i wstępnie kwalifikowanych jako przestępstwo, przestępczości 

stwierdzanej, przestępczości wykrytej oraz przestępczości osądzanej [7]. 

W statystyce policyjnej jako podstawowe jednostki pomiaru przestępczości istnieją 

określenia: „wszczęte postępowania przygotowawcze”, „przestępstwa stwierdzone”, 

„przestępstwa wykryte”, „wykrywalność czynów” oraz „postępowania zakończone 

w podziale na sposób ich zakończenia”. 

Postępowaniami wszczętymi będą śledztwa lub dochodzenia wszczęte przez jed-

nostkę Policji w związku ze zdarzeniem, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest 

przestępstwem, albo wszczęte przez prokuraturę i przekazane Policji do dalszego 

bezpośredniego prowadzenia. Do nich doliczane są również dochodzenia wszczęte 

faktycznie, a następnie zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu i wpisaniu 

sprawy do rejestru przestępstw. Zakończone postępowania przygotowawcze to te, które 

uprzednio znalazły się w kategorii wszczętych i zostały ostatecznie zakończone przez 

policję. Te dwa pojęcia jednak mówią o postępowaniach, a nie o przestępstwach. Według 

autorek to te dane są najbardziej wiarygodnymi i pokazującymi rzeczywistą pracę 

organów ścigania. 

Przestępstwo stwierdzone to zbrodnia lub występek ścigany z oskarżenia publicznego, 

objęte jest postępowaniem przygotowawczym zakończonym: skierowaniem wniosku 

o zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia, skierowaniem wniosku do sądu 

o wydanie wyroku skazującego, umorzeniem postępowania na wniosek pokrzywdzo-
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nego, warunkowym umorzeniem postępowania, umorzeniem postępowania z powodu 

okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa a jednocześnie 

nie wykryto sprawcy, umorzeniem postępowania przeciwko osobie z powodu cofnięcia 

przez osobę uprawnioną wniosku o ściganie sprawcy czynu zabronionego, umorze-

niem postępowania z powodu niecelowości orzekania, umorzeniem postępowania 

z powodu niewykrycia sprawcy, umorzeniem postępowania z powodu śmierci podej-

rzanego lub nieletniego, wydaniem przez policję postanowienia o umorzeniu docho-

dzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw. Do przestępstw stwierdzonych zaliczane 

są również czyny karalne popełnione przez nieletnich, co do których sąd rodzinny 

wydał decyzję o zakończeniu postępowania, stwierdzając: odmowę wszczęcia wobec 

braku ustalenia tożsamości nieletniego, odmowę wszczęcia lub umorzenie wobec orze-

czenia środków wychowawczych lub poprawczych w innej sprawie oraz popełnienie 

przez nieletniego czynu karalnego będącego przestępstwem ściganym z oskarżenia 

publicznego. 

Postępowanie zakończone może dotyczyć bardzo wielu czynów stwierdzonych lub 

zostać umorzone z tego powodu, że czyn nie zawiera znamion przestępstwa, czyli 

jednocześnie nie będzie go w czynach stwierdzonych. Przestępstwo wykryte to takie, 

w którym zostanie ustalony sprawca przestępstwa lub czynu karalnego. Wykrywalność 

stanowi stosunek czynów wykrytych do czynów stwierdzonych i podawana jest pro-

centowo [8]. 

Do czynów stwierdzonych nie zaliczane są także zdarzenia, o których poinformowano 

policję, ale postępowanie sprawdzające zakończyło się odmową wszczęcia postę-

powania. 

Jak wspomiano powyżej, wykrywalność nie jest najlepszym wskaźnikiem ocennym 

pracy Policji. Postępowanie przygotowawcze może dotyczyć na przykład kilku setek 

kradzieży dokonanych przez jednego sprawcę na szkodę jednej osoby. Zakończenie 

takiego postępowania aktem oskarżenia poniekąd „pokryje” znaczną ilość postępowań 

dotyczących pojedynczych kradzieży zakończonych niewykryciem sprawcy, wskazując 

wysoką wykrywalność. Zobrazowanie problemu zostanie podane na przykładzie. Dziesięć 

osób dokonało zgłoszenia kradzieży, z czego w jednym postępowaniu ustalono, że 

sprawca dokonał stu przestępstw, w ramach ciągu przestępstw i skierowano przeciwko 

niemu akt oskarżenia. Pozostałe dziewięć postępowań dotyczyło pojedynczych czynów 

i nie ustalono ich sprawcy, zakańczając je umorzeniem z powodu niewykrycia. Wy-

krywalność wszystkich kradzieży łącznie wyniesie 91,7%. Natomiast tylko jedna 

z dziesięciu osób będzie ustatysfakcjonowana działalnością organów ścigania. Bardziej 

miarodajną oceną będzie zakończenie postępowania wynikiem pozytywnym, który 

w powyższym wypadku będzie wynosił 10%. 

Wracając do określenia, czym jest ciemna liczba przestępstw – znajduje się kilka 

różnych definicji, które przynajmniej w części są zbieżne. Przykładowo T. Hanausek 

zdefiniował ją jako liczbę wyrażającą różnicę pomiędzy liczbą rzeczywiście popeł-

nionych przestępstw, a liczbą tych przestępstw, o których pierwsze informacje dotarły 

do organów ścigania [9]. Z kolei B. Hołyst uważa, że są to przestępstwa, które nie 

doszły do wiadomości organów Policji; przypadki ujawnionych przestępstw, których 

sprawcy nie zostali wykryci; przestępstwa, których sprawcy zostali wykryci, ale ze 

względu na negatywne przesłanki procesowe nie doszło do wniesienia aktu oskarżenia, 

albo nie zapadł wyrok skazujący; przestępstwa, za które sprawcy zostali skazani prawo-
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mocnym wyrokiem sądowym, jednakże nie wszystkie czyny były znane organom 

Policji i ujęte w akcie oskarżenia [10]. Natomiast część autorów, w tym M. Kuć, ogra-

nicza definicję, wskazując, że są nimi takie, o popełnieniu których nie dotarły do 

Policji żadne informacje i nie zostały przez nią zarejestrowane, w efekcie nie będąc 

zawartymi w żadnej z oficjalnych statystyk kryminalnych [11]. 

Autorki uważają, że ciemną liczbę przestępstw stanowią zarówno te, o których 

nigdy nie dotarły żadne informacje do organów ścigania, jak i te, które nie znalazły się 

w statystyce jako wykazane czyny stwierdzone, gdyż nie przyjęto oficjalnego zawia-

domienia o przestępstwie, wydano odmowę wszczęcia postępowania przygotowaw-

czego, uznając ocennie, że czyn nie zawierał znamion przestępstwa lub z tego samego 

powodu umorzono postępowanie przygotowawcze. 

Ciemna liczba przestępstw nie jest wielkością stałą, jest różna w zależności od 

rodzaju przestępstwa, na przykład w zabójstwach niewielka, zaś w przestępstwach 

korupcyjnych dość duża. Dokładna, rzeczywista liczba przestępstw jest poza zasięgiem 

poznania. W części przestępstw na podstawie statystyk urzędowych widziany jest 

jedynie wierzchołek góry lodowej (tip of the iceberg) [12]. 

J. Bafia wskazywał, że wielka ciemna liczba przestępstw jest czynnikiem proprze-

stępczym, z uwagi na to, że wywołuje ona przekonanie o braku właściwej egzekucji 

prawa, jednocześnie stwarzając poczucie bezkarności wśród przestępców [13]. 

3. Badania rozmiarów i przyczyn przestępczości nieujawnionej 

Według D. Jagiełły na wielkość ciemnej liczby przestępstw ma wpływ głównie pięć 

czynników. Pierwszym z nich jest brak zgłoszeń osób pokrzywdzonych o przestępstwie. 

Drugi wskazuje na trudności w rozpoznawaniu w działaniu sprawcy istnienia cech prze-

stępstwa. Kolejny dotyczy ustaleń poczynionych przez organy ścigania, które (poprzez 

ich wadliwość) doprowadziły do umorzenia postępowania lub odmowy jego wszczęcia, 

bez faktycznego występowania określonej podstawy prawnej. Czwartym czynnikiem 

jest brak wiary osób pokrzywdzonych w skuteczność pracy organów ścigania. Ostatni 

także dotyczy działań organów i jest nim ich opieszałość w ujawnianiu oraz wykry-

waniu sprawców przestępstw [14]. 

Faktem jest, że znaczna część przestępstw nadal pozostaje nieujawniona, nie zostają 

one zgłaszane Policji, ale nawet osoby nie przyznają się do bycia ich ofiarami w ankie-

towych badaniach wiktymizacyjnych. Dotyczy to szczególnie zdarzeń związanych 

z przemocą i wykorzystywaniem seksualnym, zwłaszcza tych popełnionych w najbliż-

szym środowisku rodzinnym, przyjaciół czy sąsiadów. Niezgłaszanie przestępstw 

seksualnych popełnionych przez osobę bliską wynika z panującego stereotypu, że do 

takich czynów dochodzi tylko między nieznajomymi. Często też ofiary są zależne od 

sprawców i poniekąd czują się zobowiązane, by nie szkodzić interesom innych członków 

rodziny [15]. 

W ostatnim czasie w Polsce przeprowadzono dwa badania dotyczące ciemnej liczby 

przestępstw. 

Przeprowadzone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Ogólnopolskie badania 

wiktymizacyjne 2020 (wyniki przedstawia tabela 1) zostały wykonane przy zastoso-

waniu wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI) oraz wywiadu 

internetowego (CAWI), obejmując 2395 mężczyzn i 2605 kobiet. Pytania dotyczyły 

doświadczenia pokrzywdzenia przestępstwami w 2019 roku [16]. 
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Tabela 1. Wyniki badań wiktymizacyjnych IWS 

Rodzaj przestępstwa Wskaźniki 
wiktymizacyjne [w %] 

% udział zgłaszalności 
przestępstw 

oszustwo internetowe 11,2 22,0 

uporczywe nękanie 10,1 26,0 

umyślne zniszczenie rzeczy 6,8 47,7 

włamanie na konto 

mailowe/społecznościowe/aukcyjne 

4,9 17,0 

kradzież osobista 4,5 48,0 

włamanie 3,0 73,0 

kradzież roweru 2,7 69,0 

kradzież motocykla, skutera, 
motoroweru 

2,3 88,9 

rozbój 2,3 61,2 

kradzież pieniędzy z konta/karty 1,7 60,0 

pobicie 1,1 43,9 

wykorzystanie danych do 

zaciągnięcia zobowiązania 

1,0 48,0 

kradzież samochodu 0,7 96,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [16]. 

W 2020 roku przez członków Kryminologicznego Koła Naukowego Uniwersytetu 
Warszawskiego przeprowadzone zostało badanie zjawiska wiktymizacji wśród 320 
studentów powyższego Uniwersytetu (wyniki ujęto w tabeli 2). Głównym celem ba-
dania było poznanie liczby studentów, którzy doświadczyli w 2019 roku przedmioto-
wego zjawiska, a także poznanie przestępstw, których padli ofiarami oraz ustalenie, 
czy dane zdarzenie zostało zgłoszone Policji. 

Tabela 2. Wyniki badań wiktymizacyjnych KKN UW 

Rodzaj przestępstwa % udział studentów 
pokrzywdzonych w 2019 r.  

% udział zgłaszalności 
przestępstw  

oszustwo internetowe 9,4 9,8 

napaść seksualna 8,8 1,0 

włamania na konto e-mail lub media 

społecznościowe 

7,8 0 

stalking 7,5 0,5 

kradzież środków płatniczych 5,6 2,9 

kradzież 5,0 28,8 

umyślne zniszczenie mienia 3,8 21,4 

pobicie 2,5 33 

włamanie 1,6 16,7 

rozbój 0,9 33 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [17]. 

Powodem niezgłoszenia przestępstw, wskazywanym przez studentów, były: 

• mała szkoda czynu zabronionego; 

• brak skuteczności w działaniu Policji – sprawca nie zostałby złapany; 

• brak podjęcia jakichkolwiek działań przez Policję; 

• brak zainteresowania sprawą, a także niechęć do procedur biurokratycznych 
związanych z postępowaniem. 
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Opinia osób, które zgłosiły przestępstwo była, niestety, negatywna o działaniach 
organów powołanych do ścigania sprawców. Aż 55,2% pokrzywdzonych nie było 
zadowolonych z działań podjętych przez funkcjonariuszy, 22,4% nie było w stanie 
ocenić przebiegu postępowania, a tylko 22,4% osób było usatysfakcjonowanych [17]. 

Autorki artykułu w 2022 roku przeprowadziły ankiety wśród 798 osób. W bada-
niach wiktymizacyjnych wykorzystano dwie metody określenia wielkości przestępczości 
ukrytej. Pierwsza z nich to metoda ofiary, wykorzystująca pytania ankiety kierowane 
do potencjalnych osób pokrzywdzonych. Druga to metoda sprawcy, gdzie zadawano 
pytania osobom, czy popełniły przestępstwa [18]. Obie metody były skierowane do 
tych samych osób. Do przeprowadzania badań wykorzystano narzędzie do tworzenia 
ankiet w postaci Microsoft Forms. Utworzony formularz udostępniono wśród znajomych, 
prosząc o rozesłanie innym osobom, umieszczono na profilach społecznościowych, do-
cierając do osób z różnych miejscowości, w różnym wieku, nie znając dokładnie grupy 
docelowej. Pytania dotyczyły doświadczenia osób ankietowanych z całego życia, 
w zakresie pokrzywdzenia różnego rodzaju przestępstwami (seksualnymi, znęcania się, 
stalkingu, oszustwami, kradzieżami, upublicznieniami wizerunku w Internecie, włama-
niami na profile społecznościowe, uszkodzeniami mienia) oraz udziału osób w prze-
stępstwach korupcyjnych, narkotykowych, a także kierowania przez nie pojazdem pod 
wpływem alkoholu lub środków odurzających. Ze względu na często stwierdzaną nie-
szczerość ankietowanych (obawiających się identyfikacji) oraz z uwagi na poszerzenie 
(poniekąd) badanej grupy, zadano pytanie, czy znają jakąś osobę, która miała takie 
doświadczenia. Ponadto zadano pytania dotyczące faktu zgłoszenia przestępstwa (czy 
dotarcia informacji o nim w inny sposób) oraz przyczyn braku zwiadomienia o prze-
stępstwie, a także efektów postępowań. Badania te miały w przybliżeniu pomóc w osza-
cowaniu rozmiarów ciemnej liczby przestępczości oraz jej przyczyn. Pytania dotyczyły 
zarówno dokonania, jak i usiłowania popełnienia poszczególnych przestępstw, co zostało 
jasno wskazane respondentom. 

Wśród osób ankietowanych 79,8% stanowiły kobiety. Wiek osób przedstawiał się 
następująco: do lat 18 – 3,4%, od 18 do 25 lat – 43,9%, od 26 do 40 lat – 30,2%, od 41 
do 55 lat – 18,2%, od 56 do 70 lat – 3,9%, powyżej 70 lat – 0,5%. 

3.1. Przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego 

Tryb ścigania z urzędu zwany jest także publicznoskargowym. Zgodnie z zasadą 
takiego trybu ścigania zarówno wszczęcie, jak i kontynuowanie postępowania karnego 
nie wymaga inicjatywy czy współdziałania ze strony osób pokrzywdzonych. Proces 
karny może być zainicjowany przez każdą osobę, na podstawie tylko informacji 
własnych, może zostać wszczęty niezależnie od woli ofiary przestępstwa, a nawet 
wbrew niej. Również z urzędu przygotowana zostaje skarga publiczna, którą do sądu 
wnosi prokurator [19]. 

Ścigane z oskarżenia publicznego są wszystkie przestępstwa poza tymi ściganymi 
na wniosek lub z oskarżenia prywatnego. Od dnia 27 stycznia 2014 roku zmieniono 
tryb ścigania przestępstwa zgwałcenia z wnioskowego na tryb z urzędu. W chwili 
obecnej uruchomienie procedury ścigania sprawcy tego przestępstwa może spowo-
dować każde zawiadomienie o podejrzeniu jego popełnienia. Podmiotem składającym 
to zawiadomienie może być zarówno sama ofiara, jak i jej rodzina czy znajomi, ale 
również osoba całkowicie wobec pokrzywdzonego obca. Miało to przyczynić się do 
poprawy ochrony pokrzywdzonych przed zamachami o charakterze seksualnym oraz 
przed naciskami dotyczącymi odstąpienia od złożenia wniosku o ściganie [20]. 
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3.1.1. Przestępstwa seksualne 

Nasilenie przestępczością o charakterze seksualnym jest bardzo różne. Jak wska-
zuje M. Marczewski największe współczynniki tych przestępstw zarejestrowano 
w krajach skandynawskich, Anglii i Walii. Najniższe na Węgrzech, Grecji i Cyprze. 
Autor sugeruje, że niski wskaźnik w Polsce i innych krajach Europy Środkowo - 
Wschodniej wynika z niechęci kobiet do zgłaszania tego rodzaju przestępstw, co jest 
uwarunkowane kulturowo. Z tego względu rejestrowane w statystykach policyjnych 
przestępstwa nie stanowią całego wolumenu przestępczości [21]. 

W 2012 roku zostały przeprowadzone (a opublikowane w 2014) międzynarodowe 
badania pod auspicjami Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej dotyczące 
między innymi przemocy seksualnej. Badaniami objęto 42 tysiące kobiet z 28 państw 
członkowskich UE. Niestety nie obejmowały mężczyzn. Z badań wynikało, że 11% 
kobiet w dorosłym życiu doświadczyło przemocy seksualnej. Najczęściej do tych 
czynów dochodziło w domu, mieszkaniu – 48%, a w miejscach publicznych jedynie 
w 12%. Badania wykazały małą zgłaszalność tego typu przestępstw. W przypadku, gdy 
ofiarą był partner, organy ścigania zawiadomiło tylko 15% kobiet, a gdy inna osoba, to 
zaledwie 14%. Wskazywaną przyczyną odstąpienia od zgłoszenia było najczęściej 
przeświadczenie ofiary, że z problemem musi sobie poradzić sama lub przy pomocy 
przyjaciół, a także wstyd, zażenowanie, obawa przed sprawcą i uznanie, że zdarzenie 
musi pozostać tajemnicą. Jednak tylko 49% kobiet skrzywdzonych przez partnera 
i 58% spośród tych, których zgłoszenie dotyczyło czynów dokonanych przez obcych 
mężczyzn, było zadowolonych z działań służb. Szokujące są badania opinii dotyczącej 
ofiar i tego rodzaju przestępstw. W Polsce 27% (w Europie 22%) osób poparło stwier-
dzenie, że kobiety często zmyślają lub wyolbrzymiają zarzuty dotyczące zgwałcenia; 
28% osób w Polsce (17% w Europie) uznało, że przemoc jest często prowokowana 
przez samą kobietę; aż 30% ankietowanych w Polsce (w Europie 27%) wskazało, że 
stosunek seksualny bez zgody może być usprawiedliwiony na przykład stanem odurzenia 
alkoholem czy narkotykami, udaniem się ofiary dobrowolnie z kimś do domu, ubra-
niem ofiary w prowokacyjny lub seksowny strój oraz brakiem wyraźnej odmowy, 
oporu fizycznego [22]. Taka opinia na pewno budzi obawę ofiary co do jej oceny. 

Tabela 3. Liczba postępowań, czynów, wykrywalność – zgwałcenia 

Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone % wykrycia 

2018 2502 1394 85 

2019 2527 1433 86,1 

2020 2181 1090 86,8 

2021 2258 1126 88,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]. 

Tabela 4. Postępowania przygotowawcze w sprawie zgwałcenia wg sposobu zakończenia 

Rok Postępowania 
zakończone 

ogółem 

% zakończenia postępowań 
wynikiem pozytywnym  

% zakończenia 
niewykryciem 

% zakończonych 
bzp 

2018 2809 32,6 8,0 59,2 

2019 2915 32,1 7,1 60,5 

2020 2502 32,7 5,9 61,0 

2021 2571 33,8 5,1 60,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]. 
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Tak znacząca liczba postępowań zakończonych umorzeniem z powodu stwierdzenia 

braku znamion przestępstwa może potęgować poczucie winy u ofiary, niesprawiedli-

wości i żalu. Dochodzi do wiktymizacji wtórnej. Pod tym pojęciem M. Kuć rozumie 

negatywne przeżycia ofiary będące skutkiem jej kontaktów z organami ścigania 

i wymiaru sprawiedliwości, które potęgują zjawisko wiktymizacji pierwotnej [18]. 

Na pytanie zawarte w ankiecie: „Czy padł/padła Pan/Pani ofiarą przestępstwa 

seksualnego (zgwałcenia, innej czynności seksualnej)?” odpowiedzi twierdzącej udzieliło 

15,4% – 123 respondentów. Wśród ofiar aż 92,6% nie zgłosiło oficjalnie tego prze-

stępstwa. W przypadku zgłoszenia – 66% spraw zakończyło się skierowaniem aktu 

oskarżenia, 22% niewykryciem sprawcy i taka sama ilość postępowań zakończyła się 

brakiem potwierdzenia znamion przestępstwa. Najczęściej wskazywanymi powodami 

braku oficjalnej informacji o przestępstwie były: młody wiek ofiary i niechęć poinfor-

mowania o tym osób dorosłych, zbagatelizowanie czynu, strach przed reakcją oto-

czenia oraz wstyd. 

Na pytanie: „Czy zna Pan/Pani kogoś kto był ofiarą przestępstwa seksualnego?” 

odpowiedzi „tak” udzieło aż 28,5% ankietowanych. Aż 56,4% nie złożyło zawiado-

mienia o przestępstwie, 24,2% powiadomiło organy ścigania, natomiast w pozostałych 

przypadkach osoby ankietowane nie posiadały wiedzy o ewentualnym zgłoszeniu. Jako 

powody niezgłaszania przez znajomych wskazano wstyd, młody wiek osoby pokrzyw-

dzonej, strach i fakt, że sprawcą była osoba bliska. 

Nawet w trakcie wojny (między innymi toczącej się obecnie w Ukrainie) kobiety 

nie chcą się przyznawać, że są ofiarami zgwałcenia. Pokrzywdzone boją się oskarżeń, 

że do czynu doszło z ich winy albo nie obroniły się wystarczająco skutecznie. Dodat-

kowo w kontekście wojny pojawia się strach przed oskarżeniem o zdradę zarówno 

partnera, jak i całej wspólnoty [23]. Nie dziwi więc, przy panującej negatywnej ocenie 

ofiar, tak niska zgłaszalność. 

3.1.2.  Znęcanie się 

Badania prowadzone pod kierunkiem B. Gruszczyńskiej w 2007 roku wykazały, że 

w Polsce Policja wie jedynie o co czwartym przypadku przemocy wobec kobiet. Dwa 

razy więcej kobiet zgłosiło przemoc ze strony partnera niż ze strony innego mężczyzny. 

Najczęściej zawiadamiano o poważnych przypadkach, gdzie istniało zagrożenie życia 

czy zdrowia, ale i w tego typu sytuacjach dwie trzecie kobiet nie zwróciło się o pomoc 

do organów ścigania. Dopiero bardzo mocne obrażenia, urazy wymagające pobytu 

w szpitalu czy pomocy lekarskiej skłaniały ponad 70% kobiet do złożenia zawiadomienia. 

Najczęściej wskazywanymi powodami braku zgłoszeń były: samodzielne poradzenie 

sobie z problemem i uznaniem sprawy za małej wagi, wstyd, zażenowanie i określenie 

tego jako sprawy prywatnej oraz brak wiary, że Policja może, chce cokolwiek zrobić, 

a także lęk przed sprawcą [24]. 

Po zastosowaniu metod estymacji okazało się, że szacunkowa liczba kobiet po-

krzywdzonych przemocą wynosi w rzeczywistości około 800 tysięcy rocznie. Wyniki 

tych badań początkowo zaszokowały wiele osób, ale obecnie są przytaczane jako 

w pełni wiarygodne i stanowią podstawę licznych działań prewencyjnych [25]. 
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Tabela 5. Liczba postępowań, czynów – znęcanie 

Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone 

2018 28786 15268 

2019 30456 16416 

2020 28912 16259 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [26]. 

Wskazane dane dotyczące znęcania się są jedynymi publikowanymi przez Policję. 

W Biuletynie Statystycznym nie ma danych wyodrębionych w zakresie tego prze-

stępstwa. 

Do bycia ofiarą przestępstwa znęcania się przyznało się 21,7% ankietowanych, ale 

tylko 14,4% z nich zgłosiło ten fakt organom ścigania. W 60% spraw skierowano prze-

ciwko sprawcy akt oskarżenia, w 36% nie potwierdzono zaistnienia przestępstwa, nato-

miast w pozostałych przypadkach potwierdzono ten fakt, lecz postępowanie nie zakoń-

czyło się skierowaniem aktu oskarżenia. Nie składano zawiadomienia o przestępstwie 

z uwagi na to, że sprawcą była osoba bliska i zapewne były związane z tym problemy 

moralne czy ekonomiczne, zbagatelizowano ten fakt, pokrzywdzony był za młody oraz 

obawiano się reakcji otoczenia. 

Prawie połowa respondentów (49,8%) znała osobę, nad którą się znęcano. Jednak 

z ich wiedzy tylko w 25,9% przypadków zostało to zgłoszone na Policję czy do pro-

kuratury, w 52,4% nie zdecydowano się na ten krok, o pozostałych osobach nie potrafiono 

udzielić odpowiedzi. Powody nie zgłaszania przez znajomych były podobne do powo-

dów samych ofiar, tzn. sprawcą była osoba bliska i stąd dylematy, ale na drugim miejscu 

była obawa przed reakcją otoczenia, następnie bagatelizacja i wstyd. 

3.1.3. Oszustwa 

Oszustwa w statystyce policyjnej podzielone są na dwie kategorie – o charakterze 

kryminalnym i gospodarczym. Druga kategoria wykazywana jest wtedy, gdy po jednej 

stronie postępowania występuje podmiot gospodarczy. 

Tabela 6. Liczba postępowań, czynów, wykrywalność – oszustwo kryminalne 

Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone % wykrycia 

2018 26123 26293 67,6 

2019 27480 29966 67,9 

2020 26658 26544 61,8 

2021 28446 32647 58,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]. 

Tabela 7. Postępowania przygotowawcze w sprawie oszustw kryminalnych wg sposobu zakończenia 

Rok Postępowania 

zakończone 

ogółem 

% zakończenia postępowań 

wynikiem pozytywnym  

% zakończenia 

niewykryciem 

% zakończonych 

bzp 

2018 25467 28,5 33,3 39,5 

2019 26408 27,3 36,3 37,6 

2020 25454 25,6 39,2 36,4 

2021 29470 24 45,4 31,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]. 
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Tabela 8. Liczba postępowań, czynów, wykrywalność – oszustwo gospodarcze 

Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone % wykrycia 

2018 62478 85806 77,8 

2019 67272 104535 76,2 

2020 68335 107106 74,2 

2021 94111 139614 64,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]. 

Tabela 9. Postępowania przygotowawcze w sprawie oszustw gospodarczych wg sposobu zakończenia 

Rok Postępowania 

zakończone 

ogółem 

% zakończenia postępowań 

wynikiem pozytywnym  

% zakończenia 

niewykryciem 

% zakończonych 

bzp 

2018 51540 34,2 36,8 30,1 

2019 58440 31,6 42,3 27,3 

2020 59341 30,2 46,0 24,8 

2021 83301 24,3 58,8 17,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]. 

Jak można zauważyć – wyższa wykrywalność odnotowywana jest w oszustwach 

gospodarczych. Na uwagę zasługuje bardzo wysoki wskaźnik umorzeń postępowań 

z braku znamion przestępstwa. Wynikiem pozytywnym kończy się zaledwie jedna 

czwarta postępowań prowadzonych o oszustwa kryminalne. 

W Raportach Przestępczości FBI zauważono spadek tradycyjnej przestępczości 

przeciwko mieniu. Jednak w tym samym okresie wskaźniki przestępstw przeciwko 

mieniu w sieci rosły. Jednocześnie zauważono rażącą lukę w zgłaszaniu i rozliczaniu 

przestępstw w związku popełnianiem ich w Internecie [27]. 

W Polsce tendencja jest bardzo podobna. Wraz z rozwojem nowych możliwości 

wymiany dóbr przez Internet naturalnym stało się skierowanie zainteresowania sprawców 

tradycyjnej przestępczości na nowe obszary i sposoby działania przy użyciu nowo-

czesnych technologii przetwarzania informacji. Nastąpił wzrost licznych zagrożeń zwią-

zanych z wykorzystywaniem Internetu i elektronicznych instrumentów płatniczych do 

dokonywania oszustw, gdzie ich realizacja jest znacznie łatwiejsza. Niemalże jedna 

trzecia ankietowanych (32,8%) została oszukana, choć nie doprecyzowano w pytaniach, 

w jaki sposób. 

Jak wskazuje M. Sawicki – wzrost oszustw w cyberprzestrzeni oprócz trudności 

wykrywczych wynika z braku zaufania użytkowników sieci do organów ścigania, czego 

przyczyną jest niewielka skuteczność ich działania, co często przekłada się na rezygno-

wanie przez pokrzywdzonych ze składania zawiadomień o przestępstwie [28]. Potwier-

dziły to przeprowadzone badania, z których wynika, że 62,3% osób nie powiadomiło 

o tym fakcie z powodu zbagatelizowania czynu oraz braku wiary w skuteczność 

działania Policji. Skuteczność faktycznie była mierna, gdyż w 58,9% spraw nie usta-

lono sprawcy, w 11,6% nie potwierdzono znamion przestępstwa i umorzono postępo-

wanie, a tylko w 29,5% ustalono sprawcę i skierowano przeciwko niemu akt oskarżenia. 

Znajomość ofiary oszustwa potwierdziło 51,6% ankietowanych, a z ich wiedzy 56% 

tych osób zgłosiło ten fakt oficjalnie, zaś 22,9% postanowiło o tym nie informować 

z tych samych powodów, co ofiary. 
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Nie tylko oszustwa na małą kwotę nie są zgłaszane. Czasem także wtedy, gdy straty 

są bardzo duże. Przykładem są oszustwa na tzw. wnuczka, gdzie poszkodowane są naj-

częściej osoby starsze. Gdy orientują się, że zostały oszukane, wstydzą się to zgłaszać. 

Obawiają się także zemsty ze strony sprawców, nie wierzą w skuteczność organów 

ścigania, a także czują lęk przed reakcją rodziny na stratę znacznej ilości pieniędzy 

[29]. Podobnie jest w przypadku kobiet, które rozkochał oszust. Oszustwa nazywane są 

bardzo różnie, najczęściej od podawanego przez sprawcę wymyślonego zawodu, na 

przykład „na lekarza”, „nafciarza”, „żołnierza”. Modus operandi we wszystkich typach 

jest bardzo podobny. Mężczyzna na portalach społecznych lub randkowych poznaje 

kobietę, inicjuje wręcz kontakt, przedstawia siebie jako osobę bardzo zamożną, atrak-

cyjną, okazuje uczucia i sprawia, że kobieta je odwzajemnia, obiecuje wspólną przyszłość, 

a później pod pozorem chwilowych problemów pożycza pieniądze. Czasem kobiety 

biorą w tym celu kredyty, pozbywają się wszelkich oszczędności. Nie wierzą w to, że 

padły ofiarami oszusta. A gdy dociera do nich prawda, wstydzą się o tym mówić, 

zwłaszcza że często są kobietami zamężnymi. 

3.1.4. Kradzieże 

Przestępstwo kradzieży, choć kwota rozróżniająca od wykroczenia ulegała zmianie, 

zawsze było jednym z czynów, o którym organy ścigania nie były oficjalnie informo-

wane. Ponad 45 lat temu przeprowadzone badania na temat przyczyn takiego zjawiska 

wskazywały na nadal istniejące powody. Głównym powodem był brak wiary w wykrycie 

sprawcy (49,5% ankietowanych), kolejnymi – zbyt mała wartość skradzionego mienia 

(14,5%), brak czasu (8,0%), poczucie winy, że ułatwiło się kradzież przez własną 

lekkomyślność, pozostawiając mienie bez opieki (7,6%), stan nietrzeźwości (2,2%) lub 

niechęć do udziału w postępowaniu, przesłuchań, formalności (5,2%) [30]. 

Tabela 10. Liczba postępowań, czynów, wykrywalność – kradzieże 

Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone % wykrycia 

2018 102024 103164 33,8 

2019 104316 106682 35,8 

2020 95580 101296 38,9 

2021 104543 111868 39,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]. 

Tabela 11. Postępowania przygotowawcze w sprawie zgwałcenia wg sposobu zakończenia 

Rok Postępowania 

zakończone 

ogółem 

% zakończenia postępowań 

wynikiem pozytywnym  

% zakończenia 

niewykryciem 

% zakończonych 

bzp 

2018 102986 23,7 69,9 7,3 

2019 104796 25,3 68,4 7,2 

2020 96022 26,3 67,4 7,1 

2021 105136 27 66,8 6,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]. 

Przestępstwo kradzieży zostało dokonane na 17,8% osób ankietowanych. Znacząca 
większość z nich – 80,3% poinformowała o tym Policję, lecz trzy czwarte zgłoszeń – 
75,4% zakończyło się umorzeniem z powodu niewykrycia sprawców, 20,2% ustale-
niem sprawcy i skierowaniem aktu oskarżenia, natomiast w przypadku 4,4% postępo-
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wania zostały umorzone z uwagi na brak znamion przestępstwa. Powodem braku 
zgłoszeń było przekonanie o nieskuteczności działań Policji, co potwierdzają wyniki w 
zakresie umorzeń postępowań. Kolejnymi powodami było lekceważenie zdarzenia, 
przekonanie o własnej winie oraz fakt, że czynu dokonała osoba bliska, a w takim 
przypadku kradzież ścigana jest na wniosek pokrzywdzonego. 

Większość respondentów (57,7%) znała osobę, na czyjej szkodę dokonano kra-
dzieży i 75,6% ofiar poinformowało o tym organy ścigania, w 13,9% ankietowani nie 
posiadali wiedzy na temat działań pokrzywdzonych, natomiast posiadali wiedzę, że 
10,4% nie powiadomiło oficjalnie o popełnieniu przestępstwa z powodu przekonania 
o nieskuteczności działań Policji lub zbagatelizowania czynu. 

3.2. Przestępstwa ścigane na wniosek 

Część przestępstw jest ściganych na wniosek, a to, które są ścigane w tym trybie – 
jest wprost wyrażone w Kodeksie karnym, w części szczególnej przy konkretnych 
typach przestępstw, gdzie pojawia się tzw. klauzula wnioskowa. Wniosek ma charakter 
procesowy, może być złożony przez pokrzywdzonego lub jego przedstawiciela 
ustawowego i stanowi o dopuszczalności procesu, a nie o karalności lub przestępności 
czynu. Istotą przestępstwa ściganego na wniosek jest to, że skarga publiczna nie może 
wystąpić w żadnej postaci zanim osoba uprawniona nie zaznaczy formalnie, że ścigania 
tego sobie życzy. Po złożeniu wniosku postępowanie toczy się w trybie publicznoskar-
gowym, jednak dla jego zainicjowania wymagana jest aktywność i zgoda pokrzyw-
dzonego [31]. 

W takich postępowaniach istnieje naturalna liczba przestępstw nie znajdujących się 
w statystykach, nawet gdy organy wiedzą o przestępstwie, gdyż osoba może nie chcieć 
złożyć wniosku. 

3.2.1. Uszkodzenia mienia 

Uszkodzenie mienia jest przestępswem umyślnym w zamiarze bezpośrednim lub 
ewentualnym. Nieumyślne zniszczenie, uszkodzenie lub uczynienie rzeczy niezdatnej 
do użycia nie stanowi ani przestępstwa, ani wykroczenia, natomiast może być pod-
stawą do odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie prawa cywilnego [32]. 

Tabela 12. Liczba postępowań, czynów, wykrywalność – uszkodzenia mienia 

Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone % wykrycia 

2018 39229 36064 34,6 

2019 39431 36757 35,8 

2020 37806 35569 37,2 

2021 38302 36175 37,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]. 

Tabela 13. Postępowania przygotowawcze w sprawie zgwałcenia wg sposobu zakończenia 

Rok Postępowania 
zakończone 

ogółem 

% zakończenia postępowań 
wynikiem pozytywnym  

% zakończenia 
niewykryciem 

% zakończonych 
bzp 

2018 41904 23,7 57,1 12,7 

2019 42578 31,9 56 13,1 

2020 40712 31,9 55,6 13,5 

2021 41644 32,1 54,6 14,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]. 
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Mienie ankietowanych wartości powyżej 500 zł zostało uszkodzone w 10,3% przy-

padków i 76,8% osób pokrzywdzonych powiadomiło o tym fakcie organy ścigania. 

Pośród zgłoszonych spraw 47,6% zakończyło się umorzeniem z powodu niewykrycia 

sprawcy, 7,9% z powodu braku znamion przestępstwa a 44,4% zostało wykrytych 

i skierowano akt oskarżenia. Niezgłoszenie przez część z nich wynikało przede wszyst-

kim ze zbagatelizowania czynu oraz braku wiary w wykrycie sprawcy. 

Znajomosć osoby, na której szkodę dokonano przestępstwa uszkodzenia mienia 

zadeklarowało 27,8% respondentów, z czego 73,3% poinformowało o tym fakcie 

Policję, 9,5% nie zrobiło tego, a o pozostałych osobach ankietowani nie posiadają wiedzy. 

Niezgłoszenie czynu wynikało z braku wiary w skuteczność wykrycia sprawcy. 

3.2.2. Stalking 

Stalking przez D. Woźniakowską-Fajst definiowany jest jako uporczywe, powta-

rzalne zachowanie (lub różnego rodzaju zachowania) skierowane przeciwko konkretnej 

jednostce, które w nieuzasadniony sposób rażąco narusza granice prywatności tej osoby 

lub w inny sposób zagraża jej dobrom osobistym. Skutkiem działania prześladowcy 

jest najczęściej wywołanie u nękanej osoby, osób jej najbliższych lub odpowiedzial-

nych za jej bezpieczeństwo uzasadnionego niepokoju i lęku. 

Autorka wskazuje, że prowadzone w Stanach Zjednoczonych w 1998 roku badania 

wiktymizacyjne wskazały, że w ciągu swojego życia ofiarą stalkingu padło 8% kobiet 

i zaledwie 2% mężczyzn. Natomiast według Agencji Praw Podstawowych Unii 

Europejskiej wynika, że doświadczenie uporczywego nękania miało 18% Europejek, 

zaś Polek zaledwie 9%. Częściej ofiarami tego rodzaju przestępstw są kobiety, ale 

może to wynikać z mniejszej skłonności mężczyzn do zgłoszeń, zwłaszcza o prze-

stępstwach dotykających delikatnej natury oraz godzących w stereotypowy obraz 

mężczyzny. Sprawca najczęściej jest osobą, z którą łączyła pokrzywdzonego relacja 

intymna lub osobą z kręgu znajomych. W przestępstwach stalkingu istnieje bardzo 

duża liczba czynów nieujawnionych. Według cytowanego autora może to wynikać 

z zaprzeczenia jako mechanizmu obrony, wstydu, chęci ochrony najbliższych, obawy 

przed uznaniem za osoby przewrażliwione, zachęcające sprawców, braku wiary 

w skuteczność ścigania sprawców tego przestępstwa czy ze stosunku ofiary do oprawcy, 

z którym był kiedyś w bliskiej relacji. Ofiary mogą nie mieć także świadomości, że 

zachowania sprawców wypełniają znamiona przestępstwa. Szacuje się, że tylko około 

połowa przypadków jest formalnie zgłaszana [33]. 

Tabela 14. Liczba postępowań, czynów, wykrywalność – art. 190a kk 

Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone % wykrycia 

2018 9185 5107 67,4 

2019 10712 6364 63,4 

2020 8984 5878 61,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [26]. 

Stalking jest przestępstwem, o którym coraz częściej się słyszy, a przyznało się do 
jego doświadczenia 13,2% respondentów. Niespełna jedna czwarta – 23,8% zawiado-
miła o tym fakcie. Natomiast działania te nie przyniosły zakładanego efektu, gdyż 
w toku 52% postępowań stwierdzono brak znamion przestępstwa, w 28% nie wykryto 
sprawcy, a zaledwie w 20% skierowano akt oskarżenia. Nie zgłaszano o przestępstwie 
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z powodu zbagatelizowania czynu oraz braku wiary w skuteczność działania Policji. 
Pozostałe powody odnotowano znacznie rzadziej. Od znajomych o byciu ofiarą stal-
kingu słyszało 20,8%, z czego 41% zdecydowało się złożyć zwiadomienie, 36,1% nie 
zgłaszało przestępstwa z tych samych powodów, co pokrzywdzeni ankietowani. 

3.2.3. Upublicznienie wizerunku w Internecie bez zgody osoby pokrzywdzonej 

Upublicznienie wizerunku osoby bez jej zgody może stanowić dwa różne prze-
stępstwa. Pierwsze z nich zostało zabronione w art. 190a § 2 kk i wiąże się z kradzieżą 
tożsamości. Dostępne dane niestety dotyczą łącznie art. 190a kk i zostały wskazane 
w tabeli 14. Drugie przestępstwo dotyczy rozpowszechnienia wizerunku nagiej osoby lub 
osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody – w tym wypadku zastosowanie 
będzie miał art. 191a § 1 kk. 

Tabela 15. Liczba postępowań, czynów, wykrywalność – art. 191 a kk 

Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone % wykrycia 

2018 405 343 71,4 

2019 487 400 71,0 

2020 506 360 61,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [26]. 

Głównym przedmiotem ochrony tych przestępstw jest szeroko rozumiana wolność 
od strachu i prawo do zachowania prywatności. Ubocznym przedmiotem jest fizyczne 
i psychiczne zdrowie człowieka, jego nietykalność, nienaruszalność korespondencji. 
Kradzież tożsamości polega na podszywaniu się pod inną osobę oraz wykorzystaniu jej 
wizerunku czy też innych danych osobowych w celu wyrządzenia jej szkody majątko-
wej lub osobistej. Przestępstwo to jest najczęściej popełniane w celach przestępczych, 
aby wprowadzić kogoś w błąd, dokonując innego przestępstwa, na przykład. tworząc 
fałszywy profil, zakładając nieprawdziwą działalność gospodarczą czy rozpowszech-
niając pornografię. Mogą one być popełniane w celu wyrządzenia szkody także osobistej, 
przykładowo poprzez zamieszczenia ogłoszenia o świadczeniu przez osobę pokrzyw-
dzoną usług seksualnych [34]. Publikacja nagiego wizerunku najczęściej dotyczy 
byłych partnerów i jest spowodowana zemstą. 

Na pytanie: „Czy padł/padła Pan/Pani ofiarą przestępstwa upublicznienia wizerunku 
w Internecie?” – potwierdzająco odpowiedziało 8,5% ankietowanych, z czego 20,6% 
pokrzywdzonych poinformowało o tym fakcie organy ścigania. Brak zawiadomienia 
o przestępstwie tłumaczono lekceważeniem czynu, wstydem, młodym wiekiem i nie-
chęcią poinformowania o tym osób dorosłych, a także brakiem przekonania o skutecz-
ności Policji. W przypadkach powiadomienia – tylko 35,7% postępowań zakończyło 
się skierowaniem aktu oskarżenia, w 42,9% przypadków zgłoszenia uznano za nieza-
wierające znamion czynu zabronionego, natomiast w pozostałych sprawach zostały 
one umorzone z powodu niewykrycia sprawcy. 

Odsetek osób znajomych, których zdjęcia upubliczniono w Internecie wynosił 17,7%. 
Jedna trzecia z nich powiadomiła organy ścigania, tyle samo osób nie powiadomiło, 
a co do części z nich brak było wiedzy w tym zakresie. Powody braku zgłoszeń były 
w części odmienne niż wskazywane przez pokrzywdzonych. Podano jako główny powód 
strach przed reakcją otoczenia, jako kolejny zbagatelizowanie czynu, młody wiek oraz 
wstyd. 
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3.2.4. Włamania na profile społecznościowe, pocztę e-mail 

Sprawca, który dokonał włamania na pocztę e-mail lub profil, uzyskując bez upraw-

nienia dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonych, podlega odpowiedzialności 

karnej na podstawie art. 267 kk. Jeżeli dodatkowo sprawca niszczy, uszkadza, usuwa 

lub zmienia zapis informatyczny istotnej informacji albo w istotny sposób udaremnia 

lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, będzie odpowiadał 

z art. 268 kk. 

Włamania na profile społecznościowe mogą się także wiązać z pozyskaniem przez 

sprawcę danych osób, które występują w kontaktach osoby pokrzywdzonej, a na-

stępnie, wykorzystując kradzież tożsamości takiej osoby, podszywając się pod nią, sprawca 

dokonuje próby wyłudzenia pieniędzy czy kolejnych danych osobowych poprzez prze-

słanie linku lub numeru konta z prośbą o szybki przelew na różne, teoretycznie możliwe 

cele. 

Portal Facebook jest jednym z najczęściej atakowanych miejsc w cyberprzestrzeni 

w celu kradzieży danych użytkowników. Najczęstszą metodą jest przesłanie linku. 

W chwili, gdy użytkownik portalu kliknie go – jest przekierowywany do fałszywej strony, 

a urządzenie, jakim się posługuje, zostanie zainfekowane złośliwym oprogramowaniem. 

Wirus infekuje również konto użytkownika i zdalnie używa komunikatora, a także listy 

znajomych. Następnie wirus wysyła automatycznie do wszystkich znajomych ofiary 

podobną wiadomość, ale jako nadawca będzie im się wyświetlać osoba znana. Innym 

groźnym zjawiskiem powiązanym z użytkowaniem portalu społecznościowego Face-

book jest możliwość utraty dostępu do konta i prześladowanie drogą elektroniczną [35]. 

Tabela 16. Liczba postępowań, czynów, wykrywalność – art. 267 kk 

Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone 

2018 3676 2597 

2019 6718 5196 

2020 7017 5663 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [26]. 

Tabela 17. Liczba postępowań, czynów, wykrywalność – art. 268 kk i 268a kk 

Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone 

2018 530 2432 

2019 686 642 

2020 911 761 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [26]. 

Włamania na portale społecznościowe lub pocztę e-mail zdarzyły się 26,2% osób, 

jednak zgłosiło ten fakt Policji zaledwie 19,1%. Tylko w przypadku 10% zgłoszeń, 

organy ustaliły sprawcę i skierowały przeciwko niemu akt oskarżenia. W 17,5% postę-

powania zakończyły się umorzeniem z braku znamion przestępstwa, aż w 72,5% umo-

rzeniem z powodu niewykrycia osoby odpowiedzialnej za dokonanie tego przestępstwa. 

Pokrzywdzeni nie złożyli zawiadomienia o przestępstwie z powodu zlekceważenia 

czynu, jego zbyt małej szkodliwości społecznej, braku wiary w skuteczność wykrycia, 

a także nieposiadania wiedzy na temat tego, że zachowanie takie jest przestępstwem. 



 

Rozmiar i przyczyny ciemnej liczby przestępstw 
 

141 
 

Respondendenci w 47,4% wskazali, że znają osoby pokrzywdzone powyższym 

przestępstwem i mają wiedzę, że 19,4% zgłosiło oficjalnie ten fakt, zaś 44,8% nie 

zdecydowało się na to z uwagi na uznanie tego czynu za zbyt mało szkodliwy oraz 

brak wiary w organy ścigania. 

3.3. Przestępstwa, których ujawnialność zależy od organów ścigania 

Istnieje grupa przestępstw, nazywana także bezosobowymi przestępstwami, w których 

żadna osoba nie poniosła bezpośrednio straty. Są one dość powszechnie popełniane, 

a jednocześnie osoby posiadające wiedzę na ich temat bardzo rzadko składają zawia-

domienia o ich popełnieniu organom ścigania [30]. Obecnie częściej używa się w sto-

sunku do tego rodzajów czynów nazwy „przestępstwa bez ofiar”. 

Ze względu na ich charakter, zmniejszenie ciemnej liczby przestępstw zależy przede 

wszystkim od skuteczności działania organów powołanych do jej zwalczania. 

3.3.1. Przestępczość korupcyjna 

Korupcja prowadzi do zagrożenia procesu świadczenia usług, nawet na podstawowym 

poziomie, jak na przykład opieka zdrowotna oraz przekłada się na funkcjonowanie 

czarnej sfery biznesu. Nadużycie władzy, przyjmowanie łapówek pustoszy społeczeństwa 

na całym świecie. Pomiar korupcji jest trudny z uwagi na przynależność tego zjawiska 

do gospodarki nieoficjalnej i życia społecznego. Komplikacje z oszacowaniem tego 

zjawiska wynikają przede wszystkim z jego utajnionego charakteru, często braku śladów 

jego popełnienia oraz braku ofiar. Specyficzny rodzaj tego przestępstwa powoduje 

zmowę milczenia, a pokrzywdzony występuje tylko w korupcji gospodarczej i jest nim 

zazwyczaj podmiot gospodarczy, a nie konkretna osoba [36]. Dodatkowo korupcja jest 

czynem zabronionym, który często w przekonaniu wielu osób nie powoduje istotnej 

szkody, a obie strony przestępstwa (wręczający i przyjmujący) nie są zainteresowane 

jego ujawnieniem [37]. 

Ujawnienie przestępczości korupcyjnej jest trudne, gdyż pomiędzy wszystkimi 

sprawcami powstaje solidarność przestępcza. Wynika ona przede wszystkim z obawy 

przed poniesieniem odpowiedzialności karnej [38]. 

Tabela 18. Liczba postępowań, czynów, wykrywalność – przestępstwa korupcyjne 

Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone % wykrycia 

2018 4089 32622 99,8 

2019 3622 22499 99,8 

2020 3048 23311 99,7 

2021 3011 31867 99,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]. 

Tabela 19. Postępowania przygotowawcze w sprawie zgwałcenia wg sposobu zakończenia 

Rok Postępowania 

zakończone 

ogółem 

% zakończenia postępowań 

wynikiem pozytywnym  

% zakończenia 

niewykryciem 

% zakończonych 

bzp 

2018 4311 31,3 1,0 68,2 

2019 4321 34,4 1,0 64,9 

2020 3590 34,7 1,3 64,4 

2021 3441 34,7 1,0 64,8 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]. 
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Tabela 20. Podstawy wszczęcia postępowań w sprawach korupcyjnych 

Podstawy wszczęcia postępowań 

przygotowawczych 

Policja CBA ABW ŻW KAS SG 

materiały operacyjne 474 24 2 16 8 15 

ujęcie/pościg 380 - - - -  

zawiadomienie pokrzywdzonego 225 - - - -  

zawiadomienie innej osoby 193 - - - -  

zawiadomienie instytucji 190 - - 1 -  

pisemne zawiadomienie o przestępstwie - 12 1 2 8 38 

ustne zawiadomienie o przestępstwie - 12 - 2 4 1 

zawiadomienie organu kontroli 35 3 - 1 - 9 

inny czyn ujawniony w toku postępowania 33 15 3 32 - 3 

materiały przekazane przez inne służby - 4 1 1 17 2 

protokół przesłuchania świadka - 1 - - -  

zlecone przez prokuraturę - - - 13 -  

inne materiały własne 7 3 - - -  

Źródło: opracowanie własne na podstawie [39]. 

Jak można zauważyć, najwięcej postępowań związanych z korupcją prowadzonych 

jest przez Policję. Najczęstszą podstawą wszczęcia postępowania są materiały opera-

cyjne. Jednak nawet w przypadku posiadania wiedzy pozwalającej na wszczęcie postę-

powania, ogrom z nich kończy się stwierdzeniem braku znamion przestępstwa. 

Spośród osób ankietowanych 2,0% przyznało się do tego, że brało lub wręczało 

łapówkę, lecz w 81,2% przypadków nigdy nie dowiedziały się o tym organy ścigania 

i w 6,2% nic im na ten temat nie wiadomo. Tylko w 12,5% zdarzeń organy dowiedziały 

się o popełnionym przestępstwie. Natomiast udzielając odpowiedzi o osobach znanych 

respondentom, wskazali oni w 17,2%, że mają świadomość, iż te dopuściły się takiego 

przestępstwa. W 48,9% przypadków nie odpowiedzieli za popełniony czyn, w 34,3% 

także nie posiadają wiedzy, by organy dowiedziały się o jego popełnieniu. Zaledwie 

w 16,8% przypadków służby dowiedziały się o udziale tych osób w przestępstwie 

korupcji. 

3.3.2. Przestępczość narkotykowa 

Zażywanie narkotyków obejmuje praktycznie wszystkie kręgi społeczne, dotyczy 

osób o różnym statusie materialnym i w różnym wieku. Wśród przestępstw narkotyko-

wych przeważają te, które dotyczą posiadania, a następnie handlu [40]. 

Wiadomym jest, że każda osoba, która zażyła narkotyk, musiała go kupić lub dostać, 

a wcześniej musiał on zostać sprowadzony, wytworzony. Zatem skala osób biorących 

środki odurzające poniekąd wskazuje na szacowaną wielkość całego procederu. Należy 

zaznaczyć, że samo posiadanie środków odurzających stanowi już przestępstwo z art. 

62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii [41]. Przyjmuje się pogląd, zgodnie z którym 

posiadaniem jest także sytuacja poprzedzająca niezwłoczne spożycie narkotyku, jednak 

sprawca nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej za spożyty wcześniej narkotyk. 

Z badań realizowanych przez Fundację CBOS w szkołach, na uczniach ostatnich 

klas szkół ponadpodstawowych (wcześniej ponadgimnazjalnych) – współfinansowanych 

przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – wynika, że dostępność narko-

tyków jest znaczna. Najłatwiejsza do zdobycia spośród substancji nielegalnych była 



 

Rozmiar i przyczyny ciemnej liczby przestępstw 
 

143 
 

marihuana. Jednym ze wskaźników wykorzystywanych przy badaniu był wskaźnik 

obecności tego rodzaju środków w ich otoczeniu. Mniej więcej co drugi uczeń znał 

taką osobę. Odsetek osób, które deklarowały przyjmowanie narkotyków w ostatnim roku 

był zmienny, w roku 2016 wyniósł 17% (w 2013 – 18%). Do przyjmowania kiedykol-

wiek w życiu środków w 2016 roku przyznało się 42% badanych (w 2013 – 40%) [42]. 

Tabela 21. Liczba postępowań, czynów, wykrywalność – przestępstwa narkotykowe  

Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone % wykrycia 

2018 31023 60073 96,9 

2019 34388 66831 96,9 

2020 34056 66545 97,1 

2021 36051 69621 97,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]. 

Tabela 22. Postępowania przygotowawcze w sprawie zgwałcenia wg sposobu zakończenia 

Rok Postępowania 

zakończone 

ogółem 

% zakończenia postępowań 

wynikiem pozytywnym  

% zakończenia 

niewykryciem 

% zakończonych 

bzp 

2018 34842 79,6 5,3 15,2 

2019 38607 84,3 5,3 10,5 

2020 38767 86,2 4,8 9,0 

2021 40477 86,8 4,3 9,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]. 

W odpowiedzi na pytanie: „Czy brałeś udział w obrocie środkami odurzającymi 

(kupowałeś, sprzedawałeś, przemycałeś)?” – 12,3% respondentów potwierdziło ten 

fakt. Jednak tylko w 3,1% przypadków służby się o tym fakcie dowiedziały, w 81,6% 

na pewno nie, zaś w przypadku 15,3% ankietowani nic o podjęciu działań przez Policję 

nie wiedzą. Co do innych osób – 44,3% odpowiadających znało takie, które brały 

udział w obrocie środkami odurzającymi. Tylko o 22,1% z nich dowiedziały się organy 

ścigania, o pozostałych nic nie wiadomo na temat tego, by odpowiadały za prze-

stępstwo (33,1%) lub (w 44,8% przypadków) na pewno służby nie posiadły tej wiedzy. 

3.3.3. Kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 

środków odurzających 

Nietrzeźwi czy znajdujący się pod wpływem środków odurzających kierowcy są 

znaczącym problemem. Niestety dość często w mediach pojawiają się informacje 

o wypadkach ze skutkiem śmiertelnym, do których doprowadzili kierujący w stanie 

odurzenia. Gdyby ujawnialność takich osób była wyższa, być może nie dochodziłoby 

do skutków ich czynów. 

Tabela 23. Liczba postępowań, czynów, wykrywalność – art. 178a kk 

Rok Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone % wykrycia 

2018 51827 51605 99,8 

2019 56524 56305 99,9 

2020 51732 52988 99,9 

2021 56505 58179 99,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]. 
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Tabela 24. Postępowania przygotowawcze w sprawie zgwałcenia wg sposobu zakończenia 

Rok Postępowania 

zakończone 

ogółem 

% zakończenia postępowań 

wynikiem pozytywnym  

% zakończenia 

niewykryciem 

% zakończonych 

bzp 

2018 51444 96,1 0,2 4,1 

2019 55850 95,8 0,2 4,4 

2020 51996 95,4 0,2 4,8 

2021 56962 95,2 0,1 5,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]. 

Spośród ankietowanych 7,5% przyznało się, że kierowało pojazdem pod wpływem 

środków odurzających lub pod wpływem alkoholu. Tylko w 8,3% zdarzeń organy się 

o tym dowiedziały. Natomiast na pytanie: „Czy znasz jakiegoś kierowcę, który dopuścił 

się powyższego przestępstwa?” – aż 62,6% potwierdziło taką znajomość. Z posia-

danych informacji – tylko w 36,7% czynów dowiedziała się o tym policja. 

4. Podsumowanie 

Wyniki badań autorów pokrywają się z ogólnymi przekonaniami utartymi w litera-

turze. Dodatkowo można zauważyć pewną zależność. Przestępstwa związane ze sferą 

psychiczną, seksualnością oraz działalnością w Internecie zazwyczaj są bagatelizowane 

lub niezgłaszane z powodu wstydu, strachu, młodego wieku lub poczucia, że sprowo-

kowało się dane zajście, a czasem nawet braku wiedzy, że czyn ten jest bezprawny. 

Oznacza to, że społeczeństwo powinno przyłożyć większą wagę do edukacji, a ofiary 

powinny zostać uświadomione, że wina nie leży po ich stronie. 

Przestępstwa godzące w dobra materialne mają dużo wyższy stopień zgłaszalności, 

a powody braku ich ujawniania to głównie bagatelizacja (w przypadku małej wartości) 

lub też brak wiary w skuteczność działania organów ścigania. Wyniki te są podobne do 

tych uzyskanych przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Według ich badań 

głównym powodem niezgłaszania przestępstw jest ich mała szkodliwość. W badaniu 

autorskim bagatelizacja i zbyt mała szkodliwość czynu również była wskazywana jako 

jeden z najczęstszych powodów. 

Przytaczanym przez pokrzywdzonych powodem niezgłaszania przestępstw jest 

przekonanie o nieskuteczności działań Policji. Wskazywany jest on bez względu na 

rodzaj przestępstwa. Powoduje to błędne koło, gdyż istnieje ścisłe powiązanie skutecz-

ności działań organów ze znajomością przestępstw. Informacja o większej liczbie prze-

stępstw zwiększa możliwość wykrycia sprawców – ze względu na lepsze rozpoznanie 

rozmiarów i symptomatologii przestępstw, co z kolei działa odstraszająco i zwiększa 

zaufanie do Policji [43]. 

Na brak zgłaszalności wpływa istniejący w społeczeństie mit nadinterpretujący 

wzajemne oddziaływanie podczas przestępstwa sprawcy i ofiary, dotyczący współod-

powiedzialności pokrzywdzonego, a nawet wskazujący na jego winę. 
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Rozmiar i przyczyny ciemnej liczby przestępstw 

Streszczenie 
Od lat trwały badania mające na celu zmierzenie rzeczywistej przestępczości. Oprócz czynów, które zostały 

uznane za popełnione i zarejestrowane w statystykach organów ścigania, istnieją przestępstwa, które nie zostały 

zgłoszone przez pokrzywdzonych, ujawnione przez służby powołane do ich ścigania czy potwierdzone 

w toku postępowań po ich zgłoszeniu. 
Niechęć opinii publicznej do zgłaszania przestępstw wynika z różnych przyczyn i motywów. Cel pracy sta-

nowiło ustalenie rozmiarów ciemnej liczby przestępstw tj. ilości przestępstw, o których organy ścigania się 

nie dowiedziały lub nie znalazły dowodów na ich zaistnienie, a także powodów braku dotarcia informacji 

o czynie do Policji, prokuratury czy innych służb. W tym celu przeprowadzono ankietę wśród prawie 800 
osób oraz dokonano analizy literatury. Badania dotyczyły przestępstw seksualnych, znęcania się, stalkingu, 

oszustw, kradzieży, upublicznienia wizerunku w Internecie, włamań na profile społecznościowe, uszkodzenia 

mienia, przestępstw korupcyjnych, narkotykowych oraz kierowania pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających. 
Ustalono, że znaczna część przestępstw nie została zgłoszona przez pokrzywdzonych z uwagi na wstyd, 

bagatelizowanie zdarzenia, młody wiek, powiązania rodzinne ze sprawcą czy brak wiary w skuteczność 

organów ścigania. Wiele przestępstw nie zostało ujawnionych przez organy ścigania (pomimo ich zaistnienia) 

i nie widnieją one w żadnych statystykach. Pokazuje to zupełnie inny obraz przestępczości niż wynikający 
z oficjalnych statystyk. 

Słowa kluczowe: ciemna liczba przestępstw, przestępstwo niezgłoszone, ofiary przestępstw 

Measurement and causes of the dark figure of crime 

Abstract 

Research to measure real crime has been going on for years. In addition to the acts that have been 

recognized as committed and recorded in the statistics of law enforcement agencies, there are crimes that 
have not been reported by the victims, revealed by the services appointed to prosecute them or confirmed 

in the course of proceedings after their reporting. The reluctance of the public to report crimes is due to 

various reasons and motives. The aim of the study was to determine the size of the dark number of crimes, 

i.e. the number of crimes about which law enforcement authorities did not find out or found no evidence of 
their occurrence, as well as the reasons for the lack of information about the act being reached by the 

Police, prosecutor's office or other services. For this purpose, a survey was conducted among almost 800 

people and an analysis of the literature was carried out. The research focused on sexual offences, bullying, 

stalking, fraud, theft, online image publicity, social media hacking, property damage, corruption, drug 

offences and driving under the influence of alcohol or drugs. It was established that a significant part of the 

crimes was not reported by the victims, due to shame, underestimation of the incident, young age, family 

ties with the perpetrator or lack of faith in the effectiveness of law enforcement agencies. Many crimes 

have not been disclosed by law enforcement, despite their occurrence, and they do not appear in any 
statistics. This shows a completely different picture of crime than that resulting from official statistics. 

Keywords: dark figure of crime, unreported crime, victims of crime 
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Grzegorz Skowronek1 

Prawne, psychologiczne i wiktymologiczne  

aspekty hazardu 

1. Wprowadzenie 

Hazard w naszej cywilizacji ma bardzo długą historię, gdyż wspomina się o nim 

w najstarszych przekazach historycznych, jak i mitologicznych. Jednak w chwili obecnej 

można mówić o prawdziwej eksplozji popularności hazardu, w tym e-hazardu na całym 

świecie. Do obecnej popularności hazardu przyczyniły się programy telewizyjne, ale 

też coraz bardziej dostępny Internet [1]. Z jednej strony hazard ukazywany jest jako 

rozrywka, sposób na spędzanie czasu. Hazard w takim wydaniu, tj. w roli rozrywki, 

w życiu człowieka jest absolutnie dopuszczalny. Jednak do dużej popularności hazardu 

przyczynia się także żądza wygranej, marzenie o szybkim i łatwo osiągalnym bogactwie, 

chęć doświadczenia ryzyka. Okoliczności te wielokrotnie prowadzą do przekraczania 

przez ludzi (graczy) akceptowalnego poziomu inwestowania w grę posiadanych zasobów 

zarówno pieniężnych, jak i czasowych. W takich sytuacjach jest stosunkowo łatwo utra-

cić kontrolę nad swoim zachowaniem. Wiara w wielką wygraną i możliwość odegrania 

się jest bardzo silna. W sytuacji, gdy utrzymuje się – mimo ciągłych przegranych – 

gracz, a także, niestety, jego rodzina zaczynają ponosić coraz większe straty – materialne, 

psychiczne, społeczne i somatyczne [2]. W takim momencie hazard przestaje być 

rozrywką, a uprawianie go staje się nałogiem, zaburzeniem uprawiania hazardu2 [3].  

Obowiązująca w Polsce ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych [4] 

całościowo reguluje rynek gier hazardowych. Obowiązujący na podstawie tej ustawy 

model organizacji hazardu wskazuje na ścisłą reglamentację działalności hazardowej 

w Polsce. Uregulowania prawne mają w założeniu porządkować warunki urządzania gier 

hazardowych, ale też zwiększać ochronę społeczeństwa i praworządności przed nega-

tywnymi skutkami hazardu. Negatywnym skutkiem hazardu, uzasadniającym interes 

państwa w monitorowaniu i regulowaniu rynku gier hazardowych, jest (zaznaczone 

wcześniej) granie nałogowe, które przyczynia się do szeregu problemów gracza w życiu 

rodzinnym, zawodowym i towarzyskim. W konsekwencji należy przyjąć, iż hazard 

może oddziaływać wiktymogennie z uwagi na fakt, że wygrana zależy od przypadku, 

a skłonności nałogowych graczy do zdobycia środków finansowych na dalszą grę są 

często powiązane z łamaniem prawa, co finalnie lokuje tego typu zachowania w obrębie 

patologii społecznych [5]. 

 
1 grzegorzs7@interia.pl, Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki, Wydział Prawa i Nauk 

Społecznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
2 W roku 2013 została opublikowana nowa, obowiązująca obecnie, rewizja klasyfikacji – DSM-V (American 

Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-V, Washington, D.C. 
2013). W piątej rewizji klasyfikacji DSM (DSM-V) hazard patologiczny (klasyfikacja według DSM-IV) został 

zastąpiony przez zaburzenie uprawiania hazardu i znalazł się w kategorii „zaburzeń używania substancji i nało-

gów” (ang. substance-related and addictive disorders, DSM-V), w podkategorii „zaburzeń niezwiązanych 

z substancjami” (ang. non-substace related disorders, DSM-V), które można interpretować jako zaburzenia 
związane z zachowaniem (behawioralne) [3].  
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Celem niniejszych rozważań jest wielowątkowa analiza hazardu jako zjawiska spo-

łecznego, z uwzględnieniem podłoża normatywnego, psychologicznego i wiktymolo-

gicznego. Prezentacja hazardu w kilku wymiarach, pozwoli jednocześnie na uwypuk-

lenie wątku wiktymologicznego stanowiącego zarazem oceną skutków angażowania 

się ludzi w rozwój tego zjawiska. Takie badania będą miały wartość poznawczą, ale też 

pozwolą na określenie zagrożeń, jakie niesie hazard. 

2. Rozwój zjawiska hazardu 

Historycy nie potrafią jasno określić, w jaki sposób narodziło się zjawisko hazardu. 

Pierwotnie zdawanie się na łut szczęścia miało podłoże religijne, a nie rozrywkowe. 

Wiązało się z wróżeniem, gdzie wróżbici polecali się siłom nadprzyrodzonym w celu 

otrzymania od nich jakiejś wiadomości lub przewidzenia przyszłości. Wydaje się, że 

najstarszą, rozpoznawalną także dziś, formą hazardu były kości. Przy czym prekursorami 

współczesnych kości do gry były kości nadpiętowe tzw. astragale. Z uwagi na swój 

kształt, każde ich ułożenie oznaczało inną rzecz. Od rzutu astragalami jako wróżby był 

już niewielki krok do pierwszych zakładów. W Mezopotamii mieszkańcy nanosili na 

boki astragali wartości 1, 3, 4 i 6, potem astragale przekształcono w sześciany, ponie-

waż ułatwiało to znacznie ich toczenie się po podłożu. Z czasem wyrabiano je z kości 

słoniowej lub drewna. Później zaczęto to praktykować na całym Bliskim Wschodzie 

oraz w basenie Morza Śródziemnego. Zanim na ścianach kości nanoszono liczby 

arabskie, pierwotnie figurowały tam kropki. Zatem można przyjąć, iż kości do gry są 

starsze od cyfr arabskich [6]. Na terenie Indii posługiwano się natomiast lekko spłasz-

czonymi z pięciu boków orzechami drzewa vibhitaka. Tam również do gier hazardo-

wych wykorzystywano drób. Walki kogutów były już znane od 2000 r. p.n.e. 

W Egipcie panował pogląd, że hazard jest wymysłem boga Tota, przedstawianego jako 

człowiek z głową ptaka ibisa. Wiązało się to z tym, iż Tot był bogiem lekarzy, 

wynalazcą pisma oraz sędzią zmarłych. Zatem hazard dla starożytnych wiązał się 

z wiedzą tajemną i ferowaniem sprawiedliwości. Duże znaczenie do hazardu przywią-

zywały również kultury Azji Wschodniej, gdzie grano regularnie i o wyższe stawki niż 

w pozostałych częściach świata. To właśnie w kulturze azjatyckiej wymyślono karty 

do gry i keno [6]. 

Gra w kości prawdopodobnie musiała w okresie antycznym osiągnąć niebezpieczne 

rozmiary, gdyż spotykała się z zakazami ze strony senatu rzymskiego. Natomiast wódz 

ateński Temistokles nakazał co roku w rocznicę bitwy pod Salaminą organizować 

w Atenach walki kogutów połączone z obstawianiem zwycięskiego koguta, w czym 

można dostrzec początki zakładów wzajemnych [5, s. 3]. 

Nawiązania do hazardu znajdują się w najstarszych świętych księgach i mitologiach. 

W Nowym Testamencie opisana jest scena, jak żołnierze grają w kości o szaty Chry-

stusa. W egipskiej mitologii opisana jest gra hazardowa między Merkurym a Księży-

cem, w której Merkury wygrał jedną siedemnastą światła Księżyca, z którego ukuł pięć 

nowych dni, pozwalających bogini Rei na urodzenie Izis i Ozyrysa [7]. 

Gry, w które gramy obecnie, narodziły się w basenie Morza Śródziemnego, głównie 

w starożytnej Grecji i w Rzymie. Grecy grali zazwyczaj czterema astragalami, a gra 

polegała na wykonaniu lepszego rzutu niż przeciwnik, choć znano także kości w formie 

sześcianu. Grecy za grę w kości uważali grę związaną ze stawianiem zakładów. 

W Rzymie grecka bogini losu Tyche nazywana była Fortuną, czyli przeznaczeniem. 
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Rzymianie żyli w ciągłym strachu przed jej zmiennością albo poddawali się jej ślepemu 

losowi. Element losowości zawarty był w rytuale igrzysk, gdyż gladiatorzy przydzie-

lani byli do pary poprzez rzucanie losów. Rzymianie mogli przed igrzyskami obstawiać 

tego, który wygra. W Italii nawet po zakończeniu okresu cesarstwa hazard nadal cieszył 

się dużym zainteresowaniem. Średniowieczna Europa grała w kości, w gry planszowe 

lub po prostu zręcznościowe, jak jacks lub marbles, które przypominały obecną grę 

w kulki [6, s. 41-45]. Podczas drugiej wyprawy krzyżowej (1147-1149) grać w kości 

mogli tylko rycerze, a regulamin mówił, że nie wolno przegrać więcej niż jednego 

funta. W kości chętnie grali angielscy królowie Ryszard Lwie Serce (1157-1199) 

i Jerzy I Hanowerski (1660-1727). Znany z zamiłowania do gry w karty i w kości król 

angielski Henryk VIII (1491-1547) przegrał wielki dzwon z anglikańskiej katedry św. 

Pawła w Londynie. Jednocześnie ten sam król wydał zakaz gry w kości, kręgle i w karty 

po to, aby mężczyźni mieli więcej czasu na naukę strzelania z łuku [8]. 

W pierwszej połowie drugiego tysiąclecia w Europie i Azji pojawiła się nowa 

forma hazardu, jaką stały się karty. W XVI wieku traktowano karty jako powszechną 

rozrywkę. Król Zygmunt Stary był wielkim miłośnikiem tego rodzaju gry. Z upływem 

czasu nie następowały istotne zmiany w tej materii, wciąż popularne były natomiast 

gry w karty. Zdarzało się, że za ich sprawą wielokrotnie dochodziło do roztrwonienia 

majątków, lecz mimo to stosunek do gry w karty nie był nacechowany krytycyzmem 

społecznym [6, s. 86]. W przeciwieństwie do gry w karty, w Polsce wyjątkowo dobrze 

przyjęły się loterie fantowe, początkowo służące zbywaniu wolno sprzedających się 

dóbr luksusowych, a następnie w XVI wieku zostały zastąpione loteriami pieniężnymi. 

Gra ta początkowo była wykorzystywana do finansowania budynków użyteczności 

publicznej, zatem cieszyła się wsparciem ze strony Kościoła oraz monarchów [9]. 

Najmniej sprzyjającym okresem dla hazardu był wiek XIX i początek wieku XX. 

Gry hazardowe, zwalczane zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, były 

organizowane właściwie tylko przez grupy przestępcze. Przy czym warto odnotować, 

że na początku XIX wieku pojawiły się pływające wzdłuż rzeki Missisipi parowce, na 

których oferowano różne gry hazardowe [1, s. 72]. 

Dosyć powszechny jest pogląd, że jedynie rdzenni mieszkańcy Australii, wysp 

Pacyfiku, oddalonych od cywilizacji zakątków Indii i Ameryki Południowej oraz terenów 

subarktycznych nie znali hazardu [8]. Jednak tam, gdzie był znany i organizowany – 

czy to w starożytnym Rzymie, czy średniowiecznej Europie – poza zainteresowaniem 

budził obawy. Dlatego ówcześni władcy, z których niektórzy nie stronili od tej roz-

rywki, wprowadzali także różne ograniczenia dla poddanych. Przecież wprowadzone 

ograniczenie, że gracz w kości mógł przegrać nie więcej niż jednego funta, było po-

wodowane niczym innym jak obawą popadnięcia w długi, co mogłoby doprowadzić do 

podupadnięcia rodziny gracza, a nawet kradzieży, czy powszechnych w tamtych 

czasach napadów łupieżczych. 

3. Pojęcie hazardu i jego cechy 

Termin „hazard” pochodzi z języka arabskiego (az-zahr), w którym oznacza kostkę 

do gry lub grę w kości. W języku francuskim słowo „hazard” oznacza przypadek, traf, 

ryzyko. W języku angielskim słowo „hazard” (gambling) odnosiło się pierwotnie do 

nieuczciwej gry albo oszukiwania w czasie jej trwania. Hazardzista był definiowany 

jako oszust, który zazwyczaj gra „na pieniądze” o przesadnie wysokie stawki. Obecnie 
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powszechnie przyjmuje się, że hazard oznacza uzyskiwanie pieniędzy czy innych 

nagród w grach z niepewnym wynikiem, opartych na przypadku losowym [1, s. 11]. 

Niezależnie od epoki, kraju, w którym hazard występuje i sposobu patrzenia na tę 

problematykę, słowo „hazard” nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem, przedsięwzięciem, 

którego wynik zależy wyłącznie od przypadku. Najczęściej odnosi się do gry o pie-

niądze. Pojęcie to może również oznaczać ryzyko w grze, narażanie się na niebezpie-

czeństwo, ryzykowanie [10]. Jeżeli to ryzyko prowadzone jest według pewnych zasad, 

reguł, możemy mówić o „grze hazardowej”. „Słownik języka polskiego” PWN podaje, 

że gra to zabawa towarzyska prowadzona według pewnych zasad, niekiedy połączona 

z hazardem. W sporcie to rozgrywka prowadzona między zawodnikami lub zespołami 

według zasad określonych regulaminem danej dyscypliny, metoda, sposób zagrania 

[10, s. 688]. 

Okoliczność, że w grze hazardowej ryzyko prowadzone jest według pewnych zasad 

ma jednak swoje znaczenie. Jeżeli bowiem są reguły gry, to każdy gracz będzie 

doszukiwał się pewnych metod zwiększających szanse na wygraną. Oczywiście mowa 

tu o metodach, a nie zwykłych oszustwach, które także prowadzą do celu, ale w sposób 

nieuczciwy [11]. Określenie „gra hazardowa” obejmuje swoim zakresem wszystkie 

gry, jeżeli wygrana lub przegrana uzależniona jest nie od umiejętności grających, lecz 

wyłącznie od losu. Cechą charakterystyczną odróżniającą grę hazardową od niehazar-

dowej jest uzależnienie wygranej w grze hazardowej od tzw. „wypadku losowego”, 

który jest niezależny od uczestników gry. Natomiast wpłynięcie w jakikolwiek sposób 

na zmianę „wypadku losowego” przekreśla istotę hazardu [12]. Pierwszym elementem 

hazardu jest zatem losowość, tzn., że główna rola przypada w grze przypadkowi 

(losowi), a nie umiejętnościom gracza (w związku z tym szachy, których wynik zależy 

od umiejętności obu graczy, nie są grą hazardową). Wynik podjętych działań w ramach 

gry hazardowej musi zależeć całkowicie lub częściowo od przypadku, a nie tylko od 

umiejętności, jak w grze w szachy. Wynik podjętych działań w ramach gry hazardowej 

zależy częściowo od przypadku, gdy podjęte działanie poprzedza proces myślowy 

bazujący na dotychczasowej wiedzy i doświadczeniu. Podkreślić bowiem należy, iż do 

uprawiania hazardu potrzebna jest pewna aktywność, z którą niekiedy może wiązać się 

umiejętność, np. wiedza o koniach i dżokejach redukuje losowość wyniku i teore-

tycznie zwiększa szanse na wytypowanie właściwego zwycięzcy w wyścigu konnym. 

Pozostaje jednak w dalszym ciągu niepewność, a to przesądza o braku możliwości 

przewidzenia rozstrzygnięcia. [1, s. 12]. 

Drugim elementem jest fakt, że w grze hazardowej można zyskać lub stracić rzecz, 

przedmiot, pieniądze. Jest to gra o pieniądze lub o inne dobra rozumiane bardzo szeroko, 

gdyż obejmujące także ludzkie życie (rosyjska ruletka). Ostatni element charakteryzujący 

hazard wiąże się ze słowem „gra”, a zatem ukierunkowuje nas na działanie opisane 

według pewnych reguł i angażujące co najmniej dwóch lub więcej uczestników [2, s. 567]. 

Niewątpliwie losowość, inaczej określana jako przypadkowość, to podstawowa cecha 

charakteryzująca hazard. Po przeciwnej stronie są natomiast umiejętności i wiedza. 

Jeżeli one zdominują zdarzenie, to będziemy mieli do czynienia z konkursem wiedzy, 

a nie z grą hazardową. Przypadek w hazardzie łączy się z możliwością wygranej, ale 

dużo częściej przegranej. Te dwa elementy: przypadek i przegrana same w sobie gene-

rują ogromne emocje i efekt w postaci oddziaływania wiktymogennego, które może 

przejawiać się np. w popadnięciu w długi i niezgodnych z prawem sposobach pozy-
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skania zasobów pieniężnych na kolejne gry. Na to wszystko nakładają się reguły gry, 

które w opisanych stresogennych okolicznościach mogą być barierą nie do zaakcepto-

wania, czego efektem bywają oszustwa i szwindle. 

Z powyższej analizy samych tylko cech hazardu można, niestety, wnioskować, że te 

okoliczności, w zderzeniu ze słabą naturą człowieka, są dla nas bardzo groźne. Można 

przyjąć, że w „DNA” hazardu, jeżeli jest on adresowany do ludzi o pewnych uwarun-

kowaniach, zapisana jest motywacja do popełniania przestępstw oraz do stawania się 

ofiarą własnych słabości. 

4. Regulacje prawne dotyczące hazardu i ich wpływ na zjawisko 

przestępczości w obszarze gier hazardowych 

Interpretując treść ustawy o grach hazardowych należy przyjąć, że zawarte w niej 

przepisy odnoszą się do warunków urządzania gier hazardowych, a zatem są to prawne 

wymagania związane z podjęciem i prowadzeniem działalności polegającej na urządza-

niu gier hazardowych, w tym udzielaniu koncesji i zezwoleń. Ponadto przepisy ustawy 

określają zasady prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych, czyli ogólne 

reguły adresowane do podmiotów urządzających i prowadzących działalność w sferze 

gier hazardowych. W końcu ustawa o grach hazardowych zawiera zasady opodatko-

wania podatkiem od gier hazardowych [13]. Przy tak ujętym zakresie przedmiotowym 

ustawy należy wyciągnąć wniosek, że nie ma ona charakteru erga omnes, czyli nie jest 

skierowana do nieograniczonej liczby adresatów, a jedynie do urządzających i prowa-

dzących tę działalność [14]. 

Ustawa o grach hazardowych pojęciem gier hazardowych obejmuje gry losowe, 

zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach (art. 1 ust. 2 u.g.h.). Grami losowymi 

są gry (w tym urządzane przez sieć Internet) o wygrane pieniężne lub rzeczowe, 

których wynik w szczególności zależy od przypadku (art. 2 ust. 1 u.g.h.). Jak wskazuje 

treść powyższej definicji, podstawą uznania gry za grę losową jest łączne spełnienie 

dwóch warunków, tj. organizator oferuje wygrane rzeczowe lub pieniężne, a wynik gry 

zależy w szczególności od przypadku. Wynik gry zależy od przypadku, gdy jest nieza-

leżny od woli, wiedzy i zręczności uczestnika gry. Odrębna kategoria gier hazardo-

wych to zakłady wzajemne. Różnicę pomiędzy zakładem wzajemnym a grą losową 

można zdefiniować tak, że wynik gry losowej ustalany jest w wyniku losowania, na 

które uczestnik gry nie ma żadnego wpływu, natomiast wynik zakładu wzajemnego 

zależy od zaistnienia zdarzenia, które uczestnik zakładu miał przewidzieć. Zakładami 

wzajemnymi są bowiem zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe polegające na 

odgadywaniu wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których 

uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych 

stawek (totalizatory) oraz zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, 

w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego 

(między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę) stosunku wpłaty do wygranej – 

bukmacherstwo (art. 2 ust. 2 pkt 1 i 2 u.g.h.). Kolejna kategoria gier hazardowych to 

gry na automatach. Dla zakwalifikowania danej gry jako „gry na automatach” należy 

ustalić, czy posiada indywidualne, wskazane w ustawie, cechy odróżniające ją od 

pozostałych gier hazardowych. Nie chodzi przy tym wyłącznie o fakt zainstalowania 

takich gier na specyficznego typu urządzeniach (automatach do gier), ale o pozostałe 

cechy wyszczególnione w przepisach. Ustawodawca, definiując pojęcie gry na auto-
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matach, powrócił wyraźnie do koncepcji powiązania tego typu przedsięwzięć z loso-

wością takich gier. W konsekwencji grami na automatach są gry na urządzeniach 

mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, 

o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości (art. 2 

ust. 3 u.g.h.). Czwartą, ostatnią kategorią gier hazardowych jest gra w karty [15]. 

Grami w karty zaliczanymi do gier hazardowych są: black jack, poker i baccarat – 

jeżeli są rozgrywane o nagrody pieniężne lub rzeczowe (art. 2 ust. 5a u.g.h.). 

W zakresie ochrony społeczeństwa i praworządności przed negatywnymi skutkami 

hazardu w modelu organizacji gier hazardowych można zidentyfikować kilka istotnych 

rozwiązań. Interesującym rozwiązaniem jest przyjęcie, że to minister właściwy do 

spraw finansów publicznych rozstrzyga (na wniosek lub z urzędu) w drodze decyzji, 

czy gry lub zakłady posiadające cechy wymienione w ustawie o grach hazardowych są 

grami losowymi, zakładami wzajemnymi, grami w karty albo grami na automacie 

w rozumieniu ustawy (art. 2 ust. 6 u.g.h.). W doktrynie pojawił się pogląd krytycznie 

oceniający kompetencje ministra właściwego do spraw finansów publicznych do 

wydawania takich decyzji. Autor tego poglądu podniósł bowiem m.in., że: 

przyjęcie zatem wykładni, iż minister może dowolnie tworzyć nowe gry losowe, 

powoduje, że przepisy k.k.s. stają się blankietowe. Powstaje kuriozalna sytuacja, 

w której o podstawie odpowiedzialności karnej decyduje nawet nie akt niż-

szego rzędu niż ustawa, ale organ administracji. Sądowi pozostaje jedynie 

decyzja co do wysokości kary. Taki stan rzeczy nie da się pogodzić z podsta-

wową zasadą prawa karnego: nullum crimen sine lege [16]. 

Należy jednak przypomnieć, iż decyzja ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych ma charakter administracyjno-prawny i podlega ocenie sądowej. Ponie-
waż jest to decyzja administracyjna, organ wydający takie rozstrzygnięcie związany 
jest procedurą administracyjną, określoną w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Ko-
deksu postępowania administracyjnego [17]. W przypadku zaskarżenia decyzji następuje 
uruchomienie drogi sądowej, a wojewódzki sąd administracyjny ustala, czy w postę-
powaniu administracyjnym nie doszło do naruszenia przepisów prawa materialnego 
i przepisów postępowania administracyjnego, przy czym aprobuje bądź nie wykładnię 
przepisów dokonaną przez ww. uprawniony organ. Od wydanego przez wojewódzki 
sąd administracyjny orzeczenia przysługuje skarga kasacyjna do NSA, chyba że przepis 
szczególny stanowi inaczej. Poza tym, gdyby powiązany z tą sytuacją przepis art. 107 
ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeksu karnego skarbowego [18] był blankietowy 
i stał w sprzeczności z zasadą nullum crimen sine lege, to byłby niekonstytucyjny. 
Tymczasem wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 stycznia 2005 r. [19] 
przepis art. 107 § 1 i 4 Kodeksu karnego skarbowego w związku z ówczesnym art. 1 
i 2a uchylonej ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych [20] 
został uznany za zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [21]. 
Nie wchodząc już w całokształt dyskusji na ten temat, należy odnieść się jedynie do 
kwestii niedostatecznej określoności znamion czynu zabronionego, co jest istotne 
w ramach rozważań dotyczących karnoskarbowych aspektów nielegalnego prowadzenia 
i urządzania gier hazardowych. Trybunał Konstytucyjny w swoim orzeczeniu stwier-
dził, iż fakt niejednoznaczności przepisu, i w związku z tym jego możliwej różnej 
interpretacji językowej, nie oznacza sam przez się, iż dokonanie właściwej wykładni 
jest niemożliwe. Zgodnie bowiem z przeważającym obecnie w doktrynie stanowiskiem – 
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wykładni przepisu (jako konstrukcji normy prawnej z tekstu aktu normatywnego) 
dokonuje się zawsze, nawet w przypadkach pozornie niebudzących wątpliwości inter-
pretacyjnych. Coraz częściej zasada clara non sunt interpretanda zamienia się w zasadę 
interpretatio cessant in claris – interpretację należy zakończyć, gdy osiągnięto jej 
jednoznaczny rezultat. Stosowanie prawa przez sądy lub inne organy zakładać więc 
musi stały, nieodłączny aspekt interpretacyjny (omnia sunt interpretanda). Organ orze-
kający stosuje różne metody wykładni i do tego organu należy wybór właściwego 
wariantu normy prawnej. Wobec tego zarzut niedookreśloności będzie zasadny tylko 
wówczas, gdy przyjęte reguły interpretacyjne nie będą mogły, z uwagi na niejasność 
i nieprecyzyjność użytych w przepisie pojęć (bądź ich sekwencji), doprowadzić do 
jednoznacznej wykładni treści sankcjonowanej normy prawnej. Oczywiste jest, że 
ustawodawca może określać pewne zachowania stanowiące czyn zabroniony w sposób 
na tyle ogólny, aby w ich zakresie mieściły się różne działania, które są zabronione, np. 
ze względu na cel, jaki ma być osiągnięty przez ich realizację. Wniosek przeciwny 
zdaniem Trybunału Konstytucyjnego należy uznać za absurdalny, w krańcowym 
bowiem ujęciu prowadziłby do konieczności zaprzeczenia abstrakcyjnego i ogólnego 
charakteru normy prawnej. Nie może jednak budzić wątpliwości, że jednostka w kon-
kretnych okolicznościach narażona jest na odpowiedzialność karną. Trybunał Konsty-
tucyjny podkreślił w orzeczeniu, że jeżeli zasada określoności (nullum crimen sine 
lege) miałaby być rozumiana w ten sposób, iż każde ze znamion czynu zabronionego 
musi być określone w przepisie ustawy tak, aby jego stosowanie nie wymagało doko-
nywania przez sąd właściwej wykładni, to osiągnięcie takiego stanu precyzji nie jest 
zasadniczo możliwe, a co najmniej wymagałoby kazuistyki przekraczającej granice 
racjonalności. 

Ponadto regulacją prawną zmniejszającą ryzyko zagrożeń, jakie niesie hazard, jest 
przyjęcie rozwiązania, że urządzanie gier na wszelkich automatach z elementem loso-
wości jest możliwe tylko w kasynie gry i salonie gier. Dodatkowo obowiązuje limit 
lokalizacyjny dla kasyn gry, tj. nie więcej niż 1 kasyno gry na pełne 650 tysięcy miesz-
kańców województwa (art. 15 ust. 1 u.g.h.), ustalono też maksymalną liczbę automatów 
w kasynach do 70 sztuk (art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a u.g.h.). Istnieje zakaz udziału w grach 
osób poniżej 18. roku życia (art. 27 u.g.h.) z jednoczesnym zobowiązaniem osób pro-
wadzących ośrodki gier i punkty przyjmowania zakładów wzajemnych do legitymo-
wania osób grających i stosowania sankcji za dopuszczanie do gry osób poniżej 18. 
roku życia (sankcji finansowej za wykroczenie skarbowe z art. 110b k.k.s., a przy 
kolejnym nadużyciu – cofnięcia zezwolenia lub koncesji zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 6 
u.g.h.). Funkcjonują istotne ograniczenia w kwestii reklamowania, promocji i informo-
wania o sponsorowaniu przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier ha-
zardowych w miejscach publicznych i środkach masowego przekazu (art. 29 u.g.h.) – 
poprzez penalizację w przepisach karnych skarbowych zakazanych form zachęcania do 
udziału w grach i zakładach wzajemnych oraz reklamy nazwy (firmy) podmiotu 
organizującego hazard. 

Zgodnie z art. 110a § 1 k.k.s.:  

kto, wbrew przepisom ustawy, zleca lub prowadzi reklamę lub promocję gier 
cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na 
automatach, umieszcza reklamę takich gier lub zakładów lub informuje o spon-
sorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub 
zakładów, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. 
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Natomiast art. 110a § 2 k.k.s. stanowi:  

tej samej karze podlega, kto czerpie korzyści z reklamy lub promocji gier 

cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na 

automatach zlecanych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy, z umiesz-

czania reklamy wbrew przepisom ustawy albo informowania o sponsorowaniu 

przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów. 

W tym miejscu należy zrobić uwagę, że definicja reklamy przyjęta w art. 29 ustawy 

o grach hazardowych wykracza poza obręb znanych definicji reklamy, przede wszyst-

kim dlatego, że odcina się od celowościowego (podmiotowego) sensu reklamy, czyli 

zachęcania do kupowania (grania) [5, s. 134-135]. 

Zgodnie z art. 29 ust. 6 u.g.h.  

przez reklamę gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów 

wzajemnych lub gier na automatach rozumie się publiczne rozpowszechnianie 

znaków towarowych lub symboli graficznych i innych oznaczeń z nimi zwią-

zanych, a także nazw i symboli graficznych podmiotów prowadzących działal-

ność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów 

wzajemnych lub gier na automatach oraz informacji o miejscach, w których 

takie gry lub zakłady są urządzane, i możliwościach uczestnictwa. 

Ponadto, stosownie do art. 29 ust. 8 u.g.h.,  

za reklamę i promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, 

zakładów wzajemnych lub gier na automatach uważa się również reklamę 

i promocję produktów i usług, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny 

lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem 

gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych, gier na 

automatach, kasyna gry lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo 

z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w zakresie 

gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier 

na automatach. 

W końcu według art. 29 ust. 9 u.g.h. 

za reklamę i promocję gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakła-

dów wzajemnych oraz gier na automatach uważa się również reklamę i pro-

mocję podmiotów, których wizerunek reklamowy wykorzystuje podobieństwo 

lub jest tożsamy z oznaczeniem gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, 

zakładów wzajemnych, gier na automatach, kasyna gry lub punktu przyjmo-

wania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu 

prowadzącego działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier 

w kości, zakładów wzajemnych, gier na automatach lub innym symbolem 

obiektywnie odnoszącym się do takich oznaczeń. 

Natomiast odnosząc się do powszechnych definicji – za reklamę uznaje się, mówiąc 

ogólnie, kształtowanie popytu przez poszerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towa-

rach bądź usługach, ich cechach i przeznaczeniu. W orzecznictwie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego znajdujemy stwierdzenie, że celem reklamy jest pozyskiwanie 
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nowych kontrahentów i członków [22]. Także Europejska konwencja o telewizji 

ponadgranicznej stanowi, że reklama to każdy publiczny przekaz nadawany w celach 

autopromocji, zmierzający do promowania sprzedaży, zakupu, wynajmu produktu lub 

usługi, promocji idei lub sprawy. Ten cel pozwala odróżnić reklamę od ogłoszenia, 

które ma charakter czysto informacyjny. Wskazane w ustawie o grach hazardowych 

elementy reklamy, tj. publiczne rozpowszechnianie znaków towarowych lub symboli 

graficznych i innych oznaczeń z nimi związanych, gier cylindrycznych, gier w karty, 

gier w kości, zakładów wzajemnych lub gier na automatach, a także nazw i symboli 

graficznych podmiotów, które je prowadzą, mają charakter przedmiotowy. W związku 

z tym, że nawet sama graficzna prezentacja związana z grami może być uznana za 

naruszenie zakazu reklamy hazardu, właściwie trudno znaleźć w tym obszarze punkt 

bezpieczny. Taka definicja w swoisty sposób sprzyja popełnianiu przestępstw, tworząc 

ofiary z „Bogu ducha winnych” ludzi. Jeżeli, wychodząc na plażę, założymy koszulkę 

z obrazkiem przypominającym koło ruletki, to trzymając się definicji reklamy z ustawy 

hazardowej, niewątpliwie możemy być podejrzewani o publiczne rozpowszechnianie 

gry cylindrycznej. Dla uniknięcia takich kontrowersyjnych ocen wystarczy uzupełnić 

definicję reklamy o element podmiotowy, który zmuszałby organy ścigania do dodat-

kowego ustalenia, czy ta koszulka z nadrukiem, z uwagi na okoliczności, służy populary-

zowaniu gier hazardowych, zachęca do udziału w ruletce czy też jest zwykłym, 

przypadkowym elementem stroju plażowicza [23]. 

Pełna definicja reklamy, a zatem zgodna z ogólnym pojęciem reklamy, powinna 

zawierać zarówno elementy przedmiotowe, jak i podmiotowe. Istotne powinny być 

takie zwroty w definicji reklamy, stanowiące elementy podmiotowe, jak: „populary-

zowanie znaków towarowych i symboli graficznych” lub też, jak było to ujęte w art. 8 

uchylonej ustawy o grach i zakładach wzajemnych, „zachęcanie do udziału” czy „prze-

konywanie o ich zaletach”. Wtedy możemy powiedzieć, że reklama, która zachęca do 

udziału w grach hazardowych, ma typowy dla reklamy charakter celowościowy, zawiera 

element wywierający wpływ na wolę określonych ludzi. Jest to tym bardziej ważne, że 

przecież, podobnie jak w przypadku „produktów sensytywnych”, u podstawy wprowa-

dzenia ograniczeń w reklamie i promocji hazardu leży cel polegający na ochronie 

zdrowia [24]. 

Skoro definicja reklamy w tym zakresie wykracza poza obręb znanych definicji 

reklamy z uwagi na brak elementu podmiotowego, zasadne wydaje się zatem zgło-

szenie postulatu de lege ferenda o uzupełnienie tej definicji o elementy podmiotowe. 

Wobec tego definicja reklamy z art. 29 ust. 6 u.g.h. stanowiłaby, że: 

przez reklamę gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów 

wzajemnych lub gier na automatach rozumie się publiczne rozpowszechnianie 

znaków towarowych lub symboli graficznych i innych oznaczeń z nimi zwią-

zanych, a także nazw i symboli graficznych podmiotów prowadzących działal-

ność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier w kości, zakładów 

wzajemnych lub gier na automatach oraz informacji o miejscach, w których 

takie gry lub zakłady są urządzane, i możliwościach uczestnictwa, służące 

popularyzowaniu znaków towarowych, symboli graficznych i innych oznaczeń 

z nimi związanych, a także służące popularyzowaniu nazw i symboli graficz-

nych podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie. 
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Zaproponowana modyfikacja przepisu, pokazująca reklamę jako zdarzenie celowo-

ściowe, pozwoli na odróżnienie zachowania naruszającego zakaz od przypadkowych 

zachowań, często o czysto informacyjnym charakterze. Taka zmiana, zastosowana 

odpowiednio w zakresie rozumienia pojęcia reklamy, winna odnosić się także do art. 

29 ust. 8 i 9 u.g.h. [23, s. 158]. 

Ustawa o grach hazardowych przewiduje też rozwiązania zwiększające pewność 

podmiotów legalnie prowadzących działalność w tym zakresie [25]. W konsekwencji 

wprowadziła obowiązek uzyskania koncesji na prowadzenie kasyna gry (art. 6 ust. 1 

u.g.h.) oraz bardzo restrykcyjne kary pieniężne dla podmiotów prowadzących działal-

ność w zakresie gier hazardowych urządzanych bez zezwolenia lub koncesji oraz dla 

ich uczestników (art. 89 u.g.h.). 

Za istotne należy także uznać uporządkowanie systemu podatkowego w zakresie 

podatku od gier poprzez określenie wysokości stawek podatkowych w odniesieniu do 

efektywności finansowej i kosztów ponoszonych na organizację danej działalności 

w zakresie gier hazardowych, opodatkowanie wygranych w pokera w turnieju organizo-

wanym w kasynie oraz opodatkowanie loterii audiotekstowych [26]. 

Ustawa o grach hazardowych wprowadza także rozwiązania zmniejszające skalę 

kreowania zjawisk wiktymogennych w zakresie gier na automatach do gier oraz gier 

w sieci Internet. Próba realizacja niniejszego celu nastąpiła poprzez wprowadzenie 

narzędzi prawnych umożliwiających blokowanie stron internetowych nielegalnych 

operatorów, jak również utrudnianie dokonywania płatności na ich rzecz. W odniesie-

niu do automatów do gier realizacji celów ma służyć objęcie urządzania tych gier poza 

kasynami gry monopolem państwa (art. 15f u.g.h.). 

Wprowadzenie możliwości blokowania dostępu do nielegalnych domen spowodo-

wało, że gracze nie powinni mieć wątpliwości co do tego, czy korzystają z usług 

legalnego operatora gier hazardowych. Z wcześniejszych doświadczeń wynikało, że 

wiele osób uczestniczących w nielegalnych grach hazardowych nie miało świadomości 

naruszania przepisów ustawy. Powodem była szeroka dostępność nielegalnych stron 

internetowych oraz mała świadomość społeczna co do ograniczeń ustawowych 

odnoszących się do katalogu gier, które mogą być oferowane za pośrednictwem sieci 

Internet. W efekcie częściowo wprowadzani w błąd gracze stawali się ofiarami 

zjawiska powszechnej dostępności nielegalnych gier hazardowych. 

Zwiększenie udziału w rynku podmiotów posiadających wymagane koncesje 

i zezwolenia, a także zastosowanie narzędzi zmniejszających skalę zjawiska przestęp-

czości w tym obszarze jest również efektem rozszerzenia zakresu dopuszczalnej dzia-

łalności w zakresie gier hazardowych. W związku z tym poza stosowaniem środków 

o charakterze represyjnym, takich jak blokowanie stron internetowych, utrudnianie 

płatności i rozszerzenie katalogu kar pieniężnych, ustawodawca umożliwia legalne 

uczestniczenie w niektórych dotychczas zakazanych grach urządzanych za pośred-

nictwem sieci Internet, grach na automatach w salonach gier na automatach, a ponadto 

dokonał zmiany zasad organizacji gier w pokera. W przypadku pokera ustawa o grach 

hazardowych wprowadza wyjątek od wymogu uprzedniego uzyskania koncesji na 

prowadzenie kasyna gry dla urządzania jednego rodzaju gry w karty – gry w pokera 

urządzanej w formie turnieju. Aktualnie turniej gry w pokera spełniający wymogi 

ustawowe może być urządzany poza kasynem gry (art. 6a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 u.g.h.). 
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5. Zaburzenie uprawiania hazardu i jego skutki 

Warto także podkreślić, że tak jak hazard ma długą historię, tak i psychologowie 

interesowali się hazardem od początków istnienia swojej dziedziny nauki. Hazard 

bowiem stawia przed nimi bardzo poważne wyzwanie, tj. wyjaśnienie, dlaczego ludzie 

angażują się w często bardzo niekorzystną dla siebie aktywność, czyli gry. A zatem 

chodzi o ustalenie, na czym polega fenomen hazardu. Obok tego pojawia się kolejne 

pytanie: dlaczego ludzie uczestniczą w tym procederze, pomimo ponoszenia strat 

i świadomości, że zyski przemysłu gier hazardowych biorą się z pieniędzy przegranych 

przez graczy? [2, s. 569]. 

Wydaje się, że okoliczności zachęcające ludzi do gry można wywodzić choćby 

poprzez analizę definicji pojęć „hazard” i „hazardzista”, gdyż niewątpliwie słuszne jest 

stwierdzenie, że fenomen hazardu tworzą z jednej strony gry, a z drugiej – hazardziści 

[1, s. 9]. Cechą charakterystyczną gry hazardowej jest uzależnienie wygranej od tzw. 

„wypadku losowego”, który jest niezależny od uczestników gry. Gracz zatem ryzykuje, 

przy czym to ryzyko prowadzone jest według pewnych zasad. 

Uczestnictwo w grach hazardowych jest o tyle niebezpieczne, że w początkowej 

fazie traktujemy je jako rozrywkę. Problem kształtuje się powoli i niezauważalnie, aż 

wreszcie powoduje, że człowiek wpada w pułapkę długów, problemów w pracy i rodzi-

nie. Biorąc pod uwagę konsekwencje takiego zaburzenia w uprawianiu hazardu (okre-

ślanego także jako hazard patologiczny), za ważne należy uznać wykorzystanie każdej 

sposobności do przypomnienia, że mamy w tym przypadku do czynienia z uzależnie-

niem behawioralnym (nałogiem), które pociąga konsekwencje nie tylko dla samego 

hazardzisty, ale też dla najbliższych [27]. 

Patologiczny hazard został po raz pierwszy zaliczony do zaburzeń zdrowia psy-

chicznego w 1980 r. w trzeciej edycji „Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders” (DSM-III) [28]. Jest to amerykański podręcznik diagnostyczny i statystyczny 

zaburzeń psychicznych. Hazard patologiczny został opisany jako przewlekła i postę-

pująca niezdolność oparcia się impulsowi grania, charakteryzująca się szerokim spektrum 

skutków – od pożyczania pieniędzy od członków rodziny lub przyjaciół i tracenia czasu 

przeznaczonego na pracę, aż do aresztowań z powodu przestępstw popełnionych dla 

podtrzymania tego typu aktywności. Zaburzenie takie cechuje się ciągłą bądź okresową 

utratą kontroli nad zachowaniami związanymi z hazardem, zaabsorbowaniem i zdoby-

waniem pieniędzy na grę, irracjonalnym myśleniem i kontynuowaniem swojego 

zachowania pomimo negatywnych konsekwencji. W roku 1994 zostały opublikowane 

kryteria diagnostyczne patologicznego hazardu w czwartej edycji „Diagnostic and 

statistical manual of mental disorders” [29]. Zaburzenie to zostało zaliczone do 

kategorii zaburzeń kontroli impulsów, które nie zostały zakwalifikowane do innych 

grup zaburzeń. Wymienione objawy reprezentują trzy wymiary analizowanego zjawiska: 

szkody czy zakłócenia, utratę kontroli i zależności. Natomiast do ostatniej kategorii 

należą: tolerancja, zespół abstynencyjny, zaabsorbowanie hazardem oraz traktowanie 

gier jako sposobu ucieczki od problemów. W roku 2013 została opublikowana nowa, 

obowiązująca obecnie, rewizja klasyfikacji – DSM-V [30]. W piątej rewizji klasy-

fikacji DSM hazard patologiczny (klasyfikacja według DSM-IV) został zastąpiony 

przez zaburzenie uprawiania hazardu i znalazł się w kategorii „zaburzeń używania 

substancji i nałogów” (ang. substance-related and addictive disorders, DSM-V), 

w podkategorii „zaburzeń niezwiązanych z substancjami” (ang. non-substace related 
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disorders, DSM-V), które można interpretować jako zaburzenia związane z zachowa-

niem (behawioralne). W związku z tym w samej klasyfikacji DSM-V termin „uzależ-

nienie” został zastąpiony terminami „zaburzenie” czy „nałóg”. W konsekwencji tzw. 

uzależnienia behawioralne od maja 2013 r. (data opublikowania klasyfikacji DSM-V) 

obejmują zaburzenie uprawiania hazardu, dawniej określane jako hazard patologiczny [31]. 

Hazard patologiczny, jak i zaburzenie uprawiania hazardu, można zdefiniować jako 

niekontrolowaną potrzebę (przymus) uprawiania hazardu, która z czasem staje się 

coraz silniejsza i upośledza funkcjonowanie jednostki – prowadzi do problemów natury 

osobistej, społecznej i zawodowej. Zgodnie z klasyfikacją DSM-V uporczywe i nawra-

cające nieadaptacyjne zachowania związane z uprawianiem hazardu obejmują co 

najmniej cztery z poniższych objawów (występujących w ciągu ostatnich 12 miesięcy):  

• angażowanie się w coraz większym stopniu w hazard w celu uzyskania satysfakcji 

(pobudzenia), np. poprzez przeznaczanie na hazard coraz większych kwot; 

• występowanie frustracji i rozdrażnienia w sytuacji braku możliwości lub utrud-

nienia realizacji zachowania; 

• podejmowanie kolejnych (nieudanych) prób kontrolowania lub powstrzymywania 

się od hazardu; 

• zaabsorbowanie hazardem i/lub zdobywanie środków na jego uprawianie; 

• angażowanie się w gry hazardowe jako nieadaptacyjny sposób rozwiązywania 

problemów czy poprawienia złego nastroju (np. smutku lub poczucia winy);  

• utrata pieniędzy na gry i próba „odegrania się”;  

• utrata lub narażenie na szwank, z powodu zaangażowania w hazardowe granie, 

ważnych związków emocjonalnych, możliwości edukacyjnych, zawodowych itp.;  

• szukanie u innych osób pomocy finansowej w celu poprawienia złej sytuacji 

finansowej spowodowanej hazardowym graniem [31, s. 6-7]. 

Przy rozważaniu kwestii dotyczących charakterystyki hazardzisty warto zauważyć, 

że przyczyny, dla których ktoś zaczyna uprawiać hazard, to np. ucieczka od co-

dziennych problemów, potrzeba dowartościowania się czy chęć poczucia emocji. 

Jednak dla większości osób motywacją do gry jest możliwość szybkiego wzbogacenia 

się. Dodatkowo pamięć gracza jest w pewnym stopniu selektywna i pamięta on głównie 

wygrane, co daje wrażenie, że nie ponosi strat. Dokładne ustalenie przyczyn, dla których 

ktoś gra, jest o tyle istotne, że mogą one stanowić czynnik prowadzący do nałogu. Inny 

czynnik uzasadniający uprawianie hazardu to doświadczenie przyjemności. Składa się 

na niego kilka elementów. Po pierwsze – ryzyko. W przypadku ludzi z depresją hazard 

i związane z nim ryzyko jest sposobem na znieczulenie trudnych sytuacji. Kolejnym 

elementem przyjemności jest ekspresja emocjonalna. Hazard wywołuje gwałtowne 

i sprzeczne emocje, które są dozwolone w miejscach przeznaczonych do gry. Ma to 

szczególne znaczenie w obecnych czasach, w których istnieje niewiele okazji do 

swobodnej ekspresji emocjonalnej. Z grami losowymi wiąże się również przyjemność 

intelektualna, gdyż w toku wielu gier prowadzi się szereg intelektualnych dociekań, np. 

dotyczących obstawiania, zastosowania właściwej strategii. Ostatni element, który 

składa się na przyjemność grania, dotyczy spędzania czasu. Hazard pozwala zapomnieć 

o codziennych problemach, poza tym przy grze szybciej mija czas [32]. 

Warto także podkreślić, że różne aspekty zachowań samych graczy są czynnikiem 

ryzyka sprzyjającym powstawaniu zaburzenia uprawiania hazardu. Przykładowo: często-

tliwość grania. Im większa częstotliwość gier, tym bardziej prawdopodobne pojawienie 
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się nałogu, choć oczywiście trudno jest określić poziom częstotliwości, który może do 

niego prowadzić. Wysokość stawek i liczbę przegranych także zaliczymy do czynników 

ryzyka. Większe stawki w grach, większa liczba wygranych zwiększają prawdopo-

dobieństwo nałogu. Nawet okoliczność, w której „prawie” padła wygrana, zwiększa to 

prawdopodobieństwo. Podobna sytuacja zachodzi przy mniejszej liczbie przegranych. 

Istotnym czynnikiem ryzyka są także umiejętności w grze. Jeżeli gracz posiada rzeczy-

wiście duże umiejętności bądź nawet tylko tak uważa, wówczas może to prowadzić do 

zaburzeń uprawiania hazardu. Elementy wizualne (światełka migające na automacie do 

gry), dźwiękowe (dźwięki sygnalizujące wygraną), korzystna lokalizacja miejsca gry, 

duża liczba reklam – to kolejne czynniki ryzyka sprzyjające nałogowi [1, s. 114-115, 

32, s. 18-19]. 

Analizując problematykę hazardu, należy zauważyć wielowymiarowe konsekwencje 

nałogowego grania w gry hazardowe. Występują one zarówno w sferze somatycznej, 

jak i psychicznej oraz społecznej. Mają różnorodny charakter i przejawiają się w róż-

nych sferach funkcjonowania osoby. Należy zwrócić uwagę na destrukcyjny styl życia 

nałogowego gracza wynikający z ograniczenia ruchu na świeżym powietrzu, braku 

snu, palenia papierosów itp. Te czynniki mogą nasilić w znacznym stopniu ryzyko 

choroby wieńcowej i owrzodzenia żołądka. Charakterystyczne jest, że u nałogowego 

gracza może dojść do dysfunkcji różnych narządów organizmu pomimo braku uszko-

dzeń. Wśród dysfunkcji czynnościowych, które występują u nałogowych graczy, 

można wymienić:  

• zaburzenia układu krążenia – przyśpieszenie lub zwolnienie akcji serca, zwięk-

szenie ciśnienia tętniczego krwi, zasłabnięcia i omdlenia; 

• zaburzenia układu pokarmowego – nieprawidłowości w wydzielaniu soków 

żołądkowych, nudności i wymioty itp.; 

• zaburzenia układu oddechowego – duszności itp.;  

• zmiany skórne – świąd, rumienie, pokrzywki, zmiany alergiczne itp.; 

• inne dysfunkcje – nerwobóle w różnych częściach ciała, drętwienia, drżenia 

mięśniowe [1, s. 139-142]. 

Po przeżyciu silnego stresu dochodzi często do dysfunkcji somatycznych. Problemy 

tego typu mogą występować w różnych sytuacjach, które stanowią silny czynnik stre-

sujący, np. poniesienie dużej straty materialnej, liczne długi, rozpad rodziny. Na reakcję 

postresową mogą składać się symptomy takie jak: bezsenność, bóle głowy, stany 

paniki lub apatia. Poza tym hazardzista zajęty grą przestaje się przejmować swoim 

stanem zdrowia somatycznego. Obok wymienionych szkód somatycznych nałogowe 

granie wywołuje także szkody psychiczne. Długotrwałe napięcie psychiczne związane 

z podejmowanym ryzykiem sprawia, że u gracza zostaje osłabione zrównoważenie 

emocjonalne. Osoba staje się wybuchowa, drażliwa, agresywna, przestaje się liczyć 

z konsekwencjami swoich działań, w niewielkim stopniu panuje nad swoimi reakcjami. 

Dochodzi do zaburzeń emocjonalnych, a uczucia przeżywane przez gracza można ująć 

w trzech określeniach: pasja, obsesja i lęk. Ciągłe porażki i obniżenie poczucia wartości 

mogą zostać przeniesione na inne sfery życia. Skutkiem tego pojawiają się problemy 

z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, gdyż gracz ocenia je jako zbyt skomplikowane 

do rozwiązania. Otaczający świat zaczyna postrzegać jako wrogi i zagrażający, a innych 

ludzi jako przeciwników [1, s. 142-153]. 
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Hazard przynosi także ogromne szkody społeczne. Szkody społeczne to niepowo-

dzenia szkolne i problemy zawodowe. Problemy zawodowe prowadzą początkowo do 

spadku wydajności czy spóźniania się, czego konsekwencje ponosi pracodawca, ale 

w dalszej kolejności to także okradanie pracodawcy i utrata pracy. Obserwowane 

szkody społeczne to również zaburzenie więzi rodzinnych, relacji interpersonalnych 

i osamotnienie. Zaburzenia kontaktów społecznych wynikają z kilku faktów. Nałogowy 

hazardzista zaniedbuje lub zrywa swoje dotychczasowe relacje zarówno z rodziną, jak 

i ze znajomymi, zastępując je znajomościami z partnerami od gry. Prowadzi to do 

świadomego unikania innych, zamykania się w sobie i izolowania się od otoczenia. 

Utrzymywanie dobrych kontaktów utrudniają także huśtawki nastrojów, które u hazar-

dzisty są bardzo częste. 

Powyższe rozważania wskazują, że zaburzenie uprawiania hazardu może dopro-

wadzić do prawdziwego spustoszenia samego człowieka i jego otoczenia. Stopniowo, 

w miarę upływu czasu, gra zaczyna stanowić centrum życia osoby, która zaczyna 

zaniedbywać swoje obowiązki w różnych sferach życia. Z uwagi na nałóg gracz postę-

puje w sposób nieakceptowany społecznie, w szczególności, że dopuszcza się także 

przestępstw. Hazardzista, nie przebierając w środkach, poszukuje pieniędzy, nawet jeżeli 

wiąże się to z działalnością w grupie przestępczej trudniącej się np. praniem pieniędzy 

czy dystrybucją narkotyków [1, s. 153-162]. 

6. Wnioski 

Prawna analiza problematyki hazardu sama w sobie jest dość rzadka w literaturze, 

ale jeszcze bardziej sporadyczne jest łączenie jej z refleksją psychologiczną i wiktymo-

logiczną. Jest to niezrozumiałe podejście, gdyż prawnofinansowe oraz prawnokarne 

zagadnienia są wręcz zanurzone w zjawisku hazardu i w emocjach, jakie temu towa-

rzyszą. Zgodzić należy się z tym, że przedmiotowa analiza problematyki hazardu 

oparta na kilku podłożach wskazuje, iż wiktymogenne odziaływanie hazardu jest 

w sprzyjających okolicznościach bardzo intensywne. Przekazy historyczne uświadamiają 

nam, że ludzkość zdawała sobie sprawę z zagrożeń wynikających z nadmiernego grania. 

Specyficzne cechy hazardu, jak ryzyko przegranej czy losowość, zawsze były, są i będą 

groźne, jeśli napotkają podatnego człowieka i sprzyjające okoliczności. Przedstawione 

rozwiązania normatywne są ukierunkowane na ochronę społeczeństwa i praworządności 

przed negatywnymi skutkami hazardu. Przykładem jest uregulowanie uprawniające 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych do rozstrzygania, w drodze decyzji, 

czy gry hazardowe posiadające cechy wymienione w ustawie o grach hazardowych są 

grami hazardowymi. Inne przykłady to limit lokalizacyjny dla kasyn gry oraz zakaz 

udziału w grach hazardowych osób poniżej 18. roku życia. Obowiązują też ograniczenia 

prowadzenia reklamy, promocji i informowania o sponsorowaniu przez podmioty pro-

wadzące działalność w zakresie gier hazardowych w miejscach publicznych i środkach 

masowego przekazu. W tym zakresie zasadne jednak było zgłoszenie postulatu de lege 

ferenda – celem modyfikacji definicji reklamy na gruncie ustawy o grach hazar-

dowych. Wszystkie te działania podejmuje się w celu zminimalizowania strat, jakie 

przynosi dla człowieka i społeczeństwa granie nałogowe. Zaznaczyć bowiem należy, 

że zaburzenie uprawiania hazardu ma różnorodne negatywne konsekwencje, tak 

w wymiarze zdrowia fizycznego, psychicznego, jak i w wymiarze społecznym. 
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Prawne, psychologiczne i wiktymologiczne podstawy hazardu 

Streszczenie 

Hazard w roli rozrywki w życiu człowieka jest absolutnie dopuszczalny. Jednak do dużej popularności 

hazardu przyczynia się także żądza wygranej, marzenie o szybkim i łatwo osiągalnym bogactwie, chęć 

doświadczenia ryzyka. Okoliczności te wielokrotnie prowadzą do przekraczania przez graczy akcepto-

walnego poziomu inwestowania w grę posiadanych zasobów tak pieniężnych, jak i czasowych. W takich 

sytuacjach jest stosunkowo łatwo utracić kontrolę nad swoim zachowaniem. Wiara w wielką wygraną 

I możliwość odegrania się jest bardzo silna. W sytuacji, gdy utrzymuje się mimo ciągłych przegranych, 
gracz, ale niestety też jego rodzina zaczynają ponosić coraz większe straty – materialne, psychiczne, 

społeczne i somatyczne. W takim momencie hazard przestaje być rozrywką, a uprawianie takiego hazardu 

staje się nałogiem, zaburzeniem uprawiania hazardu. W konsekwencji należy przyjąć, iż hazard może 

oddziaływać wiktymogennie z uwagi na fakt, że wygrana zależy od przypadku, a skłonności nałogowych 
graczy do zdobycia środków finansowych na dalszą grę są często powiązane z łamaniem prawa i proble-

mami osobistymi, co finalnie lokuje tego typu zachowania w obrębie patologii społecznych. 

Celem niniejszych rozważań była zatem wielowątkowa analiza hazardu jako zjawiska społecznego 

z uwzględnieniem podłoża normatywnego, psychologicznego i wiktymologicznego. Badanie prawnego 
podłoża hazardu pozwoliło na sformułowanie wniosków de lege ferenda co do modyfikacji definicji 

reklamy hazardu. Ponadto prezentacja hazardu w kilku wymiarach pozwoliła jednocześnie na uwypuklenie 

wątku wiktymologicznego stanowiącego zarazem oceną skutków angażowania się ludzi w rozwój tego zja-

wiska. Takie badania miały wartość poznawczą, ale też pozwoliły na określenie zagrożeń, jakie niesie hazard. 
Słowa kluczowe: hazard, nałóg, psychologia, wiktymologia, zaburzenie 

Legal, psychological and victimological foundations of gambling 

Abstract 

Gambling in the role of entertainment in human life is absolutely permissible. However, the desire to win, 

the dream of quick and easily achievable wealth, and the willingness to experience risk also contribute to 

the high popularity of gambling. These circumstances often lead to players exceeding the acceptable level 
of investing their money and time resources in the game. It is relatively easy to lose control of your beha-

vior in these situations. The belief in a big win and the possibility to win back is very strong. In a situation 

when it persists despite constant losses, the player, but unfortunately also his family, begin to suffer more 

and more losses – material, mental, social and somatic. At that point, gambling ceases to be entertainment, 
and such gambling becomes an addiction, a gambling disorder. Consequently, it should be assumed that 

gambling may have a victimogenic effect due to the fact that winning depends on chance, and the tendency 

of addicted players to obtain funds for further gambling is often associated with breaking the law and 

personal problems, which ultimately places this type of behavior within social pathologies. 
The aim of these considerations was therefore a multi-threaded analysis of gambling as a social pheno-

menon, taking into account the normative, psychological and victimogenic. The study of the legal basis of 

gambling allowed for the formulation of de lege ferenda conclusions regarding the modification of the 

definition of gambling advertising. In addition, the presentation of gambling in several dimensions allowed 
at the same time to emphasize the victimological thread, which is also an assessment of the effects of 

people's involvement in the development of this phenomenon. Such studies had a cognitive value, but also 

allowed to determine the dangers of gambling. 

Keywords: gambling, addiction, psychology, victimology, disorder 
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Gabriela Sobiło1 

Łamanie praw człowieka w Chińskiej Republice 

Ludowej – analiza przypadków 

1. Wprowadzenie 

Każdego dnia na świecie łamane są prawa człowieka. Najczęściej dochodzi do tego 

na terenie państw, których władze rządzące bezwzględnie wykorzystują swoją pozycję 

i subiektywne poczucie siły, sprawiając tym samym, że czują się bezkarni wobec 

swoich działań względem obywateli. Prawa człowieka są łamane nie tylko w krajach 

o niskim statusie ekonomicznym czy tych, w których panują rządy totalitarne, ale 

również w krajach bogatych, mocno rozwiniętych. Przykładem takiego państwa jest 

z pewnością Chińska Republika Ludowa, która od lat zmaga się z problemem braku 

respektowania podstawowych praw i wolności swoich obywateli. Ludność chińska jest 

systematycznie inwigilowana przez władze państowowe, które nadzorują każdy aspekt 

życia mieszkańców. 

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy na terenie Chińskiej Republiki 

Ludowej dochodzi do łamania podstawowych praw. Zasadniczym celem jest przedsta-

wienie i analiza przykładów świadczących o tym, iż prawa i wolności mieszkańców 

Chin są systematycznie łamane. Jako główną metodę badawczą wykorzystano przegląd 

i analizę literatury poruszającej podobną tematykę. 

2. Charakterystyka podstawowych praw człowieka 

Choć nie ma opracowanej jednej uniwersalnej definicji, to można przyjąć, zgodnie 

ze stanowiskiem autorów „Encyklopedii międzynarodowego prawa karnego”, że prawa 

człowieka to wszelkie wolności, środki ochrony oraz świadczenia, których respektowa-

nia właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wartościami, wszyscy 

ludzie powinni móc domagać się od społeczeństwa, w którym żyją. Jak można zauwa-

żyć, definicja ta w sposób szczególny kładzie nacisk na moralne prawo domagania się 

każdego człowieka, by społeczeństwo respektowało podstawowe prawa. Mianem praw 

człowieka można więc określić podstawowe normy, które przysługują każdemu z nas 

i wynikają z faktu bycia istotą ludzką. 

Podstawowe prawa człowieka należą do kategorii moralnych i przysługują każdej 

osobie i w żaden sposób nie ma obowiązku ich uzasadniania. Należy zaznaczyć, że 

prawa te nie mają charakteru absolutnego, co oznacza, że mogą w wyjątkowych 

sytuacjach podlegać pewnym ograniczeniom, które jednak muszą być ściśle ujęte 

w przepisach. Powszechność tych praw świadczy o tym, iż dotyczą one wszystkich ludzi, 

bez względu na pochodzenie czy zajmowaną pozycję w społeczeństwie. Porównując 

prawa człowieka z innymi powszechnymi prawami moralnymi zwraca się uwagę na to, 

iż prawa człowieka stanowią fundament człowieczeństwa i gwarantują, że w sytuacji, 

w której bezpodstawnie ogranicza się ludziom wolność, wystarczy powołać się na swój 

byt, by podkreślić roszczenie do decyzji władz. Ich fundamentalny charakter świadczy 
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o tym, iż to nie uprawnienia do wolności wymagają uzasadnienia, a jedynie ograni-

czenie tego prawa. Uprawnienia wynikające z faktu bycia człowiekiem znajdują pier-

wotne uzasadnienie w prawie naturalnym, współcześnie umieszczane są nie tylko 

w normach i wartościach moralnych, ale również w procesach społecznych czy cywili-

zacyjnych. Kolejną cechą, która opisuje tę specyficzną grupę uprawnień jest 

podmiotowy charakter, który powinien być niezależny od czynników zewnętrznych. 

Zakończenie II wojny światowej spowodowało, że na arenie międzynarodowej 

coraz częściej dyskutowano na temat praw człowieka, na co niewątpliwie wpłynęło do-

świadczenie okrucieństwa wojennego. Dnia 10 grudnia 1948 roku z inicjatywy Organi-

zacji Narodów Zjednoczonych opracowano Powszechną Deklarację Praw Człowieka, 

która stała się pierwszym zbiorem zasad przyjętych przez państwa członkowskie, który 

w istotny sposób miał się przyczynić do zwiększenia respektowania praw na całym 

świecie [1]. Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku czesko-francuski 

urzędnik Karl Vasak dokonał podziału praw człowieka na trzy główne generacje. Podział, 

który zaproponował w ścisły sposób nawiązywał do haseł propagowanych w czasie 

trwania Wielkiej Rewolucji Francuskiej: wolność, równość i braterstwo [2]. Do pierw-

szej generacji praw uczony zaliczył prawa obywatelskie i polityczne (współcześnie 

coraz częściej zwane tradycyjnymi), które opierają się przede wszystkim na głównych, 

fundamentalnych prawach, tj. życia, wolności, własności. Główną cechę, która dotyczy 

uprawnień obywatelskich i politycznych, stanowi wolność, pojmowana jako najważ-

niejsze z egzystencjalnych praw [3]. Prawa polityczne sensu stricto gwarantują jed-

nostkom udział w kształtowaniu polityki państwa, np. prawo wyborcze. Natomiast prawa 

sensu largo swoim zasięgiem obejmują prawa sensu stricto, ale również wszelkiego 

rodzaju wolności polityczne, do których należą m.in. wolność zrzeszania się lub prawo 

do wygłaszania własnych poglądów [4]. Prawa pierwszej generacji zaliczane są do 

kategorii negatywnych, czyli takich, w których ingerencję państwo powinno się po-

wstrzymywać do minimum. Generacja druga opracowana przez Vasaka to skutek 

przemian, jakie dokonały się na przełomie XIX i XX wieku, a były następstwem dzia-

łalności ruchów robotniczych i socjalistycznych. Złe warunki, nagminne zmuszanie do 

nadgodzinowej pracy oraz brak zabezpieczeń socjalnych spowodowały, że zaczęto 

mówić o tzw. prawach pozytywnych, do których zalicza się prawa o charakterze socjal-

nym, gospodarczym i kulturowym. Prawa ujęte w tej kategorii są ściśle powiązane 

z zasadą równości i wymagają od państwa podejmowania skutecznych zadań, które 

przyczynią się do ich realizacji. Zatem, prawa drugiej generacji to zbiór reguł, których 

wypełnienie wymagane jest od rządzących przez obywateli [5]. Na arenie międzynaro-

dowej prawa te zostały opisane w Pakcie Praw Gospodarczych, Społecznych i Kultu-

ralnych ONZ z 1966 roku [6]. Z kolei trzecia generacja praw człowieka dotyczy jakości 

życia istotnego dla dobra całej ludzkości i mają one służyć rozwojowi jednostek. 

Generacja ta bywa nazywana również solidarnościową, ponieważ w istotny sposób 

nawiązuje do zasad kooperacji między jednostkami. Prawa te wiążą się z: redukcją 

nierówności pomiędzy państwami, zagwarantowaniem pokoju i bezpieczeństwa oraz 

rozpadem kolonializmu [7]. Należy jednak zaznaczyć, że prawa solidarnościowe są 

katalogiem otwartym, ponieważ nie posiadają dokładnie określonego przedmiotu 

ochrony. 

Współcześnie najbardziej istotne wydaje się zagwarantowanie każdemu człowiekowi 

pełni wolności i praw osobistych. Przede wszystkim zwraca się uwagę na respektowanie 
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prawa do ochrony życia, zgodnie z którym życie ludzkie jest wartością najwyższą 

i najważniejszą, a także pozwala na korzystanie z innych praw i wolności obywatel-

skich. Do tej kategorii praw należy zaliczyć zakaz stosowania tortur, okrucieństwa oraz 

innych kar cielesnych, niezależnie od tego, kim jest dana osoba, ale to również gwa-

rancja nietykalności i wolności osobistej, zgodnie z którą, nawiązując do reguł prawa 

karnego, „nie ma przestępstwa, nie ma kary” bez ustawy obowiązującej w czasie po-

pełnienia czynu zabronionego (nullum crimn, nulla poena sine lege). Do wolności 

i praw osobistych zalicza się również prawo do zachowania tajemnicy komunikowania 

się, wypowiedzi oraz wolność sumienia i religii [8]. 

Rozważając zagadnienie podstawowych praw człowieka należy się także przyjrzeć 

kwestii przestrzegania ratyfikowanych praw zasadniczych. W obecnych czasach niestety 

obserwuje się tendencję do nierespektowania podstawowych praw człowieka nie tylko 

przez rządy niektórych państw, ale również przez inne podmioty. Strukturami niejed-

nokrotnie ingerującymi w wolność jednostek są zorganizowane grupy przestępcze, 

separatystyczne lub terrorystyczne, które podejmują działania skutkujące poważnymi 

stratami w społeczeństwie. Systemy polityczne występujące w państwach, w których 

dokonywane są prześladowania, tortury czy zbrodnie ludobójstwa nie respektują naj-

istotniejszych międzynarodowych praw i nie powinny być uznawane za prawomocne. 

W krajach demokratycznych rządzący realizują cele, które mają przyczynić się do 

zniesienia prawdopodobieństwa wystąpienia wojny lub stosowania siły wobec ludności 

[8]. Obecnie coraz częściej podkreśla się konieczność prowadzenia polityki zmierza-

jącej do działań zorientowanych na przestrzeganie praw człowieka i powstanie świato-

wego obywatelstwa. 

Współcześnie panuje powszechne przekonanie, że prawa człowieka wynikają 

z wrodzonej godności człowieka, która jest elementem samoistnym, uniwersalnym 

i przede wszystkim niezbywalnym. Uznanie statusu równości różnych kultur opiera się 

na przekonaniu, że wszystkie jednostki są sobie równe. W związku z tym nikt nie może 

być postrzegany za osobę moralnie gorszą z uwagi na płeć, rasę czy przynależność do 

grup mniejszościowych. 

3. Chiński system prawny a ochrona życia obywateli 

System funkcjonujący w Państwie Środka cechuje się tym, iż nie ma w nim odnie-

sienia do prawa naturalnego, natomiast reguły prawne cechują się własną specyfikacją 

i ściśle wiążą się ze zwyczajowością. Sprawia to, iż badacze z krajów zachodnich mają 

znaczne trudności w zrozumieniu zasad, które funkcjonują na terenie Chińskiej Re-

publiki Ludowej. Ocena tamtejszych reguł wymaga uwzględnienia perspektywy kulturo-

wej, historycznej, ekonomicznej oraz politycznej, gdyż w przeciwnym razie nie uda się 

w pełni porównać reguł funkcjonujących w krajach europejskich i Azji Wschodniej. 

Analiza prawa chińskiego skupia się przede wszystkim na rozpatrywaniu nurtów 

z pogranicza filozofii i religii. Szczególnej uwagi wymaga przyjrzenie się zasadom 

ujętym w chińskim kodeksie karnym, w którym znajdują się wyszczególnione prze-

stępstwa przeciwko życiu. Współczesna kodyfikacja ściśle nawiązuje do pierwszych 

reguł prawnych, które za fundamentalną zasadę uznają ochronę życia. Działający 

w latach 653-1279 kodeks z czasów panowania dynastii Tang składał się wyłącznie 

z przepisów karnych. Umieszczono w nim m.in. przestępstwa przeciwko osobie, własności 

oraz życiu [9]. Cechą charakterystyczną kodeksów chińskich było występowanie 
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zależności między statusem społecznym sprawcy i ofiary a reakcją karną. We współ-

cześnie obowiązującym kodeksie na terenie Chińskiej Republiki Ludowej znajdują się 

podobne przepisy opierające się nie tylko na statusie społecznym, ale i na czynnikach, 

które pretendują do orzekania kary śmierci. 

Przed okresem nastania komunizmu reguły prawa chińskiego opierały się głównie 

na ideologii konfucjańskiej, zasadach taoizmu i buddyzmu. Do czasów współczesnych 

widoczny jest wpływ tradycji, która w dużym stopniu kładzie nacisk na szacunek 

wobec autorytetów oraz stabilności obecnego reżimu autorytarnego [10]. Nieposługi-

wanie się w kulturze wschodniej regułami prawa naturalnego sprawia, że Chińczycy 

postrzegają prawa człowieka jako ukształtowane przez historię, jednak nie mają one 

znaczenia powszechnego ani absolutnego. Natomiast istotne znaczenie dla krajów Azji 

Wschodniej ma kultura narodowa, zgodnie z którą różnice światopoglądowe i polityczne 

stanowią niestety pretekst do nadużywania praw człowieka. Cywilizacja chińska przez 

lata była postrzegana za najpotężniejszą kulturę, której żadne inne państwo nie byłoby 

w stanie się przeciwstawić. Ukształtowane na nurtach filozoficzno-religijnych społe-

czeństwo od zawsze cechowało się oryginalnością. Powstanie w VI wieku p.n.e. taoizmu 

dało początek późniejszej filozofii konfucjanizmu i buddyzmu, które do czasów współ-

czesnych wpływają na treść chińskiego prawa. Zgodnie z regułami taoizmu świat 

funkcjonuje prawidłowo, dopóki człowiek nie zaburzy panującej w nim równowagi. 

Taka ingerencja człowieka skutkuje nieszczęściem, ponieważ narusza on strukturę, 

której jest tylko małą częścią i nie ma praw do takich ingerencji. Albowiem według 

prawa chińskiego człowiek nie stanowi bytu jednostkowego, ponieważ najistotniejsze 

jest, aby zachować porządek świata, a nie samoświadomość. Zgodnie z zasadami taoizmu 

za dobre uczynki każdy zostanie zbawiony. Natomiast podążanie ku doskonałości 

opiera się na pięciu przykazaniach taoizmu i dziesięciu dobrych uczynkach – cnotach 

[9]. Pierwsze z podstawowych przykazań bezpośrednio odnosi się do niezabijania 

istoty żywej, natomiast jednym z uczynków jest konieczność okazywania dobroci 

i współczucia względem wszystkich stworzeń. Według postulatów taoizmu osoba, która 

nie wypełnia tych podtawowych zasad, nie jest zdolna do prawidłowego życia i dlatego 

powinna umrzeć, w związku z czym człowiek, który pozbawia życia innego, poniesie 

najwyższą karę w chińskim prawie, czyli karę śmierci. 

Kolejną ideologią, która miała niebagatelny wpływ na kształtowanie się reguł 

panujących w Państwie Środka jest konfucjanizm, którego głównym zainteresowaniem 

stał się humanitaryzm. Opracowane przez ten nurt reguły mają służyć samodoskona-

leniu się jednostek i całych społeczeństw, jednak najwyższą wartością jest staranność, 

gdyż zgodnie z wierzeniami tylko dokładne przykładanie się do swoich obowiązków 

jest w stanie zagwarantować, że wszelkie powinności nałożone na jednostkę zostaną 

spełnione. Ideologia ta opiera się na założeniu, że idealne społeczeństwo i świat 

wynikają z poszanowania tradycji, ładu i hierarchii społecznej. Zgodnie z propagowaną 

ideą humanitaryzmu za człowieka honoru uważa się tego, kto przestrzega dobrych 

obyczajów oraz darzy szacunkiem i zrozumieniem innych. Według Konfucjusza to od 

zajmowanego miejsca w hierarchii zależy wartość oraz obowiązki, które spoczywają 

na obywatelach. Do współczesnych zasad funkcjonujących w Państwie Środka, a ukształ-

towanych na podłożu konfucjańskim, należą: poszanowanie władzy i osób starszych 

oraz podporządkowanie się kobiet i dzieci. 
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Istotne znaczenie dla kształtowania zarówno kultury, jak i prawa chińskiego mają 

reguły wywodzące się z buddyzmu, który wcześniej określany był słowami dharma, 

sasana lub buddhasasana [10]. Zgodnie z wyznawanymi ideami, życie każdego czło-

wieka oraz jego jakość zależą od karmy, w związku z czym teraźniejszy sposób życia 

znajdzie odzwierciedlenie w kolejnym wcieleniu. W swoim nauczaniu Budda postulował 

cztery prawdy dotyczące cierpienia, a jedyną drogą do wyzbycia się go jest życie zgodne 

z ośmioma najważniejszymi elementami życia. Przede wszystkim ludzie powinni za-

przestać zabijania, kradzieży i nieskromności. Natomiast pozbawienie innej osoby życia 

skutkuje wydłużeniem cierpienia i gorszym wcieleniem w przyszłym życiu dla sprawcy, 

a tym samym droga do osiągnięcia nirwany, czyli nieśmiertelności, wydłuży się [9]. 

Przepisy odnoszące się do ochrony praw człowieka w Chinach spisane zostały przede 

wszystkim w Kodeksie karnym z 1979 roku oraz Konstytucji z 1982 roku. Należy 

jednak zaznaczyć, że w przepisach ujętych w Konstytucji nie ma wprost opisanego 

zagadnienia ochrony życia, można je jedynie wnioskować z poszczególnych przepisów. 

Jeden z artykułów dotyczy odpowiedzialności państwa za utrzymanie porządku publicz-

nego, a każdy przejaw zdrady lub działalności niezgodnej z prawem skutkuje karą i, 

mimo iż nie znajduje się tutaj wprost określenie ochrony życia, to jednak można wnio-

skować, że pod pojęciem „działalności niezgodnej z prawem” kryją się zachowania 

odpowiadające przestępstwom przeciwko życiu. Kodeks karny już w początkowych 

artykułach powołuje się na Konstytucję i podkreśla prewencyjny charakter przepisów 

prawnych. Podobnie jak w polskim Kodeksie karnym – znajduje się tam zarówno 

część ogólna, jak i szczególna. Na szczególną uwagę zasługuje jednak fakt, że prze-

stępstwa przeciwko życiu znajdują się za rozdziałem odnoszącym się do czynów 

zakłócających porządek państwa socjalistycznego, co podkreśla jak ogromnie ważne 

miejsce w Chinach zajmuje rząd i działająca z jego ramienia gospodarka. Istotny jest 

również fakt, że w żadnej z regulacji prawnych obowiązujących na terenie Państwa 

Środka nie ma reguł odnoszących się bezpośrednio do ochrony życia, co świadczy 

o tym, iż według prawodawców nie jest ono warte szczególnego podkreślenia [9]. 

4. Przykłady łamania praw człowieka w Chinach 

Chińska Republika Ludowa, na czele której stoi Xi Jinping, jest jednym z czoło-

wych państw, w których prawa człowieka są nagminnie łamane, a postulat ten jest 

powielany przez rządzących w krajach zachodnich. Niewątpliwy wpływ na to ma 

podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości Komunistycznej Partii Chin. Państwo 

posiadające prawo mianowania najwyższych sędziów sprawiło, że chińskie sądownictwo 

jest przesycone korupcją, a wydawane wyroki są najczęściej motywowane politycznie. 

Republika Chińska stanowi jeden z niewielu krajów, który nie usunął kary śmierci 

ze swojego Kodeksu karnego. Zgodnie z art. 48 kara śmierci może być orzekana tylko 

w wyjątkowo poważanych przestępstwach. Jednak należy podkreślić, że ustawodawcy 

wyodrębnili aż 68 takich czynów zabronionych, co stawia Chiny na pierwszym 

miejscu na świecie pod względem ilości przestępstw, za których popełnienie można 

ponieść karę śmierci. W prawie chińskim wyodrębniono jednak kilka wyjątków, gdy 

wobec sprawcy kara ta nie może zostać orzeczona. Ograniczenie to dotyczy sytuacji, 

w których sprawca w momencie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18. roku życia. 

„Ulgowo” podczas procesu karnego traktowane są również kobiety ciężarne. Jednak 

należy zaznaczyć, że przed nowelizacją Kodeksu karnego w 1997 roku takie przepisy 
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nie istniały. Zgodnie z funkcjonującymi regulaminami po orzeczeniu przez Najwyższy 

Sąd Ludowy kary śmierci, powinna zostać ona wykonana w terminie do 7 dni [12]. 

Analiza chińskich przepisów prawnych pozwala na stwierdzenie, że funkcjonujące 

zasady opierają się na paradoksach, ponieważ z jednej strony w przepisach podkreśla 

się konieczność ochrony człowieka w pewnych wyjątkowych stanach lub wieku,  

a z drugiej strony rocznie orzeka się tam kilka tysięcy wyroków kary śmierci. 

Każdego roku rząd Chin, którego szefem jest obecnie Li Keqiang, wprowadza 

liczne ustawy, które mają wpłynąć na bezpieczeństwo państwa, ale jednocześnie stają 

się poważnym zagrożeniem dla ochrony praw obywateli. Rządzący podejmują coraz 

liczniejsze działania mające za zadanie walkę z wolnością słowa w Internecie, m.in. 

poprzez przeprowadzanie kontroli treści jeszcze przed opublikowaniem ich w sieci 

oraz dzięki stałej analizie przepływu informacji. Należy jednak podkreślić, że sposoby 

nadzorowania treści upowszechnianych przez obywateli uległy w ostatnich latach 

znacznym przemianom. Przede wszystkim zmieniło się podejście władz, które odstąpiły 

od całkowitej cenzury treści na rzecz ciągłego monitoringu przesyłanych informacji, co 

z pewnością miało niebagatelny wpływ na późniejsze egzekwowanie odpowiedzial-

ności karnej wobec takich osób [13]. Mimo iż wolność słowa i wyrażania własnej 

opinii zostały zagwarantowane w Konstytucji ChRL, to jednak władze stale dopuszczają 

się aresztowań osób, które głoszą postulaty niezgodne z założeniami partii. Nasilające 

się każdego roku postulaty segmentu prywatnego o poprawę jakości swojego życia 

sprawiają, że rząd zaczyna podejmować bardziej radykalne kroki, aby zwiększyć 

anonimowość i jeszcze bardziej ograniczyć sferę prywatność. Przyczynia się do tego 

również fakt, iż dane osobowe coraz częściej są udostępniane w Internecie przez sektor 

państwowy (dotyczy to zwłaszcza tych podmiotów, które dokonywały zakupów przy 

wykorzystaniu sieci). Obecnie w wyniku oburzenia dużej części społeczeństwa trwają 

dyskusje nad zabezpieczeniem danych wrażliwych obywateli przed krzywdzącą poli-

tyką reklamową. 

Chińska Republika Ludowa niejednokrotnie jest zwana imperium kontroli i wydaje 

się być to trafne spostrzeżenie, biorąc pod uwagę, że praktycznie każdy aspekt życia 

mieszkańców podlega nadzorowi. Partia Komunistyczna wykorzystuje narzędzie represji 

i siły do osiągnięcia totalnego posłuszeństwa obywateli, nie zważając nawet na reakcje 

społeczności międzynarodowej, która każdego roku podejmuje działania mające zapo-

biegać łamaniu praw człowieka w Chinach. Można więc rzec, że na terenie Państwa 

Środka nie istnieje coś takiego jak wolność polityczna, ponieważ ten, kto sprzeciwia 

się funkcjonującej władzy i publicznie o tym mówi, jest najczęściej aresztowany, 

poddawany torturom, a także w licznych przypadkach czeka go kara śmierci. Podobna 

kara może spotkać każdego, kto nie wyznaje jedynych słusznych i przyjętych przez 

rząd wyznań religijnych, tj. konfucjanizmu lub taoizmu. Szczególnie podatna na represje 

jest mniejszość Ujgurów, których zmusza się m.in. do porzucenia swojej wiary i przy-

musowych małżeństw z Chińczykami z grupy Han. Ujgurzy pozbawiani są możliwości 

sprawowania opieki nad swoimi dziećmi, zabrania się im kultywowania zwyczajów 

i tradycji. Można więc stwierdzić, że Partia Komunistyczna dąży do całkowitego 

wyniszczenia tej społeczności. Podobne praktyki prowadzone są również wobec innych 

mniejszości etnicznych. 

Zgodnie z Raportem Amnesty International, przedstawiającym dane za rok 2020, 

społeczeństwo chińskie walczące o zachowanie podstawowych praw doznało dotkliwych 
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prześladowań. Niewątpliwie bardzo duży wpływ miał wybuch w Wuhan epidemii 

COVID-19, która w znaczący sposób wpłynęła na, i tak już ograniczoną, wolność 

Chińczyków. W tym czasie szczególnie nasiliła się inwigilacja społeczeństwa, która 

stanowi jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez władze ChRL. Roz-

szerzająca się epidemia poskutkowała zwiększeniem kontroli przez rządzących, m.in. 

wzorowano się na rozwiązaniach stosowanych przeciwko Ujgurom w Sinciangu. 

Nasilony nadzór nad mieszkańcami Chin wiązany z walką z nowym wirusem przy-

czynił się do tego, że również w niektórych państwach demokratycznych zaczęły się 

pojawiać podobne postulaty [14]. Wszelkie działania związane z inwigilacją są pojmo-

wane przez rządzących jako element zapewniający utrzymanie bezpieczeństwa, stabilności 

i rozwoju kraju. Najczęściej ofiarami takich działań stają się ci obywatele, którzy 

w sposób publiczny oznajmiają, że nie zgadzają się z komunistyczną polityką rzą-

dzących. Opresjom poddawani są przede wszystkim nonkonformiści i ugrupowania, 

które podejmują walkę z grupami dyskryminowanymi, tj. kobiety, osoby LGBT, Ujgurzy 

czy wyznawcy innych religii. Inwigilacja stanowi naturalną część polityki prowadzonej 

przez Xi Jinpinga nie tylko wobec obywateli, ale również innych oponentów jego 

rządów. Procesy inwigilacyjne nasiliły się w roku 2017, kiedy na terenie regionu 

Sinciang, który jest największym z regionów autonomicznych, władze zarządziły m.in. 

całkowitą kontrolę cyberprzestrzeni oraz monitorowanie obywateli z jednoczesnym 

poddawaniem ich profilowaniu. Należy podkreślić, że osoby zamieszkujące Sinciang 

od lat poddawani są ograniczeniom, a władza próbuje dokonać całkowitej „chinizacji” 

regionu, m.in. poprzez zmuszenie ludności do przyjęcia chińskiej kultury i sposobu 

życia. Rząd skutecznie ogranicza mieszkańcom dostęp do dóbr konsumpcyjnych, 

głównie poprzez nieprowadzenie żadnych strategii rozwojowych w tamtym rejonie 

[15]. Ludzie zamieszkujący ten najsłabiej zaludniony obszar w ChRL byli kontrolo-

wani na każdym kroku poprzez lokalizację ich pobytu. Jednak władza posunęła się do 

jeszcze bardziej radykalnych kroków, a mianowicie rozpoczęła gromadzenie baz DNA, 

aby w łatwy i szybki sposób rozpoznawać Ujgurów. Ponadto rząd chiński z obawy 

przed nasileniem się działań społecznych zaczął umieszczać przeciwników komunizmu 

i terrorystów w specjalnych obozach [14]. Niepokojący jest fakt, że już dwa lata później 

podobne rozwiązania zastosowano m.in. w Hongkongu, gdzie na masową skalę starano 

się zidentyfikować przeciwników polityki państwowej dzięki wykorzystaniu danych 

logowania telefonów. Głównym organem, który ma za zadanie nadzorować prowa-

dzoną inwigilację jest komitet polityczny i prawny. Epidemia, która miała początek 

w Chinach, a objęła swym zasięgiem cały świat, stała się początkiem do zwiększenia 

procesów inwigilacyjnych w Państwie Środka. Partie rządzące rozpoczęły proces zdo-

bywania danych wrażliwych, tj. próbek DNA, odcisków palców czy informacji o prze-

mieszczaniu się, od jeszcze większej niż dotychczas grupy ludności. Zgodnie z hasłami 

głoszonymi przez Xi Jinpinga epidemię utożsamiano z poważnym zagrożeniem poli-

tycznym dla całych Chin, ponieważ pojawiające się problemy w służbie zdrowia 

w regionach najbardziej dotkniętych COVID-19 świadczyły o pewnych niedoskonało-

ściach partii rządzącej. Jednak władza nie spoczęła tylko na zbieraniu danych wrażli-

wych. W późniejszym czasie – w wyniku szerzącego się w mediach niezadowolenia 

Chińczyków z wprowadzonych ograniczeń – Xi zdecydował o wzmocnieniu nadzoru 

nad informacjami, które są przekazywane przez obywateli. Wraz z wybuchem epidemii 

władze zadecydowały o umieszczeniu tysięcy nowych kamer na terenie wybranych 
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prowincji Chin, które miały nie tylko rejestrować obraz, ale również identyfikować 

i profilować twarz. Należy również zaznaczyć, iż na terenie Chin przeprowadza się 

obecnie testy urządzeń mających na celu ocenić wiarygodność społeczną, tj. nagradzanie 

obywateli za zachowanie prawa lub karanie ujemnymi punktami, gdy osoby prezentują 

postawę, która nie podoba się rządzącym. Takie zachowanie prowadzi do tego, iż 

władza zaczyna mieć wpływ na kreowanie zachowań Chińczyków i tworzenie takiego 

modelu społczności, który będzie jak najbardziej korzystny. 

Jak można z łatwością zauważyć – polityka inwigilacji totalnej w Chinach w znacz-

nym stopniu nasiliła się w momencie wybuchu epidemii COVID-19. Jednak jeszcze 

bardziej przerażający jest fakt, że również niektóre kraje zachodnie (np. Włochy, Węgry) 

postulowały wdrożenie podobnych rozwiązań. Jeżeli doszłoby do takich sytuacji, to 

Unia Europejska i cała Europa stanęłyby w obliczu zagrożenia podstawowych praw 

człowieka, a tego należy z całą pewnością uniknąć. 

5. Podsumowanie 

Mimo iż mogłoby się wydawać, że w XXI wieku wolność jest czymś oczywistym, 

co należy się każdemu człowiekowi, to jednak – jak wynika z informacji przedsta-

wionych w artykule – w dalszym ciągu istnieją rejony świata, w których ludność 

każdego dnia musi walczyć o swoją niezależność. Chińska Republika Ludowa jest 

przkładem kraju, w którym podstawowe prawa człowieka są nagminne łamane. 

Problem ten niejedenokrotnie był zauważany zarówno przez władze krajów zachodnich, 

jak i instytucje pozarządowe. Jednak w dalszym ciągu, problem ten nie jest zauważany 

przez sam rząd chiński, co wydaje się oczywiste, biorąc pod uwagę fakt, iż to właśnie 

organy rządzące są odpowiedzialne za przeprowadzanie procesów inwigilacyjnych 

wśród swoich obywateli. 

Analiza przywołanych w artykule przykładów pozwoliła na scharakteryzowanie 

zjawiska łamania podstawowych praw obywateli Chińskiej Republiki. Przedstawione 

informacje potwierdzają fakt, iż władze rządzące, wykorzystując postęp technologiczny, 

dokonują stałej inwigilacji mieszkańców Państwa Środka, co niewątpliwie stanowi 

przejaw naruszeń uprawnień przysługujących każdemu człowiekowi. 
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Łamanie praw człowieka w Chińskiej Republice Ludowej – analiza przypadków 

Streszczenie 

Chińska Republika Ludowa jest obecnie jednym z najbardziej rozwijających się krajów świata. Jednak 

pomimo ciągłego rozwoju mieszkańcy tego kraju borykają się z problemem nieprzestrzegania przez rzą-
dzących ich podstawowych praw. Ludność żyjąca w Państwie Środka, a zwłaszcza mniejszości, podlegają 

procesom dyskryminacji i prześladowań. Nadużywanie władzy państwowej wobec Chińczyków nasiliło 

się wraz z wybuchem epidemii COVID-19, co przyczyniło się do nasilenia procesów inwigilacji wśród 

całego społeczeństwa. Niniejszy artykuł, mający na celu bliższe poznanie zagadnienia, jakim jest łamanie 
praw człowieka w Chińskiej Republice Ludowej, wkazuje, iż nawet w czasach współczesnych nie każdy 

obywatel świata może czuć się wolnym. 

Słowa kluczowe: prawa człowieka, wolność, Republika Chińska, inwigilacja 

Human rights violations in the People’s Republic of China – a case study 

Abstract 

The People's Republic of China is currently one of the most developing countries in the world. However, 
despite the continuous development, the inhabitants of this country are struggling with the problem of the 

failure by the rulers to respect their basic rights. The population living in the Middle Kingdom, especially 

minorities, are subject to processes of discrimination and persecution. The abuse of state power against the 

Chinese escalated with the outbreak of the COVID-19 epidemic, which contributed to an increase in 
surveillance processes among the entire riot society. This article, which aims to learn more about the issue 

of human rights violations in the People's Republic of China, shows that even in modern times not every 

citizen of the world can feel free. 

Keywords: human rights, freedom, Republic of China, surveillance  
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Filip Rybiak1 

Charakterystyka środowiska szopenfeldziarzy  

doby pandemii w Grudziądzu 

1. Wstęp, źródła oraz problemy badawcze 

Kradzież jest zjawiskiem towarzyszącym ludzkości od zarania dziejów. Przypadków 
zaboru w celu przywłaszczenia cudzej własności możemy dopatrywać się już podczas 
ewolucji rodzaju ludzkiego. Można zatem stwierdzić, że kradzież tkwi w ludzkiej 
naturze. Potwierdzać to może m.in. Dekalog będący podstawą chrześcijaństwa – 
w jego siódmym przykazaniu spotykamy się z wyraźnym zakazem kradzieży. Jeszcze 
w czasach przed Chrystusem sztandarowym przykładem piętnowania takowych nadużyć 
był słynny Kodeks Hammurabiego, w swej treści za występek ten karał sprawcę nawet 
śmiercią (w zależności od jego klasy społecznej). Mimo wielu zakazów – zarówno 
religijnych, jak i ludzkich – kradzieże rozwijały się wraz z różnymi cywilizacjami 
przez kolejne wieki. Zjawisko to, choć surowo karane i uznane za nieetyczne oraz nie-
moralne, mimo tych przeciwności dalej tkwiło w naturze ludzkiej. Współcześnie naj-
częstszą przyczyną kradzieży jest chciwość, bardzo często napędzana przez złą sytuację 
materialną oraz pewnego rodzaju socjopatię [1] spowodowaną brakiem moralnego 
rozwoju i autorytetu [2]. 

Z czasem kradzież zaczęła przenikać do kultury masowej, a wzrost tej tendencji 
widoczny jest od mniej więcej drugiej połowy XIX w. Wtedy to – wraz z rozwojem 
prasy – coraz szersze kręgi społeczne dowiadywały się o działaniach poszczególnych 
złodziei bądź całych ich szajek. W okresie dwudziestolecia międzywojennego gazety 
podawały nawet informacje o specjalnych „szkołach” złodziejskich uczących technik 
kradzieży [3]. Obok prasy kolejnymi dziedzinami podejmującymi motyw przywłaszczeń 
stały się literatura oraz kinematografia. Sztandarowymi przykładami dla powyższej tezy 
mogą być m. in.: „Król Złodziei” [4] czy też popularny w naszym kraju film w reży-
serii Juliusza Machulskiego „Vabank” przedstawiający postacie dwóch szopenfel-
dziarzy – Moksa i Nuty. 

Pozostając w temacie szopenfeldziarzy należy nadmienić, że są oni tylko jedną 
z wielu kategorii złodziei. Spośród innych rodzajów wyróżniamy także kieszonkowców 
(zwanych też doliniarzami), specjalizujących się w kradzieżach np. portfeli z kieszeni, 
torebek bądź saszetek. Kolejną grupą są tzw. kasiarze, dokonujący kradzieży warto-
ściowych przedmiotów składowanych w sejfach oraz włamywacze, którzy, zgodnie 
z nazwą, dokonują włamań do zamkniętych posesji w celu wzbogacenia się. Kim są 
wspomniani w tytule szopenfeldziarze? Zacząć należy od tego, iż słowo to wywodzi 
się z żargonu przestępczego przedwojennej Polski. Pochodzi prawdopodobnie z języka 
niemieckiego, z silnymi wpływami jidysz [5]. Samo określenie oznacza zatem osobę 
dokonującą kradzieży towaru sklepowego. Temat artykułu będzie więc syntezą dostęp-
nych wiadomości o działaniu złodziei w grudziądzkich sklepach w czasach pande-
micznych. 

 
1 filip.rybiak@interia.pl, Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański. 
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Punktem wyjścia dla mojej analizy są własne doświadczenia i obserwacje zebrane 
w czasie mojego zatrudnienia na stanowisku pracowniczym w firmie ochroniarskiej 
„GWARANT”. Poparte są one protokołami zdarzeń, do których z racji zatrudnienia 
posiadam chwilowy oraz częściowy dostęp. Protokoły są miarodajnymi źródłami 
zawierającymi dużą ilość informacji o ujętym złodzieju, m.in. wiek, płeć, skradziony 
towar, okoliczności etc. Dokument takowy zostaje wypełniony przez pracownika 
ochrony w momencie zatrzymania szopenfeldziarza i wezwania policji. Dodatkowymi 
źródłami mającymi dopełnić obraz środowiska szopenfeldziarzy są niektóre wycinki 
prasowe oraz doświadczenia pracowników ochrony z różnych placówek handlowych 
na terenie miasta. W analizie skupiłem się na trzech oddalonych od siebie miejscach 
w mieście Grudziądz. Pierwsze z nich położone jest w centrum, drugie na osiedlu 
Lotnisko, a ostatnie – na granicy pomiędzy osiedlami Rządz i Strzemięcin. 

Artykuł z racji na liczne problemy badawcze może jedynie generalizować istotę 
rzeczy, zbierając najbardziej podstawowe informacje na temat zjawiska kradzieży skle-
powej. Nie jest jednak możliwe stworzenie pełnego obrazu wspomnianego środowiska. 
Składają się na to liczne przeciwności, z których najważniejszą jest margines błędu 
ochroniarza. Wewnętrzne służby ochrony zapewniają w szczególności ochronę mienia 
w granicach chronionych obiektów czy też konwojują mienie [6]. Działania wspomnia-
nego organu skupiają się głównie na prewencji, a więc zapobieganiu i niedopuszczaniu 
do powstania zjawisk niepożądanych [7]. Badanie nie może być w pełni miarodajne ze 
względu na to, iż nie w każdej placówce handlowej funkcjonuje dozór ochrony. Wystę-
pują również sytuacje, gdzie doświadczony szopenfeldziarz jest w stanie przechytrzyć 
pracownika ochrony. W takich przypadkach znane są jedynie okoliczności przepro-
wadzenia kradzieży oraz rodzaj towaru skradzionego w jej wyniku. Warto również 
wspomnieć, iż nie każda próba szopenfeldziarza kończy się kradzieżą bądź ujęciem 
przez ochronę. Czasami w protokołach zdarzeń można się spotkać z takim pojęciem 
jak „udaremnienie”. Oznacza ono podjętą przez szopenfeldziarza próbę kradzieży, 
która została udaremniona przez ochronę. W tej sytuacji towar pozostaje w sklepie, ale 
złodziej nie zostaje złapany i ukarany. Do takiego stanu rzeczy najczęściej dochodzi 
w momencie, kiedy szopenfeldziarz chwilę przed przekroczeniem linii kas bądź drzwi 
dostrzega ochroniarza. Wtedy zwykle zostawia towar na terenie sklepu, a ochroniarz 
nie może go ująć, bowiem potencjalny złodziej nie dokonał jeszcze kradzieży. 
Szopenfeldziarze czasami najwyraźniej preferują bezpieczne sytuacje – wolą uniknąć 
wykrycia niż ryzykować złapania w pościgu. Udaremnienie, jak sama nazwa wskazuje, 
jest zatem przerwaniem próby kradzieży jeszcze zanim samo działanie przestępcze 
zostanie dokonane. W tym przypadku również jedynymi informacjami, jakimi dyspo-
nujemy są okoliczności zdarzenia oraz zakwestionowany towar. Kolejnym problemem 
badawczym uniemożliwiającym pełny dostęp do źródeł jest rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych, zwane potocznie RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, 
s. 1). Protokoły zdarzeń zawierają dane osobowe szopenfeldziarza, które są chronione 
właśnie poprzez wspomniany akt prawny. Bardzo ogranicza to, a może nawet unie-
możliwia, dokładniejsze badania nad strukturą m.in. płci i wieku wśród złodziei. Ostatnią 
z przeszkód w zobrazowaniu badanego środowiska jest niemożność poznania sytuacji 
życiowej i motywów każdego szopenfeldziarza z osobna. Wyklucza to chociażby punkt 
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pierwszy, w którym ustaliłem, iż nie każdy złodziej zostaje złapany. W temacie tym 
motywy byłyby zapewne powtarzalne, aczkolwiek bez poznania życiorysu, sytuacji 
czy też pobudek – nie jesteśmy w stanie odtworzyć ani pełnego obrazu środowiska, ani 
też nawet pojedynczego szopenfeldziarza. Miarodajne badanie w zakresie socjologicz-
nym jest zatem w tym przypadku niemożliwe. 

2. Wpływ pandemii COVID-19 na kradzieże sklepowe 

Stan epidemii, w naszym kraju trwający od 20 marca 2020 roku do 16 maja 2022 

roku, znacząco wpłynął na środowisko szopenfeldziarzy. Wtedy to wrogiem branży 

handlowej oprócz złodziei stał się śmiercionośny wirus SARS-CoV-2. Rząd polski 

rozpoczął program mający na celu ograniczenie emitowania wirusa (który z dnia na 

dzień spadł na całe społeczeństwo) poprzez wdrożenie szeregu obostrzeń. Dnia 4 marca 

2020 roku w Polsce doszło do pierwszego zarażenia wspomnianym wirusem, a w kolej-

nych tygodniach liczba zachorowań tylko wzrastała. Z powodu ciągłego rozprzestrze-

niania się wirusa w dniach 9-16 kwietnia wprowadzono szereg rozporządzeń. Dla anali-

zowanego tematu i wpływu pandemii na rzeczywistość w sklepach oraz środowisku 

najważniejszymi zarządzeniami były: ograniczenie liczby osób w sklepie, tzw. „godziny 

dla seniorów” oraz kluczowy obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. 

Obostrzenia te, mające w założeniu chronić zdrowie klientów, znacznie ułatwiły dzia-

łanie złodziejom sklepowym. Pierwszym powodem takiej sytuacji stało się odwrócenie 

uwagi obsługi sklepu i ochroniarzy od problemów kradzieży. Na pierwszym miejscu 

stanęła walka z pandemią – poprzez minimalizowanie ilości kontaktów międzyludzkich. 

Pracownicy – skupieni na liczeniu osób przebywających w sklepie czy też legitymo-

waniu wieku poszczególnych klientów – nie byli fizycznie w stanie dopilnować innych 

sektorów sklepu. Szopenfeldziarze korzystali z tej możliwości, dokonując przywłaszczeń 

towaru przy wykorzystaniu nieuwagi ochroniarzy i kasjerów. Bardzo często pracownik 

ochrony nie miał możliwości kontroli wydarzeń na sali sprzedaży, ponieważ po prostu 

go tam nie było, gdyż samo liczenie i legitymowanie klientów najczęściej odbywało 

się przed wejściem do sklepu. Otwierało to prawie nieograniczone pole manewru dla 

sklepowych drobnych złodziejaszków. Łatwiejszy do kradzieży był wówczas nie 

rzucający się w oczy towar małogabarytowy, mieszczący się pod odzieniem bądź 

w torbie. Dużo większym problemem stały się śmielsze próby kradzieży. Wskutek 

niesprecyzowanego rozporządzenia odnośnie do zakrywania ust i nosa na teren sklepu 

szopenfeldziarz mógł wejść w maseczce, ale również bandanie, szalu, opasce czy też 

kominiarce. Utrudniało to zarówno ochroniarzom, jak i policjantom identyfikację 

sprawcy zdarzenia. Właśnie to obostrzenie spowodowało największe ośmielenie wśród 

środowiska grudziądzkich szopenfeldziarzy. Możliwość dokonywania przestępstw przy 

jednoczesnym zachowaniu pozornie pełnej anonimowości jest często bardzo kuszącą 

perspektywą dla osób o kryminogennych predyspozycjach, co widać doskonale rów-

nież w przypadku innych typów przestępstw, np. oszustw internetowych czy tzw. 

„hejterskich nagonek”. Nierozpoznawalność stała się najsilniejszym narzędziem 

w rękach szopenfeldziarzy, powodującym praktycznie bezkarność złodzieja w przy-

padku braku ujęcia go przez ochronę bądź pracowników sklepu. 
W polskim prawie wyróżniamy kilka rodzajów kradzieży. Tymi, które dotyczą 

bezpośrednio zdarzeń w sklepach są: wykroczenie z art. 119 ustawy z dnia 20 maja 
1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r., 2008 ze zm.), wartość rzeczy do 500 
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zł; przestępstwo z art. 278 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 1138), wartość rzeczy powyżej 500 zł; kradzież szczególnie zuchwała z 
art. 278a Kodeksu karnego oraz kradzież rozbójnicza z art. 281 Kodeksu karnego. 
Wykroczenie jest najczęstszym przypadkiem w Grudziądzu, są to zazwyczaj kradzieże 
drobnych rzeczy, np. butelki alkoholu lub paczki kawy. Zdarzenia przestępcze są mniej 
licznym zjawiskiem, jednakże w ostatnim okresie notuje się wzrost ich ilości. Naj-
częściej są to kradzieże towaru wielogabarytowego, takiego jak sprzęt elektroniczny 
lub karton whisky (zwykle 12 butelek). Ostatnie dwa rodzaje kradzieży zdarzają się 
najrzadziej, a ściślej mówiąc jednostkowo. Wiąże się to przede wszystkim z wysoko-
ścią kary za udział. Kradzież szczególnie zuchwała jest formą, w której szopenfeldziarz 
zachowuje się w sposób lekceważący i arogancki, stawia czynny opór przy próbie zatrzy-
mania oraz stosuje wulgarny język w stosunku do ochrony lub personelu placówki 
handlowej. Takich kradzieży zwykle dokonują doświadczeni złodzieje, kradnący z dużą 
częstotliwością, nierzadko mający już kilka wyroków sądowych w swojej kartotece. 
W czasach pandemii w Grudziądzu działało kilka osób specjalizujących się w typie 
kradzieży szczególnie zuchwałej [8, 9]. Jeśli chodzi o kradzież rozbójniczą – odno-
towano w Grudziądzu jedynie pojedyncze przypadki związane z kradzieżą kasetki 
z pieniędzmi [10]. Dawniej szopenfeldziarze oprócz wynoszenia towaru zajmowali się 
również wyciąganiem pieniędzy z kasy pod nieuwagę kasjera. Współcześnie zaradzono 
temu zjawisku, wprowadzając w większych placówkach konwój wewnętrzny, który 
polega na wymianie kasetek zawsze przy asyście pracownika ochrony. W mniejszych 
sklepach, które nie zatrudniają żadnych pracowników na stanowisku ochroniarza, 
kradzieże z kas bądź utargów nadal mogą być praktykowane. 

3. Metody działań szopenfeldziarzy w Grudziądzu 

Szopenfeldziarze wypracowali kilka różniących się od siebie podejść do kradzieży, 
np. wykorzystywali luki w ochronie czy małą ilość zaangażowanych osób. Najbardziej 
klasyczną metodą jest schowanie towaru w odzieniu, torbie bądź reklamówce, a na-
stępnie udanie się z nim do kasy. Wtedy w grę wchodzą dwa rozwiązania: bezpo-
średnie wyjście ze sklepu przez kasy bądź ustawienie się w kolejce w celu zakupu dowol-
nego dużo tańszego towaru, aby nie wzbudzić większych podejrzeń pracowników 
i ochrony. Drugą popularną wśród szopenfeldziarzy metodą jest tzw. „kradzież przez 
wejście”. Wymaga to obecności dwóch współpracujących ze sobą osób, będących 
najczęściej w połączeniu telefonicznym. Sposób ten dotyczy zwłaszcza towarów wielko-
gabarytowych, których ukrycie pod odzieniem lub w torbie nie wchodzi w rachubę 
(np. wiertarki, odkurzacze czy też karton alkoholu). Jeden z szopenfeldziarzy zabiera 
prędzej upatrzony towar i kieruje się z nim do rozsuwanych drzwi wejściowych. Na 
odpowiedni sygnał drugi z złodziei wykonuje ruch z zewnątrz, przez który wejście 
otwiera się, umożliwiając wyjście ze sklepu z towarem. Rozwiązanie to jest najbardziej 
skutecznym sposobem kradzieży, minimalizującym ryzyko ujęcia. W momencie, 
w którym ochroniarz nie daje rady „przeciąć” drogi ucieczki złodziejowi, ten jest już 
z towarem praktycznie poza sklepem i ewentualny pościg może być trudny lub wręcz 
niemożliwy. Wariantem kradzieży przez drzwi jest również wyniesienie towaru przez 
wyjście awaryjne, najczęściej do czekającego niedaleko samochodu gotowego do szyb-
kiego opuszczenia parkingu. Kolejną metodą stosowaną w środowisku jest kradzież 
grupowa, a więc zastosowanie do kradzieży przynajmniej dwóch osób (im więcej osób 
jest zaangażowanych w takie kryminalne przedsięwzięcie, tym skuteczniejsza będzie 
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każda pojedyncza próba kradzieży). W sytuacji takiej jeden pracownik ochrony nie jest 
w stanie monitorować postępowania rozproszonej kilkuosobowej grupy i jest zmuszony 
postępować asekuracyjnie. Typ ten jest mimo wszystko stosowany rzadziej aniżeli dwa 
sposoby podane wcześniej. Ostatnim, zdecydowanie najprostszym, typem kradzieży 
jest sposób zwany w żargonie ochroniarskim „na bezczela” bądź „na chama”. Polega 
on na wyjściu pewnym krokiem szopenfeldziarza z towarem (bardzo często bez 
podejmowania jakichkolwiek działań, by taki kradziony towar ukryć) przez kasy, bez 
żadnej obawy. Metoda ta bardzo często wiążę się (w następstwie ujęcia) z wspomnianą 
wcześniej kradzieżą szczególnie zuchwałą. 

4. Cechy środowiska szopenfeldziarzy 

Środowisko szopenfeldziarzy grudziądzkich to wszystkie osoby dokonujące kra-
dzieży w obiektach handlowych na terenie miasta Grudziądza. Otoczenie to jest bardzo 
zróżnicowane. Zdecydowaną większość spośród obserwowanej grupy stanowią męż-
czyźni w wieku produkcyjnym – bardzo często w warunkach recydywy2. Resocjalizacja 
może być nieskuteczna, na co składa się wiele czynników, m.in. podkultura więzienna, 
niewystarczająca infrastruktura czy też personel więzienny [11]. Doskonale pokazuje 
to przykład Chełmna – miasta znajdującego się blisko Grudziądza oraz bardzo do 
niego podobnego pod względem społecznym. Charakterystycznym wątkiem dla anali-
zowanego środowiska jest również przewaga wykroczeń nad przestępstwami w staty-
styce kradzieży. Może to wynikać ze zwyczajnego zbiegu okoliczności, a może być 
również kwestią kalkulacji ze strony złodziei – przestępcy mogą minimalizować ryzyko 
wyższych kar poprzez przeliczanie łącznej wartości kradzionego towaru. Najwyższy 
odsetek skradzionego towaru dla Grudziądza stanowi alkohol wysokoprocentowy oraz 
sprzęt elektroniczny, co potwierdzają inwentaryzacje przeprowadzane w sklepach co 
kwartał. Najczęściej kradzionymi markami alkoholi są: Jack Daniels, Jim Beam, Johnnie 
Walker, Singleton, Glenfiddich oraz Glenlivet. Podana statystyka ukazuje, iż głównym 
celem szopenfeldziarzy są alkohole najdroższe, a więc whisky. Wódka również jest 
kradziona dość często, jednakże nie z taką częstotliwością i w takich ilościach jak 
wspomniana whisky. Drugi rodzaj towarów cieszących się dużą popularnością wśród 
szopenfeldziarzy stanowią artykuły elektryczne, a więc sprzęt dużego gabarytu. Ten rodzaj 
towaru jest najczęściej wynoszony ze sklepu metodą „przez drzwi”. Wedle inwentur 
najczęściej przywłaszczanymi towarami tego rodzaju są: akcesoria kosmetyczne, wier-
tarki udarowe, ekspresy ciśnieniowe do kawy czy też roboty sprzątające. Ceny wymie-
nionych powyżej produktów świadczą ewidentnie o działaniach szopenfeldziarzy 
w celach ekonomicznych. Kradzione towary są następnie przeznaczane do sprzedaży 
do zaufanych ludzi bądź np. lombardów. Innymi często zabieranymi przez szopenfel-
dziarzy towarami są: kawy, czekolady, mięsa oraz kosmetyki. W dużych galeriach 
handlowych odnotowuje się również bardzo częste kradzieże różnego rodzaju odzieży. 
Kolejną cechą charakterystyczną dla grudziądzkich szopenfeldziarzy jest zwiększona 
częstotliwość kradzieży w okresach wakacyjnym oraz przedświątecznych (Wielkanoc, 
Boże Narodzenie i sylwester). Właśnie wtedy popyt na większość artykułów rośnie, 
a szopenfeldziarze z dużo większą łatwością mogą sprzedać takie towary jak alkohol, 
kawa czy też czekolada. Jest to obopólny zysk – zarówno dla kupca, który nabywa 
towar w dużo niższej niż sklepowa cenie, jak i szopenfeldziarza, który, ze względu na 

 
2 Recydywa – powrót do przestępstwa przez osobę wcześniej skazaną. 
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brak własnego wkładu finansowego, tylko zarabia na szabrowanym ze sklepu towarze. 
Zdecydowanie najważniejszą cechą środowiska szopenfeldziarzy w Grudziądzu jest 
jego decentralizacja, a więc brak powiązań pomiędzy poszczególnymi szopenfel-
dziarzami. Oznacza to, iż na terenie miasta nie działa jedna osoba bądź grupa kierująca 
wszystkimi kradzieżami. Szabrowanie sklepowych towarów jest procesem w większości 
indywidualnym. Tylko czasami szopenfeldziarze działają w grupach, najczęściej i tak 
jedynie dwuosobowych. Brak powiązań między złodziejami sklepowymi sprawia, że 
Policja nigdy nie będzie w stanie dotrzeć do wszystkich grudziądzkich szopenfeldziarzy. 
Nawet w przypadku ujęcia regularnego szopenfeldziarza czy też całej ich grupy – nie 
będą oni mogli wskazać policji lokalizacji bądź tożsamości innych złodziei. Dzieje się 
tak, ponieważ działania większości szopenfeldziarzy są autonomiczne w stosunku do 
pozostałych przedstawicieli tego środowiska. 

Reasumując moją analizę kręgów szopenfeldziarzy w Grudziądzu należy przytoczyć 
kilka najważniejszych faktów. Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, że kradzież 
jest zachowaniem poniekąd wpisanym w naszą kulturę i nie da się jej całkowicie 
wyeliminować. Nie da się także w całości poznać tego złożonego procesu ze względu 
na liczne problemy badawcze. Wskutek obserwacji możemy jednakże wysunąć kilka 
faktów w badanym temacie. Po pierwsze należy zauważyć, iż pandemia znacząco 
wpłynęła na zjawisko kradzieży sklepowych. Był to wpływ, który ogólnie można 
określić jako negatywny, z uwagi na to, że obostrzenia głównie ułatwiały kradzieże. 
W mieście Grudziądzu szopenfeldziarzami są głównie mężczyźni w wieku produkcyj-
nym, a podstawowym szabrowanym towarem jest alkohol i narzędzia elektroniczne, 
czego przyczyną może być popyt na te właśnie artykuły. Ponadto dużą część kradzieży 
stanowią wykroczenia, jednakże ilość przestępstw stale rośnie. Zauważalny jest również 
wzrost częstotliwości kradzieży w okresach wakacyjnych i świątecznych. Uzasadnie-
niem tego może być ogólny wzrost liczby klientów w sklepach, gdyż większy tłum 
może potencjalnie zmniejszyć ryzyko wykrycia złodzieja. Kręgi szopenfeldziarzy są 
jednak bardzo zdecentralizowane, a kradzież w lwiej części przypadków jest kwestią 
autonomiczną i indywidualną. Większość z wyciągniętych wniosków będzie miała 
zapewne również zastosowanie do środowisk złodziejskich innych polskich miast. Pa-
miętać należy, iż kradzież jest zjawiskiem destrukcyjnym i jako społeczeństwo powin-
niśmy z nią walczyć. Możliwe jest to poprzez zwiększoną edukację, resocjalizację oraz 
wskazywanie prawidłowych wzorców moralnych. Działać można również w sytuacji 
bycia bezpośrednim świadkiem kradzieży. Wtedy to każdego obywatela RP obowią-
zuje prawo do tzw. obywatelskiego ujęcia z art. 243 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
Kodeksu postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 534 ze zm.). Wspomniane 
ujęcie powinno odbyć się w warunkach dla nas bezpiecznych oraz przy zachowaniu 
maksimum rozsądku – ujęcie złodzieja czy odzyskanie skradzionego towaru nigdy nie 
jest ważniejsze od ludzkiego zdrowia lub życia. W przypadku kradzieży jako obywatele 
mamy społeczny obowiązek (jak wskazuje art. 304 par. 1 Kodeksu postępowania 
karnego) każdorazowo powiadomić o fakcie prokuratora lub Policję. 
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Charakterystyka środowiska szopenfeldziarzy doby pandemii w Grudziądzu 

Streszczenie 
Szopenfeldziarz to słowo pochodzące z języka niemieckiego (poprzez jidysz), przyjęte w literaturze krymi-

nalistycznej jako określenie osoby dokonującej kradzieży sklepowej. Szopenfeldziarze – obok kasiarzy 

(kradzieże sejfowe), włamywaczy (włamania) oraz kieszonkowców i doliniarzy (drobne kradzieże, np. 

portfeli) – są jednymi z najbardziej znanych kategorii złodziei. Czas natężonego rozprzestrzeniania się 
wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzone z jego powodu obostrzenia otworzyły wiele furtek ułatwiających 

kradzieże sklepowe. Najważniejsza z nich to ustawowy nakaz noszenia masek w przestrzeni sklepowej, 

który to nakaz skutecznie utrudniał identyfikację osoby dokonującej kradzieży. Wykonane badania zostały 

przeprowadzone na przykładzie miasta Grudziądza, a konkretniej w trzech jego punktach: pierwszym 
punkcie w centrum (ul. Włodka), drugim punkcie w części miasta zwanej „Lotnisko” oraz trzecim punkcie 

na pograniczu części miasta o nazwach „Strzemięcin” i „Rządz”. Podstawą do badań była dokumentacja 

prowadzona przez ochronę wspomnianych placówek handlowych. Stanowiły ją protokoły zatrzymań zawie-

rające informację m.in. o płci złodzieja, kwocie skradzionego towaru, sposobie kradzieży, ilości złodziei 
czy też rodzaju towaru. Zdecydowanie najczęściej kradzionymi towarami były wyroby alkoholowe (alko-

hole mocne), jednakże również bardzo często kradzione były urządzenia elektryczne oraz kawy. Praca 

przedstawia wiele metod współcześnie działających szopenfeldziarzy, m.in. kradzież „przez drzwi”. Przy-

bliżone zostały również działania pracowników ochrony, którzy są główną przeszkodą w poczynaniach 
grudziądzkiego środowiska złodziei. 

Słowa kluczowe: szopenfeldziarz, kradzież, pandemia, Grudziądz, ochrona 

Defining the characteristics of shoplifters in Grudziądz during COVID-19 

pandemic 

Abstract 

„Szopenfeldziarz” is a Polish word, which comes from German (through Yiddish). In forensic science it is 

frequently used as a term for shoplifter. Shoplifters – along with safecrackers, burglars and pickpockets – 

are the most common types of thieves. SARS-CoV-2 pandemic, as well as restrictions enforced by the 
government to prevent its transmission, both contributed to the appearance of many loopholes, which made 

shoplifting easier. The most important restriction, the requirement to wear a face mask, made identification 

of thieves much harder. This research was conducted in Grudziądz, more specifically in three markets 

located in the city. First one was located in the city centre (Włodka Street), another in the city district 
named “Lotnisko” and the final one situated between districts “Strzemięcin” and “Rządz”. The research is 

based on documentation from security guards employed in said markets. Those were protocols of arrest, 

which contain information about thieves’ gender, stolen goods kind and value, method of shoplifting and 

the number of criminals. Thieves usually chose alcohol as their target, but coffee bags and electrical 
appliances were stolen almost as often. This research will also describe many methods used by contem-

porary shoplifters, along with guards’ strategies to combat thievery. 

Keywords: shoplifter, pandemic, stealing, Grudziądz, security 
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Stanisław Jarmoszko1 

Militarne konteksty płciowości/seksualności człowieka 

1. Wprowadzenie 

Wojna towarzyszy człowiekowi od zarania ludzkości. Przez tysiąclecia wyzwalała 

w nim najgorsze instynkty. Od początku splotła się też z problemami płciowości 

i seksualności. W tej kwestii wyodrębniają się dwie zasadnicze płaszczyzny możliwych 

rozważań – determinowana płcią odmienność partycypacji wojennej ludzi oraz 

problem gwałtu na wojnie. Mówi się, że wojna i gwałt są bliźniakami syjamskimi. 

W całej historii nie było chyba wojny, na której nie pojawiłoby się to zjawisko. Poprzez 

minione wieki gwałt stał się immanentnym elementem aktywności zbrojnej i na stałe 

wpisał się w logikę wojny. Taki stan rzeczy symptomatycznie określa stwierdzenie 

przypisywane cesarzowi Karolowi V (po profanacji Rzymu w trakcie tzw. „Sacco di 

Roma” – maj-wrzesień 1527): A la guerre comme a la guerre, qu’est ce que vous 

voulez? (Na wojnie jak to na wojnie, czegóż chcecie?). Zdobycie Rzymu (z Watykanem 

włącznie) przez wojska hiszpańskie i niemieckie zapoczątkowało okres rabunków, 

mordów i gwałtów. Szczególnym, perwersyjnym powodzeniem wśród cesarskich żołda-

ków cieszyły się ponoć mniszki [1]. 

Po czasy obecne gwałt na wojnie nie tylko jawi się jako źródło ludzkiego cier-

pienia, ale stanowi zarazem istotne wsparcie w realizacji celów wojny – zarówno 

politycznych, psychospołecznych, jak i stricte operacyjnych. To złożone zjawisko wy-

maga poznania i podejmowania środków zaradczych. Stanowiąc mroczny, a zarazem 

„wstydliwy” aspekt wojny, jak dotąd nie zostało jednak poznane na zadowalającym 

poziomie, choć w ostatnich latach da się zauważyć znaczący wzrost naukowego zainte-

resowania tą problematyką. Ten cel przyświecał intencjom podjęcia wysiłku opraco-

wania niniejszego tekstu. Mimo iż w prezentowanych analizach główny akcent 

położony został właśnie na analizę tej drugiej z wymienionych w tytule płaszczyzn, nie 

można wszak nie zacząć od zarysowania pierwszej z nich – stanowiącej w pewnym 

sensie punkt wyjścia do dalszych zasadniczych rozważań. 

2. Segregacja płciowa partycypacji wojennej 

Od prahistorii posługiwanie się bronią, działania orężne czy wojsko tradycyjnie 

uznawane były za wyłączną domenę mężczyzn. Od wspólnoty pierwotnej poczynając, 

podział pracy opierał się na płci, a zatem wynikał z uwarunkowań biologicznych. Ko-

biety z reguły zajmowały się dziećmi i „domem” (jakkolwiek by go rozumieć), mężczyźni 

natomiast zapewniali podstawy egzystencji – pełnili rolę żywicieli i obrońców, brali 

udział w życiu pozadomowym, publicznym. Pomińmy tu przypadki kultur matriarchal-

nych, które nie zdołały rozwinąć bardziej zaawansowanych form cywilizacyjnych. 

Kobiety, nadmiernie obciążone reprodukcją biologiczną, w naturalny sposób zostały 

ograniczone co do udziału w reprodukcji stricte kulturowej, ze sferą militarną włącznie. 

Po rewolucji neolitycznej, wraz z wejściem na drogę cywilizacyjnego rozwoju te natu-

 
1 s.jarmoszko@gmail.com, stanislaw.jarmoszko@uph.edu.pl, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział 
Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, www.uph.edu.pl. 
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ralne nierówności zostały podbudowane i pogłębione przez męskie postawy i działania, 

a następnie – ukształtowane konstrukty kulturowe [2].  

Odmienność podstawowych, naturalnych ról obu płci stała się źródłem kreacji 

odmiennych osobowości – kobiety wychowywane (socjalizowane) były na osoby empa-

tyczne, opiekuńcze, zależne i posłuszne, natomiast mężczyzn kształtowano na osoby 

odważne, agresywne, dominujące, umiejące „trzymać w ryzach” swoje emocje i senty-

menty. Z czasem ukształtowały się zróżnicowane paradygmaty kulturowe obu płci. 

Tak powstał androcentryzm jako swoista perspektywa recepcji płci, sytuująca 

mężczyznę w centrum społecznego świata. Jego zwolennicy uważają, iż takie zjawiska 

i osiągnięcia, jak współdziałanie, współzawodnictwo, przedsiębiorczość, zdolność stra-

tegicznego myślenia, rozwój komunikacji czy ogólnie technologii itp., stanowią wyłącznie 

pochodną pierwotnej męskiej roli myśliwego. Teoria „mężczyzny-łowcy” podkreśla 

znaczenie społecznych działań i wartości świata mężczyzn. Kobiety są tu zazwyczaj 

ignorowane lub spychane na drugi plan, przedstawiane jako „pasywne rodzicielki” czy 

„strażniczki domowego ogniska”. 

W cywilizacji patriarchalnej ukształtowała się więc określona ideologia (a w ślad za 

tym powszechna praktyka) sytuująca kobietę z dala od kwestii militarnych. Choć 

u podstaw tej ideologii leżał ów kulturowy podział specjalizacji płci, w następstwie 

sformułowane zostały znane po dziś dzień slogany legitymizujące tę ideologię, czego 

kwintesencją było: Kinder, Küche, Kirche cesarza Wilhelma II. Wojna jest, w gruncie 

rzeczy – pisze B. Ehrenreich – jednym z najbardziej rygorystycznie „przypisanych 

płci” działań, jakie zna ludzkość. Związek między wojną i męskością jest tak silny, że 

niektórzy teoretycy wojny (…) nie odczuwają nawet potrzeby wspominania o istnieniu 

innej alternatywy dotyczącej płci [3]. Armia jako narzędzie wojny stała się organizacją, 

a zarazem instrumentem męskiej dominacji. Jednakże, mimo tak jednostronnego zawę-

żenia statusu społecznego płci żeńskiej, w obliczu zagrożeń, gdy rosły potrzeby perso-

nalnego odbudowania lub rozbudowania armii – historia daje przykłady udziału kobiet 

w działaniach orężnych. Zjawisko to miało charakter uniwersalny, niezależnie od 

cezury czasowej czy lokalizacji geograficznej [4]. 

Chociaż od niepamiętnych czasów kobiety były przede wszystkim ofiarami wojen, 

zdarzały się wszak i takie, które chwytały za broń w obronie rodziny, mienia czy też 

z pobudek patriotycznych, wspartych nieraz iście bojowym temperamentem. Można tu 

przywołać choćby przykład królowej Boadycei (Boudyki), która prowadziła Brytów do 

walki z Rzymianami, Eleonory Akwitańskiej – brawurowej i awanturniczej królowej 

Francji, a następnie Anglii czy powszechnie znanej Joanny d’Arc, która mobilizowała 

Francuzów do walki z angielską inwazją, czynnie przewodziła im w walce, a w końcu 

poniosła męczeńską śmierć na stosie [5-7]. Znamienne przykłady militarnej partycy-

pacji kobiet odnajdujemy również na kartach naszej historii. Polki bezpośrednio włączały 

się do walk przeciw najeźdźcom, w obronie, a następnie o wyzwolenie ojczyzny (np. 

militarne bohaterstwo kobiet w słynnej obronie Głogowa; służba zbrojna Polek w okresie 

powstań narodowych – np. pułkownik Emilia Plater czy ukryta pod męskim prze-

braniem adiutantka gen. Langiewicza Henryka Pustowójtówna; służba wojskowa 

kobiet w okresie walki o niepodległość i suwerenność Polski w latach 1914-1921; 

wojskowa służba Polek w czasie II wojny światowej – w kampanii wrześniowej, 

w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, w 1 i 2 Armii WP, a w szczególności 

w Powstaniu Warszawskim) [8]. 



 

Stanisław Jarmoszko 
 

182 
 

Wraz z pojawieniem się armii masowych wystąpiło zjawisko nasilania się udziału 

kobiet w sprawach wojskowych. W wieku XX nastąpiło niemal zrównanie wojskowych 

uprawnień kobiet z uprawnieniami mężczyzn, zarówno w czasie wojny, jak i pokoju, 

a militarna partycypacja kobiety osiągnęła poziom niespotykany w historii. Pierwszy 

masowy udział kobiet w walce zbrojnej miał miejsce w czasie I wojny światowej. Były 

one angażowane nie tylko do roli sanitariuszek i pielęgniarek, ale spełniały szereg 

innych funkcji pomocniczych, a nawet brały bezpośredni udział w walce. W nie-

których państwach (głównie w Kanadzie, USA i Wielkiej Brytanii) powołane zostały 

specjalne oddziały kobiece posiadające pełny status wojskowy (np. Królewski Korpus 

Pomocniczy). Ich funkcją było najczęściej administracyjne, logistyczne i techniczne 

zabezpieczanie działań struktur bojowych w różnych rodzajach sił zbrojnych. 

Punktem zwrotnym w wojskowej partycypacji kobiet była II wojna światowa. Były 

one masowo powoływane do służby wojskowej, gdzie nie tylko służyły w formacjach 

zabezpieczenia działań wojennych, ale wchodziły także w skład regularnych oddziałów 

bojowych, biorąc bezpośredni udział w walce zbrojnej (np. w ZSRR). Poza tradycyj-

nymi funkcjami sanitariuszek, lekarek, żołnierzy obsługi kwatermistrzowskiej itp. 

kobiety zaczęły pełnić szereg nowych funkcji, często mających charakter techniczny – 

pilotów, kierowców, mechaników, radiotelegrafistek, operatorów wszelkiego rodzaju 

sprzętu wojskowego. Brały udział w działaniach zwiadowczych, wywiadowczych czy 

sabotażowych. Odnotowano masowy udział kobiet w ruchu oporu na terenach okupo-

wanych, a zwłaszcza w takich krajach jak Polska, ZSRR, Jugosławia czy w krajach 

Dalekiego Wschodu. Charakterystyczne było to, że mimo różnych organizacji, uzbrojenia 

i wyposażenia, we wszystkich walczących armiach kobiety w zasadzie wykonywały 

podobne misje i zadania, nieznacznie tylko odmienne od męskich (w odniesieniu głównie 

do stricte bojowych). 

Po zakończeniu II wojny światowej (podobnie zresztą jak po I wojnie światowej) 

obecność kobiet w armiach regularnych została znacząco zredukowana. Zaznacza się 

natomiast liczny ich udział w ruchach i wojnach narodowo-wyzwoleńczych w pań-

stwach Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Najbardziej wymownymi przykładami był 

udział kobiet w wojnach w Wietnamie, Izraelu, Egipcie, Algierii. W latach siedem-

dziesiątych rozpoczyna się kolejny etap w wojskowej partycypacji kobiet – rozwój 

zawodowej służby kobiet w warunkach pokojowych [9-11]. 

Udział kobiet w działaniach wojennych nie tylko przynosił korzyści walczącym for-

macjom, ale stwarzał także konkretne problemy. Dowodzenie pododdziałami kobiecymi 

i mieszanymi wymagało od ich dowódców (zarówno mężczyzn, jak i kobiet) dodat-

kowych umiejętności i zdolności kierowniczych oraz pedagogicznych, a także szczegól-

nych cech charakteru (jak opanowanie, takt, elastyczność, wyrozumiałość, pobłażli-

wość połączona jednak na swój sposób z egzekwowaniem surowych wymagań itp.). 

Specyficzne problemy lokowały się zwłaszcza w procesie szkolenia i wychowania 

wojskowego, utrzymywania dyscypliny w pododdziałach kobiecych czy zapewnienia 

podstaw higieny. Dodatkowe trudności wynikały z faktu, iż środowiska kobiet w wojsku 

były bardzo zróżnicowane pod względem wieku, wykształcenia, przygotowania zawo-

dowego, pochodzenia społecznego oraz odporności fizycznej i psychicznej, cech 

charak-teru, przyzwyczajeń itp. Kobiety-żołnierze były nadzwyczaj ambitne, a przy 

tym pragnęły serdeczniejszego i życzliwszego rozumienia ich potrzeb, trosk, rozterek 

i kłopotów. Były bardziej wrażliwe niż mężczyźni, bardziej odczuwały i przeżywały 
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trudności i niepowodzenia w służbie, traumę wojenną. Z większym wysiłkiem musiały 

przezwyciężać naturalny opór przeciwko zabijaniu oraz inne cechy niewieściej osobo-

wości, determinowanej odmiennością biologiczną i psychiczną [12]. Oddzielną kwestią 

było utrzymanie na funkcjonalnym poziomie relacji „damsko-męskich”, w szerokim 

tego słowa rozumieniu. 

3. Gwałt – mroczna strona wojny 

Przewaga męskiej partycypacji wojennej sprawiła, że poza masowymi mordami 

i totalnym nieraz zniszczeniem, okrucieństwo i destruktywność wojny przejawiała się 

między innymi w przemocy seksualnej, często na masową wręcz skalę. Od tysiącleci 

gwałt zbywany był milczeniem i nad wyraz często brakiem niezbędnych reakcji, 

jakiejkolwiek prewencji i profilaktyki po stronie sprawczej. Odwrotnie wręcz – bywał 

intencjonalnie podsycany i stał się poniekąd oczywistym elementem wojny, gdyż 

mieścił się w naturalnym niejako porządku rzeczy. Ludwik Stomma zauważa, iż 

w kształtowaniu pamięci zbiorowej  

okrucieństwo wojny uwypukla się (…) poprzez piętrzenie obrazów egzekucji, 

tortur, ran, wyciekających trzewi. To jest jasne i jednoznaczne. Natomiast gwałt 

seksualny, aż po niedawne lata, miał w świadomości zbiorowej charakter 

w znacznej mierze ambiwalentny. Będąc rzeczą niecną, mieścił się jednak 

w regułach gry [13]. 

Do niedawna przemoc i gwałt były uważane za tragiczną, lecz nieuniknioną 

konsekwencję konfliktów, a zatem niekaralne, w odróżnieniu od tortur i zabójstwa, 

zaliczanych do przestępstw wojennych [14]. Stąd brały się postawy jego lekceważenia, 

relatywizacji, zaprzeczania, blokowania pamięci czy wypierania ze świadomości 

społecznej. Niemiecka badaczka wojennej przemocy seksualnej Brigit Beck wskazała 

na swego rodzaju psychiczne i kulturowe blokady [15] w głowach potencjalnych 

badaczy i komentatorów. Pomija się przy tym jakże brzemienną prawidłowość, iż mil-

czenie w tej kwestii stanowi czynnik dodatkowo traumatyzujący doznane okrucieństwa 

i straszliwe przeżycia – samych ofiar, ale i w szerszym, społecznym wymiarze. 

W studium poświęconym sprawom seksualności z okresu II wojny światowej 

autorzy wskazują, iż:  

na froncie wschodnim gwałt stosowano świadomie jako środek prowadzenia 

wojny. Zarówno sprawcy, jak ofiary milczą ze wstydu, a wielu historyków 

z uwagi na ogrom zniszczeń w tej rozpętanej przez nazistów bezwzględnej 

wojnie sądzi, że nie wypada zajmować się tym tematem. A przecież gwałt jako 

cząstkowy aspekt wojny był dla osób po obu stronach zapewne najważniejszym 

przeżyciem [16]. 

Niejednokrotnie też zjawisko to stanowiło preludium do bestialstwa wojennego, 

którego wiele ofiar nie przeżyło. Nawet w tak drastycznym kontekście gwałt 

pozostawał jednak „brudnym sekretem wojny”. 

Zjawisko gwałtu dotyczy przede wszystkim relacji odmiennych płci, choć może 

oczywiście występować także w obrębie płci tej samej. Chociaż generalnie gwałt 

pojmowany jest jako forma przemocy seksualnej, wymuszenie współżycia seksualnego 

siłą, jego istota nie jest jednoznaczna, zarówno w rozważaniach czysto teoretycznych, 



 

Stanisław Jarmoszko 
 

184 
 

jak i w procedurach orzecznictwa prawnego (np. co do samej istoty czynu, kategory-

zowania ofiary zgwałcenia czy zakresu penalizowania sposobu działania sprawcy) 

[17]. W podejściach feministycznych gwałt określany jest jako pseudoseksualny akt 

przemocy, jest bowiem aktem przemocy, lecz nie aktem seksualnym, a sprawcę moty-

wuje nie popęd seksualny, lecz agresja – wrogość, chęć wymuszenia uległości bądź 

perwersyjna rozkosz płynąca z zadawania bólu [18]. Susan Brownmiller zauważa, że 

gwałt stanowi  

wtargnięcie w prywatną, osobistą przestrzeń wewnętrzną bez uzyskania zgody – 

krótko mówiąc, wtargnięcie w przestrzeń wewnętrzną przez jedną z kilku dróg 

i jedną z kilku metod, stanowiące celowe pogwałcenie emocjonalnej, fizycznej 

i racjonalnej integralności, i będące wrogim, degradującym aktem przemocy 

[19]. 

Takie rozumienie wykracza poza kontekst seksualny i odnosi się do szerokiego 

ujmowania gwałtu jako ogólnie rozumianej przemocy. W tym znaczeniu gwałtem 

może być również kradzież kieszonkowa, uświadamiana przez ofiarę, lecz uniemożli-

wiająca zarazem skuteczną reakcję. Gwałt seksualny wszakże jednoznacznie wiąże 

przemoc z seksualną sferą ludzkiego życia. 

Zgwałcenie ujmowane jest także jako genitalne zachowania dominacyjne będące 

przejawem ludzkiej drapieżności [20]. To obcowanie płciowe pozbawione cech fak-

tycznej dobrowolności ze strony jednego z partnerów. Dążenie do zaspokojenia popędu 

płciowego za wszelką cenę, wbrew woli drugiej strony. 

Zgwałcenie – pisze L. Lernell – jawi się ofierze jako traktowanie jej nie jako 

podmiotu, lecz jako przedmiotu, który pozbawiony jest nie tylko prawa, ale 

i możliwości decydowania o sobie (…) u podłoża gwałtów odnajdujemy 

dążenie do wyładowania chęci dominacji, zmuszenia kobiety do uległości, do 

pełnienia przez nią funkcji przedmiotu, a tym samym dążenie do zniszczenia jej 

podmiotowości. 

Jak każde przestępstwo seksualne, gwałt jest jednak zamachem nie tylko na pod-

miotowość jednostki, ale także na układ stosunków społecznych, na wartości akcepto-

wane w danym kręgu kulturowym. Godność kobiety jest tylko jednym z przedmiotów 

ataku ze strony sprawcy przestępstwa seksualnego [21]. W nie mniejszym stopniu 

uszczerbek ponoszą także wartości wspólnotowe (np. rodzinne). 

Z kryminologicznego punktu widzenia gwałt jest nie tyle dewiacją seksualną sensu 

stricto (czego oczywiście nie można wykluczyć, a co przejawia się w możliwości 

osiągania zaspokojenia seksualnego głównie/wyłącznie tą drogą), ile dewiacją w zna-

czeniu behawioralnym – w sposobie (nie będącym wszakże przymusem psychicznym) 

zaspokajania popędu i potrzeby seksualnej w sprzyjających sytuacjach. To sposób impul-

sywny, łamiący ogólnie przyjęte normy społeczne. W takim rozumowaniu nie można 

jednocześnie nie uwzględniać psychodynamicznych i hedonistycznych aspektów 

gwałtu – nie tylko uwalnia od napięcia, ale także dostarcza przyjemności, czy wręcz 

erotycznej rozkoszy. Przy słabo rozwiniętych bądź osłabionych hamulcach psychiczno- 

-moralnych (np. poprzez alkohol bądź ból psychologiczny czy gniew) stanowi to 

znaczący impuls do tego typu zachowań przemocowych. 
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Zgwałcenie może mieć wszakże dodatkowy, dewiacyjny „koloryt”. Jak wskazują 

analitycy, może przykładowo wiązać się z występowaniem symptomów zniewieścienia 

sprawcy. Stanowi wówczas wyraz wybuchu wcześniej tłumionej i ukrywanej agre-

sywności. Gwałcona kobieta spełnia rolę ofiary zastępczej, symbolu kobiety jako takiej. 

Nie tyle służy zaspokojeniu potrzeby stricte seksualnej, co poniżeniu bądź „ukaraniu” 

i „ujarzmieniu” ofiary. Poniekąd cierpi ona za inne, które zlekceważyły, odrzuciły i na 

swój sposób upokorzyły osobę sprawcy. Gwałt może być także wyrazem przełamywania 

własnych zahamowań, jak lęk i poczucie zagrożenia w relacjach z płcią przeciwną, 

nieśmiałość czy też negatywna postawa wobec kobiet. Może być także przejawem 

braku odpowiedzialności, zabawowego stosunku do życia, ogólnego lekceważenia kobiet, 

ich prawa do godności [22-24] itp. Staje się wówczas przejawem seksualnej socjopatii. 

Pozbawiając hamulców moralnych, wojna prowadzi niejednokrotnie do wynaturzenia 

(co samo w sobie jest przecież kuriozalne) samego gwałtu, do „zwyrodniałej prze-

mocy”. Jedną z form jest zmuszanie do seksu członków rodziny (np. syn musi zgwałcić 

matkę, a ojciec córkę) przy „asyście” pozostałych bliskich. Niejednokrotnie też fizjo-

logiczny gwałt (często zbiorowy, na masową skalę) stanowi wstęp do potwornych 

tortur seksualnych (a w efekcie do eksterminacji ofiar). Należały do nich takie okru-

cieństwa, jak penetracja przy użyciu łusek, butelek, kijów, okaleczanie organów płcio-

wych, polewanie ich wrzątkiem bądź kwasem, dosłowne patroszenie zgwałconych 

kobiet, przybijanie ich żywcem do ścian itp. Przykłady nie są bynajmniej sporadyczne. 

Poza wspomnianym tu „Sacco di Roma”, z czasów mniej odległych można przywołać 

„Gwałt Nankijski”, rebelię w Rwandzie czy wojnę bałkańską [25-30]. 

W większości kultur gwałt był i jest traktowany jako rzecz niedopuszczalna i obar-

czona karą. W zasadzie we wszystkich mitologiach występuje motyw zgwałcenia oraz 

ponoszenia za to słusznej i najczęściej srogiej kary. Szczególnie bogato na tym tle rysuje 

się mitologia grecka. Jednakże już znacznie wcześniej został on ujęty w kodeksie 

Hammurabiego i penalizowany bardzo surowo. Problemom tym poświęcono kilka 

paragrafów (od 130. poczynając). Przykładowo, jeżeli zgwałcona kobieta była mężatką, 

czyn ten miał być karany śmiercią sprawcy. Jeżeli ofiarą była panna, gwałciciel mógł 

być skazany na śmierć lub mógł uwolnić się od tej kary poprzez zawarcie małżeństwa 

ze zgwałconą niewiastą czy też zapłacenie odpowiedniego odszkodowania jej ojcu 

[31]. Przestępstwo zgwałcenia nie było zatem karane ze względu na szkodę samej 

ofiary, lecz ze względu na naruszenie statusu, a nade wszystko prawa własności męż-

czyzny, któremu przysługiwało ono w stosunku do zgwałconej kobiety. Generalnie we 

wszystkich religiach i systemach prawnych gwałt jest potępiany i penalizowany. 

W świecie cywilizowanym zgwałcenie jest czynem uważanym za przestępstwo przez 

współczesne prawodawstwa państwowe i międzynarodowe, a w niektórych okolicz-

nościach nawet za zbrodnię. Od czasu prawnego upodmiotowienia kobiety jako ofiary 

tego przestępstwa dostrzec można nawet postępujący rygoryzm w tej dziedzinie [32, 33]. 

W czasach współczesnych pojawia się nowe podejście. Gwałt jest rozpatrywany 

przede wszystkim w odniesieniu do cierpienia samej ofiary. Ponieważ jest to zasadniczo 

cierpienie psychiczne (statystycznie biorąc cierpienie fizyczne ma najczęściej charakter 

drugoplanowy i drugorzędny), ofiara gwałtu doznaje szoku pourazowego (rape trauma 

syndrome bądź PTSD – Post Traumatic Stress Disorder). Okaleczenie psychiczne 

powoduje, iż gwałt jest piętnem danym raz na zawsze, po gwałcie kobieta nigdy już nie 

będzie nie-zgwałcona [34, 35]. To swoiste „morderstwo psychiczne”, określane 
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również jako „uśmiercenie duszy”, niejednokrotnie więc skutkuje samobójstwem 

skrzywdzonych kobiet (czego historycznym pierwowzorem była rzymska Lukrecja). 

Natura sprawiła, iż wojna stała się przede wszystkim zajęciem mężczyzn. Ta 

patriarchalna proweniencja leży u podstaw nierozłącznego aliansu wojny i gwałtu. 

Jak konstatuje Herald Welzer,  

władza nie podlegająca jakimkolwiek sankcjom prowadzi – w czasie wojny lub 

w sytuacjach zbliżonych do niej – z reguły do tego, że żołnierze oraz 

funkcjonariusze policji i milicji dopuszczają się gwałtów na kobietach i dziew-

czętach. (…) Nieograniczona władza jest zaproszeniem dla ludzi, którzy mają 

skłonności do sadystycznych praktyk seksualnych [27]. 

W wielu sprzyjających okolicznościach gwałty służyły zaspokojeniu potrzeby 

seksualnej i nie niosły sobą dodatkowego okrucieństwa. Trzeba przy tym podkreślić, iż 

gwałtów nie dopuszczają się wyłącznie sami zboczeńcy i sadyści. Tym niemniej, jeśli 

nawet w czasach pokoju gwałty nie są czymś odosobnionym [36, 37], to cóż dopiero 

w czasie „karnawału” przemocy, okrucieństwa i bezprawia, jakim bez wątpienia pozo-

staje prawdziwa wojna. Na potrzeby naszej analizy można przyjąć następującą definicję 

gwałtu na wojnie: jest nim towarzyszący realiom wojennym bardziej lub mniej 

brutalny przypadek przemocy seksualnej, wymuszenie aktu seksualnego siłą, bez 

względu na okoliczności i motywy. 

Towarzysząc wojnie, gwałt stawał się nieraz jej początkiem. Najbardziej chyba 

znanym w historii przykładem było – opisywane przez Cycerona – legendarne porwanie 

przez Rzymian Sabinek, co doprowadziło do długotrwałego konfliktu między Rzymia-

nami i Sabinami, zakończonego ostatecznie anihilacją sabińskiego plemienia [38]. 

Historia odnotowała także wzniecenie buntu przeciwko Rzymowi przez, wspomnianą 

już, królową Brytów (Icenów) Boadyceę (Boudikę) po publicznym gwałcie na jej 

dwóch córkach, w wyniku którego, według panującego obyczaju, nie mogły one już 

przejąć władzy po matce (ojciec-król zmarł wcześniej), gdyż po tym nikt o niezbęd-

nym statusie nie mógł się z nimi ożenić. Odebranie przez Rzymian (dotychczas przez 

Icenów traktowanych przyjacielsko) majątku i możliwości kontynuowania władzy do-

prowadziło do zorganizowania prawie 200-tysięcznej armii i podjęcia walk w odpo-

wiedzi na falę poniżeń i terroru, jaka stała się udziałem jej samej (publiczna chłosta) 

i jej ludu po śmierci męża Prasutagusa. Po początkowych spektakularnych sukcesach 

jej armia została jednak pokonana (a ona i jej córki poniosły śmierć) [39-41]. 

4. Dualny charakter gwałtu na wojnie 

Etiologia gwałtu w warunkach wojennych posiada dwie proweniencje – biologiczną 

i kulturową (głównie o politycznym charakterze). Ogólnie przyjmuje się, iż czynniki 

etiologiczne od wieków w pierwszej kolejności odnoszą się do długookresowej absty-

nencji seksualnej żołnierzy. Reżim struktury wojskowej, jej patriarchalny charakter 

i monopłciowy skład – co do czasów obecnych było poniekąd oczywiste – kreował 

alienację seksualną, która w sposób naturalny powodowała deprywację seksualną. 

Oznacza ona  

taką sytuację, w której istnieje względnie trwała niemożność zaspokojenia 

potrzeby seksualnej. (…) Deprywowany seksualnie jest więc człowiek, który 

nie ma w swoim otoczeniu odpowiedniej osoby nadającej się do nawiązania 
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kontaktu seksualnego. Sytuacja taka występuje u osób żyjących w zamkniętych 

środowiskach społecznych, np. u więźniów, żołnierzy z odległych garnizonów, 

niekiedy członków wypraw naukowych itp. [42]. 

W określonych sytuacjach deprywacja seksualna powoduje frustrację seksualną, 

która w pewnych okolicznościach przeradza się w agresję seksualną, dla której wojna 

stanowi przesłankę niezwykle sprzyjającą (rys. 1). 

ALIENACJA 

SEKSUALNA

FRUSTRACJA 

SEKSUALNA

DEPRYWACJA 

SEKSUALNA

NATURALNY (inicjowany biologicznie)

INSPIROWANY 

(o proweniencji kulturowej)

 
Rysunek 1. Dwie ścieżki gwałtu na wojnie [opracowanie własne] 

Mówi się także, iż skłonności do gwałtu na wojnie wynikają także z potrzeby rozła-

dowania „instynktu zdobywczego”. W połączeniu z męską uporczywą seksualnością, 

a tym bardziej skłonnościami sadystycznymi, może to wówczas tworzyć swoistą 

dyspozycję do gwałtu jako dewiacyjnej formy zaspokajania popędu płciowego. To 

dopełnia niejako cały obraz zjawiska. Fatalistyczny charakter triady wojsko-wojna- 

-gwałt doskonale oddaje paradoksalne wręcz zjawisko seksualnej przemocy stosowanej 

nierzadko wobec miejscowej ludności przez tzw. „niebieskie hełmy” [43]. Formacje, 

które w założeniu mają chronić i nieść ulgę w okropnościach konfliktów zbrojnych, 

same nieraz dopuszczają się nadużyć, a nawet przestępstw seksualnych. Chociaż są 

one determinowane kulturą militarną, ich bezpośrednią przyczyną są najczęściej 

impulsy biologiczne. 

Gwałt nie jest wynalazkiem człowieka. Jest on przecież zjawiskiem dość powszech-

nym w świecie zwierząt (np. u niektórych owadów, psów czy małp, w szczególności 

orangutanów, ale także szympansów i goryli), nawet w relacjach pozagatunkowych 

[44, 45]. Tu wszakże stanowi on sposób rozładowania napięcia seksualnego, związanego 

z biologicznym pędem przekazania genów bądź (co zasadniczo jest rzadsze) instynk-

townym sposobem okazania dominacji/przywództwa w stadzie (jak np. w przypadku 

niektórych gatunków kotów). Gwałt w wykonaniu człowieka, sytuując się w realiach 

biologicznych „zwierzęcych”, wyraźnie wykracza poza te ramy. Człowiek przekroczył 

stymulatory i determinanty biologiczne, tworząc swoistą „kulturę gwałtu”, która 

w szczególności towarzyszy działaniom wojennym. Gwałt stał się częścią kultury 
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militarnej [46] i występuje tu jako element inżynierii walki, a przy tym swoistej 

inżynierii okrucieństwa. 

Dodatkowym stymulatorem gwałtu na wojnie było/jest pogardzanie przeciwnikiem. 

L. Stomma zauważa, iż  

kolonialne wojska francuskie, angielskie, niemieckie, holenderskie czy belgijskie 

czuły się zwolnione z wszelkich praw obowiązujących w „cywilizowanym 

świecie”, kiedy stawały wobec „dzikusów”. Nie chodzi tylko o postępowanie 

wobec obcych. Żołnierze przybywający w przedziwne i nierealne strony czuli 

się zwolnieni z gorsetu prawa, który ciążył im w „normalnym” świecie [13]. 

Bardzo czytelnie pokazywały to wojska niemieckie w czasie II wojny światowej – 

w porównaniu do zachowań na frontach wschodnich i zachodnich. Inaczej rzecz się 

miała wobec cywilizacji, inaczej w świecie podludzi. Poczucie etnicznej wyższości – 

bez względu na czas historyczny – owocowało poniżającym traktowaniem strony prze-

ciwnej. Gwałcenie i hańbienie bezbronnych było najbardziej adekwatną tego ilustracją. 

Dotychczas wyeksplikowane, powszechne impulsy gwałtu wspierane są swoistą 

sakralizacją wojny. W perspektywie antropologicznej  

mężczyzna na wojnie przeniesiony zostaje w sferę sacrum. Jego uczucia i chucie 

znajdują się teraz poza porządkiem cywilizacyjnym i świeckim. W samczym 

świecie wojny podwiązka przywiązana do hełmu nie jest już wcale śmieszna, 

stanowi tylko abstrakt wysublimowanego powiązania z odległym światem 

„nie-wojny”, a gwałt czy „przygoda” przestają być grzechem [13].  

Stają się sprawą oczywistą, swoistą rutyną, a zatem czymś, co wymyka się ludzkiej 

interwencji (interwencji profanum). Wojnie towarzyszy przy tym swoista ekstaza, 

która neutralizuje siłę zinternalizowanych norm moralnych i pozwala nawet zwykłemu, 

„cywilizowanemu” mężczyźnie (przykładnemu mężowi, ojcu) zaspokajać naturalną 

potrzebę biologiczną na drodze gwałtu, zupełnie bez fizycznej przemocy, kwalifi-

kującej się do okrucieństwa [3]. 

Okres wojny nadbudowuje „unikalne” obszary gwałtu. Do typowej „męskiej chuci” 

dołącza tu bowiem poczucie nieokiełznanej władzy nad pobitymi i podbitymi, nieogra-

niczonej możliwości rozporządzania losem innych ludzi. Władzy niemal boskiej, 

udostępniającej/legitymującej bowiem nawet „boskie prawo zabijania”. Czymże zatem 

jest krótki akt lubieżności, owe cesarskie: qu’est ce que vous voulez? To popycha do 

totalnej nieraz demoralizacji, stymulującej dodatkowe okrucieństwa towarzyszące prze-

biegowi gwałtu. Częstym finałem staje się więc zabójstwo wcześniej wykorzystanych 

ofiar [47-49, 27]. Poza uwarunkowaniami psychopatycznymi dzieje się tak najczęściej, 

gdy ujawnienie gwałtów może być uznane za naruszenie dodatkowych ograniczeń (jak 

np. tzw. Ustaw norymberskich w przypadku Niemców czy też prestiżu armii – w przy-

padku Japończyków w czasie II wojny światowej), co mogłoby skutkować dodatkowymi 

konsekwencjami. Ukazuje to kondycję ludzką w jej najokrutniejszych wymiarach. 

5. Etiologia i funkcje gwałtów podczas wojen 

Od dawna już gwałt na wojnie nie stanowi wyłącznie przestępczego sposobu zaspo-

kojenia potrzeby biologicznej walczących mężczyzn, ale stał się określonym oddziały-

waniem instrumentalnym na zwalczaną zbiorowość. W poszczególnych epokach, 
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w różnych kulturach wojennych powstawały określone strategie zaprzęgnięcia 

gwałtu do ogólnej machiny wojennej, „zbrodniczego wykorzystania płciowości 

człowieka w celu moralnej i politycznej destrukcji zbiorowego przeciwnika” [50]. Jak 

konstatuje K. Mroczkowski, śmierć i zniszczenie to jednak tylko jedno oblicze wojny. 

Drugim jest gwałt – rozrywka dla żołnierzy, a broń dla ich dowódców. Gwałt niszczy 

bowiem nie tylko ciało, ale także dusze i rodziny strony pokonanej lub podbitej. To 

broń przerażająco skuteczna [51]. 

Od tysięcy lat ukształtowała się naturalna praktyka traktowania kobiet podbitego 

obszaru jako łupu wojennego. Ten powszechny pierwotny zwyczaj na tysiąclecia stał 

się jednym z zasadniczych praw wojny i źródłem cierpienia kobiet w skali masowej. 

W międzyczasie gwałt zaczął spełniać rolę prakseologiczną, w różny sposób służąc 

celom wojny. Stał się szczególnego rodzaju „metodą operacyjną”, politycznie 

animowanym narzędziem wojny [52]. Jak konstatuje znana analityczka,  

jasny jest polityczny charakter oręża, jakim są gwałty, umożliwiane i podsy-

cane przez strategię agresora. Sposób zorganizowania tej swoistej broni świadczy 

o jej legalnym charakterze i wypracowanym kształcie w ramach zbrojnej, 

paramilitarnej i administracyjnej organizacji, która rozpętała wojnę [50]. 

Utrzymując, iż gwałt na wojnie ma niewiele wspólnego z naturą czy seksualnością 

i definiując go jako skrajny akt przemocy popełniany środkami seksualnymi, niemiecka 

socjolog Ruth Seifert stawia tezę, iż gwałty aranżowane w trakcie wojny są ukierunko-

wane na zniszczenie kultury przeciwnika [53, 54]. Jako przykład przywołuje wojnę 

Pakistanu z Pakistanem Wschodnim (dzisiejszym Bangladeszem) w 1971 roku, w trakcie 

której zgwałcono 200 tys. kobiet. Jej zdaniem, przerywając ciągłość genetyczną, masowe 

gwałty niszczą jednocześnie tożsamość narodową atakowanej ludności, nie umniejszając 

brzemienia traumy i cierpień psychologicznych. 

Według N. Farwell gwałt na wojnie spełnia podwójną rolę – broni (oręża) i strategii 

zarazem. Broni – ponieważ stanowi fizyczny i emocjonalny atak na ciało i dobrostan 

psychiczny kobiety. Strategii – gdyż jest ogólnie przyjętym, systematycznie stosowanym 

środkiem osiągania specyficznych celów operacyjnych (psychospołecznych i politycz-

nych). Jest ona urzeczywistniana poprzez wykorzystanie gwałtu wojennego jako instru-

mentu terroru, dominacji i politycznych represji, tortur, zastraszania, upokarzania. Owe 

cele polityczne – pisze – obejmują podżeganie do nienawiści etnicznej, by osiągnąć 

oczyszczenie etniczne i genetyczny imperializm, jak również by zniszczyć spójność wroga, 

jego ducha i poczucie tożsamości [55]. Obecność gwałtu podczas działań wojennych 

jest zasadniczo efektem politycznej etiologii i prakseologicznych korzyści stąd wynika-

jących [56]. Na przestrzeni dziejów zjawisko to przyjmowało różne kształty. W ana-

lizie inicjatywy gwałtu sytuują się m.in. takie zagadnienia, jak narzędzie czystek etnicz-

nych, szczególny rodzaj kary bądź zemsty, sposób osłabiania woli walki przeciwnika, 

sposób kształtowania woli/motywacji do walki wśród własnych szeregów, forma 

ekonomizacji wojny. Choćby pobieżnie prześledźmy je. 

5.1. Gwałt jako narzędzie czystek etnicznych 

Analitycy wskazują, iż nader często strony konfliktów traktują ataki seksualne jako 

taktykę działań zbrojnych, prowadzoną szczególnie intensywnie podczas konfliktów 

etnicznych. Ma ona spowodować zmianę struktury etnicznej społeczeństwa, ale 
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także deformować i zrywać więzi społeczne pośród ludności cywilnej strony przeciwnej. 

Raz już skrzywdzone – zgwałcone – kobiety w dalszym ciągu przeżywają gehennę: 

wyrzucane są poza nawias grupy społecznej, porzucane przez rodziny, a w kulturze 

muzułmańskiej nierzadko zabijane, aby „oczyścić” rodzinny honor. W regionach 

objętych konfliktami zbrojnymi pomoc dla kobiet-ofiar gwałtów praktycznie nie 

istnieje [57]. 

Gwałt jest nader często stosowany jako narzędzie terroru wobec ludności cywilnej, 

aby zmusić ją do porzucenia rodzimych terytoriów. Staje się elementem swego rodzaju 

etnobójstwa. Poddając analizie współczesne wojny, Herfried Münkler sytuuje gwałt 

jako element swoistej polityczno-militarnej strategii wytwarzania strachu na zawładnię-

tych terenach, strategii zorientowanej na szeroko zakrojone „czystki etniczne”. Skła-

dają się na nią trzy kroki: 1) eksterminacja polityczno-kulturowej warstwy przywódczej, 

potencjalnych organizatorów zbrojnego oporu; 2) zniszczenie obiektów sakralnych 

oraz zabytków kultury; 3) w końcu systematyczne gwałcenie kobiet wypędzanej grupy 

ludności, gdyż w następstwie zajście w ciążę przerywa biologiczną ciągłość etniczną. 

Autor konstatuje przy tym, iż:  

strategię przemocy seksualnej – począwszy od dzikich masowych gwałtów, aż 

po internowanie kobiet, które są systematycznie gwałcone, a następnie depor-

towane, lub będąc w ciąży pokazywane publicznie – można zrozumieć jako 

próbę przeprowadzenia polityki „czystek etnicznych” na wielką skalę bez 

uciekania się do ludobójstwa. W ten sposób tworzy się system strachu, trwogi, 

przemocy i demoralizacji, który ma zmusić duże części ludności do „dobrowol-

nego” porzucenia swoich domów wraz z dobytkiem i opuszczenia kraju [58].  

W realizacji polityki etnicznej najeźdźcy gwałty są wysoce funkcjonalne, niszczą 

bowiem wolę wytrwania w lokalnych ojczyznach. 

Nie można pominąć okrutnych gwałtów w czasie czystek etnicznych w Rwandzie. 

Masakra Tutsi stała się przejmującym przykładem stosowania gwałtu jako narzędzia 

czystki etnicznej w trakcie działań wojennych [59]. Podczas ludobójstwa rozpętanego 

przez plemię Hutu w 1994 roku ofiarami okrutnych gwałtów padło tam, według 

danych UNICEF, od 300 tys. do 500 tys. kobiet, z których wiele zamordowano lub 

okaleczono. Podobnie rzecz się miała w Timorze Wschodnim w 1999 roku. Szacuje 

się, iż podczas walk o niepodległość wyspy siły zbrojne, jak i proindonezyjskie bojówki 

zgwałciły od 60 do 70% miejscowych kobiet. Obecna agresja Rosji na Ukrainę pisze 

nową kartę w tej nieskończonej księdze. 

Opisywana funkcja masowych gwałtów jest stosunkowo młoda i odnosi się przede 

wszystkim do wojen współczesnych. Stanowi ona jednak kontynuację wcześniejszego 

mechanizmu wojny, według którego po rozgromieniu przeciwnika i zajęciu jego obszaru 

mężczyzn mordowano, kobiety i dzieci uprowadzano i czyniono zeń niewolników. 

Zajęte ziemie kolonizowała natomiast ludność strony zwycięskiej. Przykładowo, armia 

Czyngis-chana dzieliła podbitą ludność na cztery kategorie: dojrzałych doświad-

czonych mężczyzn (których mordowano), młodych mężczyzn (których przyłączano do 

wojska, jako siłę roboczą i „mięso armatnie”), szczególnie poszukiwanych rzemieślni-

ków (których odsyłano do rdzennej Mongolii) oraz kobiety i dzieci (które brano 

w jasyr) [60]. Tysiące lat temu czystki etniczne realizowano masową rzezią i sprzedażą 

w niewolę, w czasach obecnych na znaczeniu zyskuje gwałt. 
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5.2. Gwałt jako szczególny rodzaj kary bądź zemsty 

Nawiązując raz jeszcze do zbrodniczych hord Czyngis-chana i jego następców, 
trzeba wskazać, iż stosowały one gwałt jako szczególny rodzaj kary na podbitej lud-
ności, np. za uporczywą obronę miasta (podobnie zresztą – tylko 800 lat wcześniej – 
zachowywały się zagony Hunów, a jeszcze wcześniej armie asyryjskie). Jeżeli 
walczący wyjątkowo długo i bitnie stawiali opór, powodując znaczne straty agresorów, 
po zajęciu wycinano w pień całe miasta. Przy mniejszym natężeniu gniewu stosowano 
zbiorowe, okrutne gwałty, przy obecności bliskich (ojców, mężów, braci, dzieci) [60]. 
Generalnie, jeżeli miasto nie poddało się (bądź nie podjęło rokowań) przed pierwszym 
uderzeniem tarana w bramę, musiało ponieść określoną karę. Wiązało się to przede 
wszystkim z grabieżą i masowymi gwałtami. 

Jako rodzaj kary gwałt wojenny spotykany jest także w czasach nam bliższych. 
Można przywołać tu masowe gwałty Japończyków w chińskim Nankinie w 1937 roku 
(szacuje się, iż zgwałcono 20-80 tys. kobiet) [29]. W czasie II wojny światowej, jak 
wskazują analitycy, niemieckie dowództwo wojskowe we Francji nakazywało gwał-
cenie kobiet w ramach akcji karnych przeciwko ruchowi oporu [16]. W szczególności 
jednak na Wschodzie gwałty żołnierzy Wehrmachtu czy formacji SS były na porządku 
dziennym. Podobne sytuacje zdarzały się także w czasie wojny wietnamskiej. Przykła-
dowo, liczne gwałty towarzyszyły ogólnie znanej masakrze w My Lai, w której 16 
marca 1968 r. żołnierze z kompanii Charlie z 11. Brygady Piechoty pod dowództwem 
porucznika Williama L. Calleya zgładzili ludność całej wsi (śmierć poniosło ponad 500 
mieszkańców, a na dodatek cała wieś została zrównana z ziemią) [61, 62]. Masakra 
My Lai stała się wręcz synonimem gwałtów podczas wojny wietnamskiej. Z kolei 
pakistańskie wojska ekspedycyjne (o czym już była mowa) w odwecie za bunt 
Bengalczyków (wówczas Pakistan Wschodni) masowo gwałciły tamtejsze kobiety. 

Wyjątkowy rozdział w historii gwałtu wypełniającego funkcję zemsty napisała 
Armia Czerwona na ziemiach Rzeszy w schyłkowym okresie II wojny światowej. 
Wcześniejsze bestialstwo niemieckie (nie tylko akty ludobójstwa, ale również masowe 
gwałty) w sposób naturalny prowokowały gniew żołnierzy radzieckich i pragnienie 
zemsty. Zemścimy się, zemścimy za wszystkie nasze cierpienia – to cytat z jednego 
z frontowych listów. Odruchy indywidualne były ponadto stymulowane aktywną 
propagandą. Jeden z czołowych propagandystów – I. Erenburg, pisał:  

Nie tylko dywizje i armie kierują się na Berlin. Wszystkie okopy, groby i wąwozy 
z ciałami niewinnych kierują się na Berlin. (…) Gdy przechodzimy przez 
Pomorze, przed oczami mamy zniszczoną, skrwawioną wieś białoruską. (…) 
Niemcy, możecie wirować dookoła i wyć w śmiertelnej agonii. Godzina zemsty 
wybiła [63]. 

Pragnienie, a wręcz obsesję zemsty dobrze oddaje też taki cytat: Lew Kopieliow 
zawsze podziwiał niemiecką kulturę i dobrze mówił po niemiecku, ale nawet on nakazał 
swoim ludziom, żeby wysiedli z ciężarówek i sikali na znienawidzoną ziemię. „To już 
Niemcy – powiedział. – Wszyscy wysiadać i załatwiać się” [63]. 

Autentyczny gniew, jak również odpowiednia indoktrynacja zebrały okrutne żniwo. 
Jak podają szacunki, żołnierze radzieccy zgwałcili ok. 1 900 000 niemieckich kobiet, 
niejednokrotnie w bardzo okrutny sposób. Obowiązywała zasada niszcz, pal, gwałć, 
weź odwet. Orgia gwałtów rozpoczęła się już po przekroczeniu granic Prus Wschodnich, 
kiedy Armia Czerwona znalazła się w „legowisku bestii”. Nastąpił wtedy swoisty „akt 
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oczyszczający” – zauważa L. Stomma. Było to „oczyszczenie” przez pohańbienie [13]. 
Znamienny opis zbiorowych gwałtów w Prusach Wschodnich, rzędy kobiet gwałconych 
wzdłuż drogi przez ustawiających się w kolejce sołdatów przedstawia L. Rabiczew 
w eseju Wojna wsio spiszet [64, także: 65]. Symptomatyczne sceny i ogólny nastrój 
w tym kontekście zawiera świetny polski film fabularny „Róża” w reżyserii Wojciecha 
Smarzowskiego. Jak wskazuje Catherine Merridale:  

Nie miało znaczenia w tej wielojęzycznej, przejściowej strefie, czy kobiety były 
Niemkami czy Polkami, a tym samym sojuszniczkami Rosjan. Nie miał też 
znaczenia wiek kobiet, gdyż to nie kobiety same w sobie stanowiły główny cel. 
Ofiary zbiorowych gwałtów były po prostu mięsem, ucieleśnieniem Niemiec, 
uniwersalnymi Frauen, tymi, które doświadczały radzieckiej i indywidualnej 
zemsty [63].  

Chociaż nie było rozkazu w sprawie gwałcenia Niemek (za co oficjalnie groziło 
rozstrzelanie na miejscu), gwałt stał się codziennością – tak spontaniczny, jak również 
inspirowany. 

Podobnie działo się w innych rejonach „wyzwalanych” ziem, nawet czasowo admini-
strowanych przez Niemców. Żołnierze radzieccy mieli pewien problem ze stosunkiem 
do „odbijanych” ziem, zwłaszcza w aspekcie rabunków i gwałtów, które obejmowały 
nie tylko Niemcy, ale również ich satelitów – Węgry czy Rumunię, a w szczególności 
ziemie tragicznie przez Niemców doświadczone, jak Polska, Czechosłowacja czy 
Jugosławia [66, 67]. Oddzielnym rozdziałem były „wyczyny” Armii Czerwonej 
w samym Berlinie, gdzie dla przypieczętowania zwycięstwa zgwałcono około 200 tys. 
kobiet [68]. Znakomitym i tragicznym zarazem studium stanowi książka: Anonym, 
Kobieta w Berlinie. Zapiski z 1945 roku i powstały na jej podstawie film. Z czasem, 
gwałty stały się tu mniej okrutne od strony fizycznej. Rosjanie wymuszali współżycie 
płciowe groźbą deportacji na Syberię, ale także produktami żywnościowymi (umożli-
wiającymi przeżycie) czy obietnicą bezpieczeństwa dla bliskich. Jak ukazują szersze 
analizy, w późniejszym okresie gwałty na Niemkach nie stanowiły wyłącznie aktu 
zemsty, a wynikały z bardziej zróżnicowanych uwarunkowań.  

Nie można nie wspomnieć, iż po dzień dzisiejszy gwałt jako kara stosowany jest 
w niektórych kastowych kulturach islamskich. Drastycznym i absurdalnym zarazem 
przykładem jest historia młodej Pakistanki Muchtaran Bibi ze wsi Mirwala, która 
została skazana przez starszyznę plemienną (jirgę) na gwałt za rzekome przewinienia 
swego nieletniego brata wobec kastowo wyżej postawionej dziewczyny. Wyrok został 
wykonany – została wielokrotnie zgwałcona przez czterech mężczyzn. W efekcie, 
zgodnie z tradycją powinna była popełnić samobójstwo, ale ona wybrała inną drogę – 
walkę. Dzięki nagłośnieniu sprawy i pomocy ludzi dobrej woli (głównie w wymiarze 
międzynarodowym) wywalczyła od państwa odszkodowanie, dzięki któremu założyła 
we wsi szkołę dla najuboższych dziewcząt oraz Stowarzyszenie Pomocy Kobietom 
[69]. W warunkach wojennych masowe przypadki gwałtu nie mają wszakże żadnego 
pomyślnego zakończenia. 

5.3. Gwałt jako sposób osłabiania woli walki przeciwnika 

Gwałt na kobietach podbitego obszaru nie dotyczy samych kobiet. W interpretacji 
feministycznej jest on rozumiany w kategoriach komunikacji między walczącymi 

mężczyznami. Gwałt – pisze Susan Brownmiller – niszczy wśród mężczyzn prze-
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granej strony wszystkie pozostałe iluzje władzy i posiadania. Ciało hańbionej kobiety 

staje się symbolicznym polem bitwy, swoiście rozumianym miejscem zwycięskiej 
parady [70-73]. To „zastępcze” pole bitwy zorientowane było na osłabienie woli 
dalszej walki: gwałt na żonach, córkach i matkach przeciwników skuteczniej skłania 
ich do kapitulacji niż największa bitwa [13]. Główną ofiarą mieli być tu mężczyźni. Ta 
prawidłowość oczywista była od wieków i stosowana m.in. przez legiony rzymskie, 
hordy mongolskie, wojska angielskie (np. wobec Szkotów bądź Amerykanów), wojska 
francuskie (np. wobec Szwajcarów czy Włochów), jak również przez różne nacje 
w Wojnie Trzydziestoletniej, aż po wojny współczesne. Gwałty takie odbywały się 
najczęściej w miejscach publicznych, a zwłaszcza w obecności mężów, ojców i innych 
krewnych/bliskich ofiary. 

Jak zauważa H. Münkler: 

Quasi-militarny sens takiej przemocy polega na upokorzeniu i pozbawieniu 

przeciwnika cechy męskości. Demonstruje mu się w sposób bezpośredni, że nie 

potrafi już ochronić „swoich” kobiet i dlatego nadszedł czas, by razem z nimi 

opuścił sporne terytorium. Atak skierowany jest zatem także tutaj przeciwko 

woli przeciwnika, ale następuje poprzez przemoc zadaną ciału kobiety. Zhań-

bienie ciała oznacza zniszczenie go jako symbolu integralności i nietykalności, 

aby w ten sposób zmusić przeciwnika do rezygnacji z woli samostanowienia [58]. 

Trzeba jednak dodać, iż taka specyficzna „socjotechnika” militarna mogła także 

przynosić skutek odwrotny – nasilenie desperackiego oporu. 

Gwałt bywa rozmyślnie stosowany, by wprawić w ruch machinę nieustającego 

cierpienia i skrajnego poniżenia, co dotyka nie tylko konkretną ofiarę, lecz wszystkich 

w jej otoczeniu. Kobieta bowiem jest najczęściej postrzegana jako symbol delikatności, 

czystości i źródło życia, wokół którego rozwija się rodzina, a w szerszym ujęciu – 

grupa etniczna. Kiedy symbol ten staje się obiektem brutalnego i „brudnego” ataku, 

następuje stygmatyzacja wszystkich, co powoduje utrwalenie poniżenia, odbijające się 

echem wśród całej społeczności [74]. Poprzez masowe gwałty nie tylko upokarza się 

wspólnotę, ale w wielu społecznościach usuwa się także z jej składu zgwałcone 

kobiety. W ten sposób rozbija się integrację społeczną, zrywa więzy rodzinne, przerywa 

etniczną więź pokoleniową – pozostawia nieopisaną traumę społeczną. 

Historia wskazuje także na zjawisko niejako odwrotne. Z badań wynika, iż na 

całym świecie mężczyźni najwyraźniej są bardziej skłonni gwałcić kobiety pozbawione 

obrońców (…), gdy tylko kobiety tracą swoich obrońców, dochodzi do masowych 

gwałtów [75]. Upubliczniona przemoc seksualna wobec kobiet wroga w założeniu ma 

prowadzić do jego destrukcji/degrengolady psychicznej. To przejaw deprecjacji 

przeciwnika, która ma prowadzić do złamania jego bojowego morale. W walce słuszne 

i konieczne jest wszystko, co prowadzi do celu [16] – brzmiała instrukcja dla żołnierzy 

niemieckich. Nic przeto dziwnego, iż dla osiągnięcia celów wojny zezwalano także na 

seksualne wykorzystywanie kobiet przeciwnika. Ale we współczesnych konfliktach 

zbrojnych polityka gwałtów stosowana jest także wobec mężczyzn – w celu zhańbienia, 

złamania psychicznego i złamania oporu przeciwnika. Jednakże wobec cywilnych 

mężczyzn „w wieku do walki” tradycyjnie częściej stosowana jest polityka ekstermi-

nacji, masowych egzekucji [57, 76-78]. 
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5.4. Gwałt jako sposób kształtowania woli/motywacji do walki wśród 

własnych szeregów 

Traktowanie kobiet w roli łupu wojennego w naturalny sposób wiąże się z trakto-

waniem ich jako nagrody dla walczących. Od czasów pradawnych była to nagroda za 

waleczność i zwycięstwo. Praktyka ta wiąże się z obecnym w niektórych kulturach 

(np. u Eskimosów czy ludów Wschodu) zwyczajem „kobiety jako daru” (udostęp-

niania żony w celach seksualnych gościom lub przyjaciołom). W minionych wiekach 

po zdobyciu miasta na porządku dziennym było pozwolenie wojsku na „swobodę” po 

trudach oblężenia. Pradawnym przejawem takiej praktyki było oddanie zdobytego 

miasta na 2-3 dni „w ręce” zwycięskich żołnierzy. Możliwość wyżycia się seksualnego 

i rabunku była formą nagrody za trudy oblężenia. 

Nie można nie wspomnieć tu o niewolnictwie seksualnym. Złożone z wielokrotnych 

aktów gwałtu, poniżania i nieludzkiego traktowania, stanowiło także sposób kształto-

wania woli/motywacji walki. Nawet we współczesnych czasach – czasach konwencji 

genewskich i praw człowieka – nie wyeliminowano tego mechanizmu. Dzieje się tak 

najczęściej w konfliktach zbrojnych wymykających się regulacjom prawa międzynaro-

dowego. Przykładem mogą być poczynania zbrodniczej struktury ISIS, która medialnie 

agitując i werbując nowych bojowników, obiecywała kobiety jako dodatkową atrakcję 

takiego angażu. W tej roli występowały najczęściej porwane Jazydki czy Kurdyjki, 

traktowane według średniowiecznej obyczajowości. Były one przydzielane terrorystom 

jako swego rodzaju nałożnice, seksualne niewolnice, a także niewolnice w klasycznym 

rozumieniu. 

Pewną formę tego zjawiska można było zaobserwować w czasie wojny bałkańskiej, 

zwłaszcza w jej bośniackiej fazie, gdzie źródłem „seksualnych niewolnic” były obozy 

koncentracyjne dla miejscowej ludności (np. w Trnopolije czy Grbavicy). Przed Między-

narodowym Trybunałem Karnym ofiary i świadkowie złożyli wiele obciążających 

zeznań. Można tam m.in. odczytać takie słowa: Każdej nocy serbscy żołnierze przycho-

dzili do obozu i wybierali dziewczyny, które później gwałcili w opuszczonych domach 

lub w ciężarówkach [14, 30, 79, 80]. W ostatnich latach doniesienia o seksualnym 

wykorzystywaniu, pladze gwałtów i niewolnictwie seksualnym pojawiały się z różnych 

części świata – z Sudanu, Sierra Leone, Somalii, Konga, Liberii, Kolumbii, Indonezji, 

Czeczenii itp. Oddzielnym przypadkiem była działalność terrorystycznej organizacji 

Boko Haram w Nigerii. Praktyka porwań nabrała rozgłosu po uprowadzeniu przez jej 

bojowników w 2014 roku z internatu w miejscowości Chibok 276 dziewcząt w wieku 

12-17 lat. Szacuje się, iż terroryści porwali ok. 2 tys. kobiet, które spełniały rolę 

niewolnic seksualnych i służących obsługujących bojowników [81]. Podobną praktykę 

stosuje wiele innych ugrupowań partyzancko-militarnych w różnych częściach świata. 

Będąc nagrodą, gwałt wojenny był ponadto sposobem legitymizacji i pewnego 

rodzaju świętowania, celebracji zwycięstwa. Jak konstatował M.P. Ghiglieri: żołnierze, 

którzy mogą gwałcić żony i córki wrogów, bez wątpienia odnieśli zwycięstwo. Tego 

rodzaju gwałt to zarazem usprawiedliwienie zwycięstwa i nagroda za nie [74]. Zwy-

cięstwo jest ostatecznym zwieńczeniem znoju wojennego. By mogło być odniesione, 

niezbędne pozostaje systematyczne motywowanie do walki, a tu jakże znaczącą rolę 

odgrywa możliwość seksualnego zaspokojenia. 

  



 

Militarne konteksty płciowości/seksualności człowieka 
 

195 
 

5.5. Gwałt jako forma ekonomizacji wojny 

Przywołując wyjaśnienie obserwatorki wojny w byłej Jugosławii, H. Münkler 

konstatuje: Gwałcąc oszczędza się bomby. Zauważa przy tym, iż gwałty są skuteczniejsze 

i tańsze w przeprowadzaniu czystek etnicznych. Gwałt to ekonomia wojny [58, 82]. Na 

ekonomiczną funkcję gwałtu wskazywali także sprawcy okrutnych gwałtów w czasie 

czystek etnicznych w Rwandzie. Jedna z ofiar przywoływała znamienne słowa swych 

oprawców: Nie będziemy marnować na ciebie kul, po prostu zgwałcimy cię, co będzie 

dla ciebie znacznie gorsze [73]. Masowe zastosowanie gwałtu w trakcie masakry Tutsi 

stało się przejmującym przykładem nie tylko narzędzia czystki etnicznej, ale także 

ograniczania kosztów wojny. Pełniąc inne (wyżej wskazane) funkcje wojny, gwałty 

powodują jednocześnie obniżenie jej materiałowo-finansowych kosztów. Bezkosztowo 

służąc wojnie, pragmatyzują wojnę i ekonomizują zarazem. 

6. Podsumowanie 

Referat poświęcony był analizie dwóch obszarów powiązania wojny z problemami 

ludzkiej płciowości i seksualności. Była tu mowa o zjawisku płciowej segregacji party-

cypacji wojennej kobiet i mężczyzn oraz zjawisku gwałtu na wojnie. Od pradziejów 

ukształtował się swoisty paradygmat „mężczyzny-łowcy” (prowadzącego walkę, chro-

niącego rodzinę i zapewniającego jej byt) oraz kobiety przedstawianej jako „pasywna 

rodzicielka” czy „strażniczka domowego ogniska”. Stał się on podstawą androcentryzmu 

jako perspektywy recepcji płci, która sytuuje mężczyznę w centrum społecznego świata, 

spychając kobietę na dalszy plan. Ze zrozumiałych względów kobieta obarczona 

właściwymi sobie obowiązkami reprodukcji biologicznej nie mogła w tym samym 

stopniu partycypować w „męskich” obowiązkach i aktywnościach – siedziała w domu, 

zajmując się dziećmi, podczas gdy on prowadził politykę i wojował.  

Z drugiej strony, wojna jako „męskie” zajęcie prowokowała ciemne zjawisko męskiej 

seksualności, jakim jest gwałt na wojnie. Ukształtował się nierozłączny alians wojny 

i gwałtu, który stał się oczywistym elementem wojny. W powszechnym mniemaniu 

mieścił się bowiem w naturalnym niejako porządku rzeczy. W warunkach wojennych 

gwałt występuje w dwóch proweniencjach – biologicznej i kulturowej (głównie poli-

tycznej). Jest oczywiście naturalną ekstrapolacją męskiej seksualności jako takiej, ale 

w warunkach wojny nabiera szczególnej specyfiki – staje się dodatkowym, okrutnym 

narzędziem wojny. Połączenie męskiej uporczywej seksualności z abstynencją seksualną 

czasu wojny może tworzyć swoistą dyspozycję do gwałtu jako dewiacyjnej, przestępczej 

formy zaspokajania popędu płciowego. Człowiek przekroczył jednak stymulatory 

i determinanty biologiczne, tworząc swoistą „kulturę gwałtu”, która w szczególności 

towarzyszy działaniom wojennym. 

Wojna jest czasem, kiedy seksualność człowieka w największym stopniu przejawia 

się w formie gwałtu. Przemoc seksualna stanowi wówczas stałe zagrożenie dla płci 

żeńskiej. Analitycy wskazują, iż gwałt tkwi już w założeniu wojskowości, w wewnętrznej 

strukturze i mentalności każdej armii, bez wyjątku. Okrucieństwo towarzyszące gwałtom, 

a zasadniczo jego swoiste „postępy”, coraz większe wyrafinowanie, pozostają konse-

kwencją politycznych ingerencji w „proces” gwałtu wojennego. Gwałt ewidentnie służy 

wojnie i dlatego staje się znaczącym elementem swoistej inżynierii okrucieństwa, 

efektem szerzej zakrojonego procesu dehumanizacji, którego wojna pozostaje najbardziej 

znaczącą areną. Nie sposób jednak nie zauważyć, iż dzięki wysiłkom ruchu femini-
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stycznego i ogólnie ludzi dobrej woli powoli przełamywane są „zahamowania” 

w przezwyciężaniu tej aporii. Podstawowe założenia profilaktyki gwałtu wojennego 

wiążą się przede wszystkim z dyscyplinowaniem żołnierzy, aktami międzynarodowego 

prawa zakazującego gwałtu oraz rzeczywistym ściganiem sprawców i odpowiedzial-

nych za występowanie gwałtów podczas działań wojennych. To wymaga dalszej, 

intensywnej aktywności nie tylko na płaszczyźnie prawnej czy politycznej, ale także 

naukowej. Mimo coraz większej aktywności na tych polach, nie można jednak pozwolić 

sobie na pełny optymizm w tej dziedzinie, co wynika zarówno z biologicznych, jak 

i kulturowych źródeł oraz uwarunkowań omawianego zjawiska. 

Literatura 

1. Alvarez M.F., Cesarz Karol V, przeł. J, Antkowiak, PIW, Warszawa 2003. 

2. Jarmoszko S., Antropologia bezpieczeństwa. Kontury naukowej tożsamości, UPH, Siedlce 

2015, s. 141-148. 

3. Ehrenreich B., Rytuały krwi, przeł. P. Kołyszko, Jacek Santorski & Co, Warszawa 1997, 

s. 13-28, 127. 

4. Ludwikowski B., Kobiety w siłach zbrojnych, Wojsko i Wychowanie, 1995, 6, s. 72-76. 

5. Donimirski A., Niezwykłe kobiety w dziejach, IWZZ, Warszawa 1988. 

6. Kienzler I., Europa jest kobietą, Bellona, Warszawa 2014. 

7. Castor H., Joanna D’Arc. Jej historia, przeł. E. Stępkowska, Astra, Kraków 2015. 

8. Jarmoszko S., Korczak M., Wojskowa partycypacja kobiet w perspektywie historycznej, 

prawnej i socjologicznej, [w:] Od samarytanek do kobiet-żołnierzy, Biblioteczka Wojska 

i Wychowania, Warszawa 2000, s.4-44. 

9. Dębska A., Kobieta w mundurze, czyli nowa jakość w systemie bezpieczeństwa państwa, 

Adam Marszałek, Toruń 2004. 

10. Nuciari M., Women in the military. Sociological arguments for integration, [w:] Caforio G. 

(red.), Handbook of the Sociology of the Military, Springer, Pisa 2006, s. 279-298. 

11. Baran-Wojtachnio M., Płeć a wojsko, [w:] Cywile a wojskowi. Bezpieczeństwo i promocja 

wojska w odbiorze społecznym, Adam Marszałek, Toruń 2006. 

12. Jarmoszko S., Polska transformacja a wojskowa emancypacja kobiet, [w:] Frąckowiak-

Sochańska M., Królikowska S. (red.), Kobiety w Polskiej transformacji 1989-2009. 

Podsumowania, interpretacje, prognozy, Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 212-238. 

13. Stomma L., Gwałt, [w:] Stomma L., Kultura zmienną jest, Sens, Poznań 2009, s. 131, 173, 

159, 273. 

14. Carrisi G., Dzieci żołnierze. Kalami idzie na wojnę, przeł. K. Kreczko, Bratni Zew, Kraków 

2007, s. 113, 127. 

15. Beck B., Vergewaltigung von frauen als kriesstrategie im zweiten weltkrieg? [w:] Gestrich 

A. (red.), Gewalt im krieg. ausübung, erfahrung und verweigerubg von gewalt in kriegen 

des 20. Jahrhunderts, Jahrbuch für Historische Friedensforschung, Münster 1995, s. 34-50. 

16. Maiwald S., Mischler G., Seksualność w cieniu swastyki, przeł. R. Wojnakowski, Trio, 

Warszawa 2003, s. 117, 126, 127, 130. 

17. Eriksson M., Defining Rape: emerging obligations for states under international law? 

Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston 2011. 

18. Nawrocka Z., Gwałt. Głos kobiet wobec społecznego tabu, Książka i Prasa, Warszawa 

2013, s. 13-88. 

19. Cyt. za: James R.K., Gilliland E., Strategie interwencji kryzysowej, przeł. A. Bidziński, 

K. Mazurek, Parpamedia, Warszawa 2007, s. 198. 

20. Salter A.C., Drapieżcy. Pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni, przeł. 

A. Jankowski, Media Rodzina, Poznań 2005, s. 105-119. 



 

Militarne konteksty płciowości/seksualności człowieka 
 

197 
 

21. Lernell L., Przestępczość seksualna. Zagadnienia prawne i kryminologiczne, [w:] 

Imieliński K. (red.), Seksuologia społeczna, PWN, Warszawa 1984, s. 465-574. 

22. Lew-Starowicz Z., Seks nietypowy, IWZZ, Warszawa 1988, s. 174-179. 

23. Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1988,  

s. 79-85, 164-167. 

24. Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, PWN, Warszawa 2009, s. 14-50. 

25. Reid-Cunningham A.R., Rape as a weapon of genocide, Genocide Studies and Prevention: 

An International Journal, 3, 2008, s. 279-296. 

26. Burke J., An intimate history of killing: face-to-face killing in 20th-century warfare, Basic 

Books, New York 1999. 

27. Welzer H., Sprawcy, przeł. M. Kurkowska, Scholar, Warszawa 2010, s. 215, 217. 

28. Branche R., Virgili F. (red.), Rape in wartime. A history to be written, Palgrave Macmillan, 

Basingstoke 2012. 

29. Chang I., The rape of Nanking: the forgotten of world war II, Basic Books, New York 

1997. 

30. Stiglmayer A. (red.), Mass rape: the war against women in Bosnia-Herzegowina, 

University of Nebrasca, Lincoln 1994. 

31. Kodeks Hammurabiego, przeł. M. Stępień, ALFA, Warszawa 1996, s. 107-112. 

32. Lernell L., Liberalizm i rygoryzm seksualny w różnych kulturach. Zagadnienia 

współczesne, [w:] Imieliński K. (red.), Seksuologia kulturowa, PWN, Warszawa 1984, 

s. 306-310. 

33. Imieliński K., Seksuologia, PWN, Warszawa 1989, s. 95, 209. 

34. Nawrocka Z., Gwałt. Głos kobiet wobec społecznego tabu, Książka i Prasa, Warszawa 

2013, s. 28. 

35. Hagen K.T., Yohani S.C., The nature and psychosocial consequences of war rape for 

individuals and communities, International Journal of Psychological Studies, 2(2), 2010, 

s. 14-26. 

36. Miller T.Ch., Armstrong K., Niewiarygodne: prawdziwa historia gwałtu, przeł. P. Królak, 

Czarna Owca, Warszawa 2019. 

37. Staśko M., Wieczorkiewicz P., Gwałt polski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 

Warszawa 2020. 

38. Augias C., Sekrety Rzymu: opowieści, miejsca i ludzie pewnej stolicy, przeł.  

K. i E. Kabatcowie, Muza, Warszawa 2008. 

39. Lipoński W., Dzieje kultury brytyjskiej, PWN, Warszawa 2003, s. 49-50. 

40. Matyszak Ph., Wrogowie Rzymu, przeł. U. Ruzik-Kulińska, Bellona, Warszawa 2007, 

s. 156-166. 

41. Dando-Collins S., Machina do zabijania: XIV Legion Nerona, przeł. P. Dobrosielski, 

Bellona, Warszawa 2008, s. 146. 

42. Gapik L., Psychospołeczne aspekty zachowania seksualnego, [w:] Imieliński K. (red.), 

Seksuologia społeczna, PWN, Warszawa 1984, s. 298. 

43. Puechguirbal N., Akty przemocy sił pokojowych ONZ, [w:] Ockrent Ch., Treiner S. (red.), 

Czarna księga kobiet, ABW, Warszawa 2010, s. 423-433. 

44. Wrangham R., Peterson D., Demoniczne samce, przeł. M. Auriga, PIW, Warszawa 1999, s. 198. 

45. Bondar C., Dziki seks. Niesamowite, zaskakujące i absolutnie porażające fakty z życia 

intymnego zwierząt, przeł. A. Sobolewska, Znak, Kraków 2017, s. 156-160. 

46. Morris M., By force of arms: rape, war, and military culture, Duke Law Journal, 45(4), 

1996, s. 651-781. 

47. Reid-Cunningham A.R., Rape as a weapon of genocide, Genocide Studies and Prevention: 

An International Journal, 3, 2008, s. 279-296. 

48. Burke J., An intimate history of killing: face-to-face killing in 20th-century warfare, Basic 

Books, New York 1999. 



 

Stanisław Jarmoszko 
 

198 
 

49. Rittner C., Roth J. (red.), Rape: weapon of war and genocide, Paragon House, St. Paul 2012. 

50. Nahoum-Grappe V., Gwałt jako broń wojenna, [w:] Ockrent Ch., Treiner S. (red.), Czarna 

księga kobiet, ABW, Warszawa 2010, s. 47, 49. 

51. Mroczkowski K., Gwałt jako narzędzie prowadzenia wojny, E-Terroryzm.pl, 12, 2014, s. 41. 

52. Card C., Rape as a weapon of war, Hypatia, (Women and Violence), 4(11), 1996, s. 5-18. 

53. Seifert R., War and rape. Analytical approaches 1, 

http://www.wilpf.int.ch/publications/1992 ruthseifert.htm. (dostęp: 22.10.2021). 

54. Seifert R., War and Rape: A Preliminary Analysis, [w:] Stiglmayer A. (red.), Mass rape: 

the war against women in Bosnia-Herzegovina, University of Nebraska Press, Lincoln 

1994, s. 54-72. 

55. Farwell N., War rape: new conceptualizations and responses, Affilia, 4/2004, s. 393. 

56. Jarmoszko S., Gwałt na wojnie jako kwestia polityczna, [w:] Kalita C., Topolewski S. 

(red.), Wojna-etyka-kultura, UPH, Siedlce-Warszawa 2019, s. 189-215. 

57. Dobrowolska-Polak J., Ludzie w cieniu wojny. Ludność cywilna podczas współczesnych 

konfliktów zbrojnych, IZ, Poznań 2011, s. 194. 

58. Münkler H., Wojny naszych czasów, przeł. K. Matuszek, WAM, Kraków 2004, s. 108, 110. 

59. Mullins C.W., „He would kill me with his penis”: Genocidal rape in Rwanda as a state 

crime, Critical Criminology: An International Journal, 1(17), 2009. 

60. de Hartog L., Czyngis-chan. Zdobywca świata, przeł. A. Romanek, Bellona, Warszawa 

2007, s. 131-146. 

61. Olson J.S., Roberts R., My Lai. A Brief history with documents, Bedford/St. Martin’s, 

Boston-New York 1998. 

62. Anderson D.L. (red.), Facting my Lai. Moving beyond the massacre, University Press of 

Kansas, Kanssas 2000. 

63. Merridale C., Wojna Iwana. Armia czerwona 1939-1945, przeł. K. Bażyńska-Chojnacka, 

P. Chojnacki, Rebis, Poznań 2007, s. 327, 333. 

64. Rabiczew L., Wojna wsio spiszet, Znamia, 2, 2005, s. 163-165. 

65. Kruszewski T., Gwałty na kobietach niemieckich w schyłkowym okresie II wojny światowej 

(październik 1944–8/9 maja 1945 roku) i w pierwszych latach po jej zakończeniu, UWr., 

Wrocław 2016. 

66. Pető A., Pisanie historii przemocy seksualnej: przekraczanie granic, Pamięć i 

Sprawiedliwość, 2, 2015, s. 27-37. 

67. Pietrzak L., Armia gwałcicieli, Historia bez cenzury, 4, 2017, s. 8-13. 

68. Anonyma, Kobieta w Berlinie. Zapiski z 1945 roku, przeł. B. Tarnas, Świat Książki, 

Warszawa 2009. 

69. Mai M., W imię honoru, przeł. A. Cop, Videograf II, Katowice 2009. 

70. Brownmiller S., Against our will. Men, women and rape, Ballantine Books, New York 1975. 

71. Trenholm J.E., Olsson P., Ahlberg B.M., Battles on women’s bodies: War, rape and 

traumatisation in eastern Democratic Republic of Congo, Global Public Health, 6(2), 2011, 

s. 139-152. 

72. Kuźma I.B., Pietrzak E., About women in conflicts and wars: theories of violence and 

collective memory, Polish Political Science Yearbook, 48(1), 2019, s. 49-64, DOI: 

https://doi.org/10.15804/ppsy2019103. (dostęp: 12.02.2022). 

73. Lamb Ch., Nasze ciała, ich pole bitwy. Co wojna robi kobietom, przeł. A. Sobolewska, 

Znak Literanova, Kraków 2022. 

74. Zimbardo Ph., Efekt Lucyfera, przeł. A. Cybulko i in., PWN, Warszawa 2008, s. 35, 45. 

75. Ghiglieri M.P., Ciemna strona człowieka, przeł. A. Tanalska-Dulęba, CiS-WAB, 

Warszawa 2001, s. 150, 151. 

76. Sivakumaran S., Sexual violence against men in armed conflict, The European Journal of 

International Law, 2(18), 2007, s. 253-276. 



 

Militarne konteksty płciowości/seksualności człowieka 
 

199 
 

77. Houge A.B., Subversive victims? the (non)reporting of sexual violence against male victims 

during the war in Bosnia-Herzegovina, Nordicom Review, 1, 2008, s. 63-78. 

78. Leandro F.J., Gender based crimes as „tools of war” in armed conflicts, [w:] Carriço A. 

(red.), Gender Violence in Armed Conflicts, IDN, Lizbona 2013, s. 148-182. 

79. Allen B., Rape Warfare. The hidden genocide in Bosnia-Herzegovina and Croatia, 

University of Minnesota Press, Minnesota 1996. 

80. Vulliamy E., Wojna umarła, niech żyje wojna. Bośniackie rozrachunki, przeł. J. Ochab, 

Czarne, Wołowiec 2016. 

81. Bauer W., Porwane. Boko Haram i terror w sercu Afryki, przeł. E. Kalinowska, Czarne, 

Wołowiec 2017. 

82. Konarski M., Gwałt tańszy niż kule, http://www.psz.pl/124-polityka/maciej konarski-gwalt-

tanszy-niz-kule, 2007, (dostęp: 5.03.2022). 

Militarne konteksty płciowości/seksualności człowieka 

Streszczenie 
Powiązanie wojny z problemami ludzkiej płciowości i seksualności należy rozpatrywać przede wszystkim 

w dwóch płaszczyznach – płciowej segregacji partycypacji militarnej mężczyzn i kobiet oraz zjawiska 

gwałtu na wojnie. Od pradziejów to mężczyźni prowadzili wojny. Kobiety zajmowały się sprawami domu 

i rodziny. Stąd też bierze źródło zjawisko gwałtu na wojnie, również stare jak świat. Jako „męskie” zajęcie 
wojna prowokowała to ciemne i „brudne” zjawisko męskiej seksualności. Występuje ono w dwóch 

proweniencjach – biologicznej i kulturowej (głównie politycznej). Jest oczywiście konsekwencją natural-

nej męskiej seksualności, ale nabiera zarazem szczególnej specyfiki – staje się dodatkowym, okrutnym 

narzędziem wojny. Człowiek przekroczył stymulatory i determinanty biologiczne (przestępczej formy zaspo-
kajania popędu płciowego), tworząc swoistą „kulturę gwałtu”, która w szczególności charakterystyczna 

jest dla czasów wojny (potęgującej warunki deprywacji i frustracji seksualnej). W analizie źródeł i funkcji 

gwałtu na wojnie opisane zostały takie zagadnienia, jak narzędzie czystek etnicznych, szczególny rodzaj 

kary bądź zemsty wobec strony przeciwnej, sposób osłabiania woli walki przeciwnika, sposób kształtowania 
woli/motywacji do walki wśród własnych szeregów, forma ekonomizacji wojny. 

Słowa kluczowe: partycypacja militarna, płeć, wojna, gwałt  

Military contexts of human sexuality 

Abstract 

The connection of war with the problems of human sexuality should be considered primarily in two planes – 

the sexual segregation of military participation of men and women and the phenomenon of war rape. From 
time immemorial, men have waged wars. The women took care of home and family matters. Hence the 

source of the phenomenon of rape in war, also as old as the world. As a „male” occupation, war provoked 

this dark and „dirty” phenomenon of male sexuality. It occurs in two provenance - biological and cultural 

(mainly political). It is, of course, a consequence of the natural male sexuality, but it also takes on a special 
specificity – it becomes an additional, cruel tool of war. Man has exceeded biological stimulators and 

determinants (of the criminal form of satisfying the sex drive), creating a kind of „rape culture”, which is 

particularly characteristic of the war times (increasing the conditions of sexual deprivation and frustration). 

The analysis of the sources and functions of rape in war describes such issues as the tool of ethnic purges, 
a special type of punishment or revenge against the opposing party, the way of weakening the will of the 

opponent, the way of shaping the will/motivation to fight among one’s own ranks, a form of war 

economization. 

Keywords: military participation, gender, war, rape 
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Problematyka zjawiska przemocy seksualnej 

w perspektywie polskiej 

1. Wprowadzenie 

Złożoność zjawiska przemocy stwarza duże problemy definicyjne, ponieważ może 

być rozumiane i opisywane bardzo szeroko lub bardzo wąsko – wtedy zostaje ogra-

niczone tylko do wyizolowanych, specyficznych zachowań i skutków [1]. Wyjaśnienie 

przemocy komplikuje nie tylko jej różnorodoność i wieloznaczność, ale także ocena jej 

przyczyn i znaczeń [2]. 

W szerokim ujęciu przemoc sprowadza się do brutalności, okrucieństwa, opresyj-

ności, przestępczości i użycia agresji fizycznej oraz psychicznej [3]. Najogólniejsza 

definicja określa przemoc jako użycie przewagi oraz bezprawne narzucenie władzy, 

którą wykorzystuje się do dokonywania nieprawych czynów [4]. W klasycznym ujęciu 

przemoc to zjawisko rozumiane jako naruszanie ludzich praw, dokonanie szkód, ogra-

niczenie wolności, zadanie cierpienia i krzywdy drugiemu człowiekowi przez wyko-

rzystanie przewagi [5]. Przemoc można również określić jako działania, które hamują 

spontaniczny rozwój wrodzonych, potencjalnych możliwości oraz poskramiają naturalną 

chęć dążenia do samorealizacji [6]. Przemoc jest więc wywarciem negatywnego wpływu 

na drugą osobę, co skutkuje u niej zmiejszeniem rozwoju somatycznego, psychicznego 

i duchowego. Przemoc interpretowana w taki sposób jest pewnym typem relacji, 

w którą nie tylko wchodzą jednostki, ale również czynności i wpływ tych czynności na 

jednostki [7]. 

Przemoc seksualna to jedna z form przemocy. Jest to ogólny termin obejmujący 

zakres niechcianych i niepożądanych zachowań na tle seksualnym, które naruszają 

podstawowe bezpieczeństwo człowieka oraz jego godność, wartość i autonomię [8]. 

Przemoc seksualna może być rozumiana jako  

wymuszenie kontaktów o charakterze seksualnym wbrew woli danej osoby, 

a także kontynuowanie aktywności seksualnej wbrew jej woli bądź gdy osoba nie 

jest w pełni świadoma, bez pytania o jej zgodę lub gdy obawia się odmówić. 

Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły fizycznej, ale także na 

groźbach użycia siły lub emocjonalnym szantażu [9] 

Według innej definicji, przemoc seksualna obejmuje całe spektrum zachowań: 

począwszy od niechcianych seksualnych gestów czy uwag, poprzez wymuszenie pożycia 

seksualnego, aż do fizycznego uszkodzenia genitaliów [10]. Przemoc seksualna to szeroki 

wachlarz różnych zachowań, począwszy od nieodpowiednich dowcipów na tle seksual-

nym, poprzez ekshibicjonizm, poglądactwo, napastowanie seksualne, aż po napaść na 

tle seksualnym, zgwałcenie, niewolnictwo seksualne i morderstwo na tle seksualnym. 

 
1 mitka.marlena@gmail.com, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 
2 pamela.hyzy@gmail.com, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach. 
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Przemoc jest zawsze działaniem szkodliwym, a skutki jej stosowania mogą przy-

bierać różne formy. Każda wyrządzona krzywda prowadzi do powstania pewnych – 

zewnętrznych bądź wewnętrznych – objawów [3]. Sutki przemocy seksualnej dopro-

wadzają do urazów fizycznych oraz zakłócają prawidłowy rozwój psychoseksualny 

i somatyczny. Wpływają na zdolność odczuwania emocji oraz oddziałują na społeczne 

życie ofiary, przede wszystkim na wchodzenie przez nią w intymne relacje z innymi 

osobami [11]. Doświadczenie przemocy powoduje zróżnicowane zaburzenia urazowe 

i pourazowe rozciągające się od skutków pojedynczych – bezpośrednio związanych 

z wstrząsającym wydarzeniem – do bardziej skomplikowanych, długotrwałych konse-

kwencji [12]. Skutkiem przemocy seksualnej może być trauma, choć nie wszyscy 

reagują na nią w taki sam sposób. Doświadczenie traumy powoduje głębokie i trwałe 

zmiany na poziomie pobudzenia fizjologicznego, w emocjach, zdolnościach poznaw-

czych i pamięci, ponieważ powodowane są zmiany w układzie ostrzegawczym mózgu. 

Ponadto dochodzi również do wzrostu aktywności hormonów stresu i zmian w obszarze 

odpowiedzialnym za reagowanie i przetwarzanie informacji na wskutek pewnych sytuacji. 

W ten sposób nawet drobne zdarzenie może na dłużej wyprowadzać z równowagi 

i stanowić trudność [11]. 

Innymi następstwami, które mogą pojawić się po doświadczeniu przemocy seksu-

alnej mogą być: deficyty poznawcze, zaburzenia stresowe, zaburzenia lękowe, zaburzenia 

pamięci, zaburzenia depresyjne, zaburzenia dysocjacyjne, zaburzenia odżywiania, zabu-

rzenia nerwicowe, zaburzenia afektywne, zaburzenia psychiczne (psychoza, osobowość 

wieloraka, zaburzenia typu borderline), zaburzenia somatyczne (zapadanie na choroby 

serca i wątroby, podatność na choroby nowotorowe, przewlekłe choroby płuc, zabu-

rzenia trawienne, zaburzenia snu i zaburzenia autoimmunologiczne) oraz problemy 

w rozwoju płciowym, zachowania autodestruktuwne, w tym uzależnienia, ryzykowne 

zachowania, myśli i próby samobójcze. 

Przemoc seksualna ma więc bardzo negatywny wpływ na zdrowie obywateli na nią 

narażonych i wiąże się z poważnymi konsekwencjami fizycznymi, psychicznymi, 

ekonomicznymi, seksualnymi. Następstwa przemocy seksualnej mogą być niezwykle 

trudnymi i bolesnymi doświadczeniami. Każda ofiara reaguje na traumatyczne wyda-

rzenia na swój własny, niepowtarzalny sposób. Nie ma złego ani właściwego sposobu 

reagowania na doświadczoną krzywdę. Skutki przemocy mogą być krótkotrwałe lub 

mogą utrzymywać się przez lata i wpływać na codzienne funkcjonowanie. 

Pomoc instytucjonalna ofiarom przemocy jest wpisana w politykę społeczną Rze-

czypospolitej Polski. Świadczą ją m.in. takie instytucje, jak: Policja, Prokuratura, 

ośrodki opieki społecznej, placówki służby zdrowia, ośrodki interwencji kryzysowej, 

specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób w rodzinie, punkty konsultacyjne dla ofiar 

przemocy w rodzinie, powiatowe centra pomocy w rodzinie. Dodatkowo istnieją 

również telefony zaufania. 

Ofiary przemocy seksualnej mogą również skorzystać z pomocy organizacji poza-

rządowych. Ich pomoc realizowana jest w różnych formach – od pomocy psycholo-

gicznej poprzez porady prawne, socjalne, medyczne, zapewnienie schronienia czy 

szukania pracy. Do organizacji pozarządowych, które oferują pomoc ofiarom przemocy 

seksualnej w Polsce należą m.in.: Fundacja Centrum Praw Kobiet, Fundacja Femi-

noteka oraz Fundacja Fortior. 
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2. Metodologia 

Przedmiotem badań własnych była pomoc, która jest oferowana ofiarom przemocy 

seksualnej w Polsce. W badaniach wzięto pod uwagę ocenę ekspertów odnośnie do dzia-

łania organów ścigania i organów sprawiedliwości odnośnie do postępowań z ofiarami 

przemocy seksualnej oraz ocenę pomocy medycznej, psychologicznej i terapeutycznej, 

która oferowana jest ofiarom. Ponadto starano się określić zakres pomocy oferowanej 

ofiarom przemocy seksualnej w Polsce, a także jej podmiotów i realnej szansy po-

wodzenia. 

Badania zostały przeprowadzone wśród specjalistów. Za pomocą kwestionariusza 

ankiety zostało przebadanych 108 respondentów. Byli to pracownicy służb i instytucji 

interwencyjnych przy zgłoszeniu przemocy seksualnej z całej Polski. Natomiast za 

pomocą wywiadów eksperckich przebadano 22 specjalistów, którzy zawodowo zajmują 

się problematyką przemocy seksualnej. 

Badania były przeprowadzane od października 2020 roku do września 2021 roku. 

2.1. Badania ankietowe 

W badaniach własnych za pomocą kwestionariusza ankiety zostało przebadanych 

108 pracowników służb i instytucji interweniujących przy zgłoszeniu przemocy seksu-

alnej z całej Polski. 

Charakterystykę grupy badawczej przedstawia metryczka zawarta w kwestiona-

riuszu ankiety, która obejmuje płeć, wykonywany zawód oraz staż pracy (tab. 1 i 2). 

Spośród ankietowanych 25% stanowili mężczyźni, z czego wszyscy wykonywali 

zawód lekarza ginekologa, pozostałe 73% stanowiły kobiety; lekarki (25%), konsul-

tantki telefonów zaufania (8,7%) i pracownice Ośrodków Pomocy Społecznej (41,3%), 

w tym dwie psycholożki i jedna kuratorka społeczna. 

Tabela 1. Płeć i wykonywany zawód 

Płeć Wykonywany zawód Liczba osób (%) 

mężczyzna lekarz 25 

kobieta pracownica Ośrodka Pomocy Społecznej 41,3 

 konsultantka telefonu zaufania 8,7  
 lekarka 25 

Źródło: badania własne. 

Znakomitą większość w podanej grupie badawczej stanowiły kobiety. To one zna-

lazły się w każdym z wymienionych zawodów interweniujących w przypadku zgło-

szenia przemocy seksualnej. Mężczyźni będący respondentami w badaniu reprezentują 

jedynie grupę lekarzy, którzy pracując w szpitalu, mają bezpośredni kontakt z pacjen-

tami będącymi ofiarami przemocy seksualnej. 

Tabela 2. Staż wykonywanej pracy 

Staż wykonywanej pracy (w latach) Liczba osób (%) 

1-5 25 

6-15 35,1 

16-25 16,7 

26-35 13,9 

Powyżej 35 lat 9,3 

Źródło: badania własne.  
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Staż pracy mógł mieć znaczenie dla wyników badań, ponieważ większe doświad-
czenie zawodowe może sugerować większą wiedzę na temat zjawiska przemocy 
seksualnej i skutecznych sposobów pomocy. Jedna na cztery wśród przebadanych osób 
pracuje w wykonywanym zawodzie od 1 roku do 5 lat; 38 osób (35,2%) posiada staż 
pracy w przedziale od 6 do15 lat; 18 osób (16,7%) od 16 do 25 lat; 15 osób (13,9%) od 
26 do 35 lat. Z badanej grupy 10 osób (9,3%) pracuje w wykonywanym zawodzie 
dłużej niż 35 lat. 

2.2. Wywiady eksperckie 

Ponadto w ramach przedstawionych badań przeprowadzono wywiady eksperckie 
z 22 ekspertami zajmującymi się zawodowo przemocą seksualną. Wśród nich znaleźli 
się: psychoterapeuci, psycholodzy, badacze, wykładowcy akademiccy, pracownicy 
instytucji rządowych oraz fundacji pozarządowych. 

3. Analiza badań 

3.1. Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród wybranych 
służb interweniujących przy zgłoszeniu przemocy seksualnej 

3.1.1. Wiedza prawna respondentów dotycząca przemocy seksualnej 

Analiza wiedzy badanych osób wykazała spore braki w znajomości aktów praw-
nych (tab. 1) stanowiących o przemocy seksualnej w Polsce. Respondenci zostali po-
proszeni o wybranie prawidłowo tych aktów prawnych, które mówią w swojej treści 
o przemocy seksualnej. I o ile Kodeks karny zaznaczyła zdecydowana większość osób, 
tak pozostałe prawidłowo wymienione akty prawne zaznaczało stosunkowo mało 
respondentów: Kodeks pracy 45,3%, procedurę ,,Niebieskie Karty” 34,2%, ustawę 
antyprzemocową 27,7% i Konwencję stambulską zaledwie 17,5%. Europejską Kon-
wencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, która nie stanowi 
o przemocy seksualnej (ani o przemocy w ogóle), zaznaczyła co 4 osoba (25,9%). 
Ponadto 1 osoba wymieniła dodatkowo ,,procedury postępowania z osobami zgłaszają-
cymi przemoc seksualną dla policji, prokuratury i pracowników ochrony zdrowia”, 
które de facto nie są aktem prawnym, a jedynie wytycznymi dla tychże służb [13] 
Zaznaczone odpowiedzi sugerują, że badani poza Kodeksem karnym nie mieli 
pewności, które akty prawne stanowią o przemocy seksualnej, które nie. Dziwić może 
ten fakt o tyle, że osoby badane pracują na co dzień z ofiarami przemocy i w teorii 
zwłaszcza pracownicy Ośrodków Opieki Społecznej powinni otrzymać tę wiedzę na 
poziomie kształcenia przygotowującego ich do zawodu. 

Tabela 3. Wiedza prawna respondentów dotycząca przemocy seksualnej 

Akt prawny Liczba osób [l] Liczba osób [%] Poprawna odpowiedź 

Kodeks karny 99 91,6 ✓ 

Kodeks pracy 49 45,3 ✓ 

procedura ,,Niebieskie Karty” 37 34,2 ✓ 

Ustawa antyprzemocowa 30 27,7 ✓ 

Europejska Konwencja 
o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności 

28 25,9 × 

Konwencja stambulska 19 17,5 ✓ 

Inne  1 0,9  

Źródło: badania własne. 
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3.1.2. Kompetencje służb podejmujących interwencje lub przyjmujących 
zgłoszenia dotyczące przemocy seksualnej 

Ważną kwestią poruszaną w badanich było także określenie kompetencji wybranych 
służb w zakresie przemocy seksualnej, nabytych w trakcie kształcenia zawodowego oraz 
w ramach rozwoju zawodowego i doszkalania się dodatkowo. Wysoka jakość kształ-
cenia może się przekładać na wyższą jakość działań zawodowych oraz poprawę warun-
ków życia w środowisku lokalnym, w którym pracę wykonują kompetentni funkcjo-
nariusze publiczni i lekarze [14]. Respondenci zostali spytani o to, czy otrzymali wiedzę 
na temat przemocy seksualnej i postępowania z ofiarami tejże przemocy na poziomie 
studiów lub szkoły przygotowującej ich do zawodu. Nieco ponad połowa badanych 
(54,6%) odpowiedziało, że nie otrzymało wówczas takiej wiedzy, a 37% opowiedziało 
się za tym, że takowa wiedza była przekazana, ale obejmowała jedynie zdawkowe 
informacje. Zaledwie 8,4% respondentów stwierdziło, że otrzymali oni wiedzę na 
temat przemocy seksualnej, a temat ten był wyczerpująco i wielokrotnie poruszany. To 
pokazuje, że wciąż brakuje edukacji z tego zakresu, nawet na poziomie kształcenia 
służb, które powinny być odpowiednio przygotowane do pracy z ofiarami przemocy, 
w tym seksualnej. 

Wiedza na temat przemocy seksualnej i prawidłowej pomocy ofiarom nie musi być 
tylko domeną szkoły. Wiele zależy od osobistego rozwoju i doszkalania się, w zależ-
ności od chęci i możliwości. W dobie cyfrowej rzeczywistości ilość materiałów o każdej 
tematyce jest łatwo dostępna. Istnieją bowiem liczne audiobooki, kursy, szkolenia 
i webinary, a także podcasty i inne tego typu propozycje. Na pytanie o to, czy badani 
doszkalają się w kwestii nowych procedur/zaleceń dotyczących przemocy seksualnej, 
ponad połowa badanych (56,4%) odpowiedziała, że nie, ponieważ ma zbyt wiele 
innych obowiązków. Nieco więcej niż co piąta osoba (22,2%) przyznała, że szuka 
informacji na ten temat i uczestniczy w szkoleniach, jeżeli jest taka możliwość; 16,6% 
respondentów odpowiedziało, że doszkala się dodatkowo w tym zakresie tylko wów-
czas, jeżeli koniecznie wymaga tego od nich pracodawca. Najmniej badanych (4,6%) 
stwierdziło, że się nie doszkala w tym temacie, ponieważ ich to nie interesuje. Aktuali-
zacja wiedzy w obszarze nowych zaleceń/procedur postępowania z ofiarami przemocy 
seksualnej jest o tyle istotna dla służb badanych, że często stanowią źródło wiedzy dla 
poszkodowanych przemocą seksualną. Ofiary, które były w jakiś sposób wykorzystane 
seksualnie mogą niejednokrotnie czuć się zagubione, przestraszone i nie czuć się na 
siłach samodzielnie szukać rozwiązania swojego problemu. To służby, które pierwsze 
często dowiadują się o sytuacji wystąpienia przemocy seksualnej mogą pokierować 
osobą poszkodowaną tak, aby uzyskała ona wszelkie potrzebne jej informacje, mogące 
przydać się jej na dalszym etapie postępowania, w tym spraw sądowych. Wyniki uzy-
skane w tym pytaniu, mogą wskazywać na to, że wiele z osób badanych nie jest świa-
doma wprowadzanych w życie nowych wytycznych, które mogą wprowadzać znaczące 
zmiany dla ofiar przemocy seksualnej. Przykładem mogą być choćby nowe wytyczne 
Prokuratora Generalnego z dnia 18.12.2015 r. dotyczące zasad postępowania w sprawach 
o przestępstwo zgwałcenia, które zastrzegają możliwość rejestru głosowego zeznań osoby 
poszkodowanej, mając na względzie jej komfort, aby nie musiała ona na dalszych 
etapach postępowania zeznawać po raz kolejny. Ponadto w dokumencie mowa jest 
o tym, że należy poinformować osobę poszkodowaną o możliwości uzyskania, trybie 
oraz zakresie pomocy, w tym psychologicznej, świadczonej przez podmioty. które otrzy-
mały na ten cel dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpeni-
tencjarnej [15]. 
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3.1.3. Procedury udzielania pomocy ofiarom przemocy seksualnej 

System pomocy terapeutycznej skierowany do ofiar przemocy seksualnej w dużej 

mierze zależy od procedur, wedle których postępuje się z osobami poszkodowanymi. 

Organizują one i porządkują prace służb, które udzielają pomocy. Analizując literaturę 

przedmiotu, zauważono, że zazwyczaj nie ma z góry opracowanych i narzuconych 

procedur postępowania z ofiarami przemocy seksualnej, a jedynie wytyczne, do któ-

rych dyrektorzy różnych placówek mogą, ale nie muszą się przychylać. Dlatego też 

często istnieją wewnętrzne procedury w tychże placówkach, które nie są publiczne. 

Respondenci zostali spytani o to, czy w ich placówkach obowiązują procedury postę-

powania z ofiarą przemocy seksualnej i jak wygląda standardowe postępowanie 

w przypadku zgłoszenia aktu przemocy seksualnej. 76,8% respondentów potwierdziło 

istnienie obowiązujących w placówce, w której są zatrudnieni, procedur postępowania 

z ofiarą przemocy seksualnej; 3,7% badanych stwierdziło, że w ich placówkach takich 

procedur nie ma w ogóle, a niemal co piąty respondent przyznał, że nie wie o wystę-

powaniu takich procedur w miejscu jego pracy. 

Kontakt i zwrócenie się z prośbą o pomoc do specjalistów jest już pierwszym 

krokiem, który podejmują ofiary przemocy seksualnej, aby zmienić swoją sytuację 

i uporać się z nią. Istotna jest więc postawa tych podmiotów i nakierowanie osoby 

poszkodowanej na kolejne kroki i możliwości, z których powinna ona skorzystać. Stąd 

też kolejne pytanie do respondentów o to, jakie działania dotyczące dalszego postępo-

wania w kwestii doznanej krzywdy proponują podjąć ofierze przemocy seksualnej. 

Najwięcej odpowiedzi uzyskało zgłoszenie sprawcy organom ścigania (61,1%), 

następnie konsultacja prawna (46,3%), założenie ,,Niebieskiej Karty” (43,5%) odbycie 

terapii (39,9%) i skorzystanie z usług fundacji świadczącej pomoc w tym zakresie. 

Poza tym 9,3% respondentów dodało, że zdarza im się również proponować wszystkie 

znane im możliwości pomocy, w zależności od tego, czego potrzebuje aktualnie ofiara 

(zgłoszenie się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, szczerą rozmowę z kimś bliskim, 

kto zrozumie i pomoże w dalszych działaniach). Trzeba także podkreślić, że co czwarta 

z badanych osób, nie proponuje ofierze niczego. 

3.1.4. Sugerowane zmiany w systemie pomocy skierowanego do ofiar 

przemocy seksualnej 

Ostatecznie analizie została poddana opinia respondentów na temat zmian, jakie 

według nich musiałyby zajść, aby pomoc ofiarom przemocy seksualnej była bardziej 

realna i skuteczna. Respondenci, którzy zasugerowali swoje propozycje, zaproponowali 

zmiany na trzech poziomach. 

Na poziomie prawnym badani najczęściej sugerowali, że potrzeba zaostrzyć kary 

dla sprawców i zmienić orzecznictwo sądowe w sprawach o wykorzystanie seksualne 

tak, aby rzadziej takie sprawy umarzano i orzekano wyroki w zawieszeniu. W zamian 

powinno się częściej skazywać sprawców na karę bezwzględnego pozbawienia wol-

ności. Inne odpowiedzi dotyczyły także m.in zmiany definicji gwałtu w Kodeksie karnym 

i opracowania procedur postępowania, które byłyby jasne i takie same dla wszystkich 

jednostek danej lub danych instytucji. 

Na poziomie systemowym notoryczną propozycją zmian było wprowadzenie 

edukacji seksualnej na różnych etapach, od przedszkola po studia. Wielu respondentów 

wspominało, że chcieliby, aby na poziomie kształcenia treści na temat przemocy 
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seksualnej i tego, jak pomagać w takich sytuacjach, były włączone w program studiów. 

Część respondentów zaproponowała stworzenie miejsc specjalnie przeznaczonych dla 

ofiar przemocy seksualnej, gdzie mogłyby skorzystać z kompleksowej pomocy. 

Wspomniano także to, żeby opieka psychologiczna i terapeutyczna była bardziej 

dostępna i przede wszystkim darmowa. Wśród respondentów znalazły się osoby, które 

uznały, że „papierologia” w kontekście przemocy seksualnej powinna być bardziej 

dostosowana i ograniczona. 

Na poziomie społecznym badane osoby najczęściej wskazywały na dialog spo-

łeczny i konieczność wychodzenia tematu przemocy seksualnej ze strefy tabu. Sugero-

wano, aby media nagłaśniające sytuacje dotyczące zdarzenia związanego z przemocą 

seksualną przekazywały je w mniej sensacyjny sposób, a bardziej rzetelny i wyrozu-

miały dla ofiar. Ponadto badani zwracali uwagę na krzywdzące postrzeganie społeczne 

ofiar przemocy seksualnej oraz hejt, jaki się na nie wylewa w Internecie. 

W odpowiedzi na pytanie o zmiany w celu usprawnienia systemu pomocy ofiarom 

przemocy seksualnej 13 osób (12%) odpowiedziało, że nie wie lub że ich to nie 

interesuje. 

3.2. Analiza wywiadów eksperckich 

Respondeci udzielający wywiadów eksperckich byli czynni zawodowo. Ich zainte-

resowanie tematem przemocy seksualnej wynikało z wykonywanego zawodu i często 

było powodowane brakami kadrowymi oraz niemożliwością zdobycia odpowiedniej 

wiedzy w ośrodkach edukacyjncych, do których uczęszczali. 

Każda z tych osób miała doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy seksualnej. 

Ich kompetencje zawodowe były różne, tak jak spojrzenie na problem ofiar i sprawców 

przemocy seksualnej. Jednakże ta różnorodność pozwoliła na wzbogacenie przemyśleń 

i proponowanych kierunków zmian i działań profilaktycznych oraz pomocowych. 

Terapeuci, dzieląc się swoim doświadczeniem, stwierdzili, że z polecenia służb 

instytucji pomocowych w Polsce prawie nigdy nie trafiają do nich na terapię osoby po 

przemocy seksualnej. Osoby te są skazane na indywidualne poszukiwania pomocy 

terapeutycznej. Nie mogą też w praktyce skorzystać z dofinansowania, jeżeli ich 

zasoby finansowe są niewystarczające. Eksperci wprawdzie wymienili kilka projektów 

i funduszy stworzonych w celu zapewnienia terapii osobom, których na nią nie stać, 

ale sami przyznali, że są to epizodyczne i nikłe możliwości. Zwracali jednak uwagę na 

to, że w Polsce wciąż za mało jest badań na temat skuteczności różnych metod, które 

sprawdziłyby się stricte z osobami po doświadczeniu przemocy seksualnej. Wyraziły 

także swoje zaniepokojenie obecnym postrzeganiem odbywania terapii w Polsce. 

Stwierdziły, że wśród ich klientów dominuje poczucie wstydu i strachu przed opinią 

otoczenia, gdy ujawnią, iż korzystają z tego rodzaju pomocy. Skutkuje to tym, że 

osoby poszkodowane przemocą seksualną przez lata próbują radzić sobie same, a ich 

objawy i choroby spowodowane traumą seksualną nawarstwiają się i w pewnym 

momencie uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie. 

Wszyscy respondenci natomiast zwracali uwagę na niewystarczające przeszkolenie 

specjalistów działających w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Zaznaczali, 

że sądy działają opieszale, a sam proces przesłuchań pogłębia traumę u ofiar. Nie-

którzy specjaliści zaproponowali pewne zmiany, które dotyczyłyby nie tylko systemu 

prawnego, ale również zmian społecznych. Postulaty specjalistów brzmią następująco:  
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• wprowadzenie zmian dotyczących przesłuchań, w szczególności stworzenie odpo-

wiedniej procedury przesłuchiwania ofiar; 

• dofinansowanie przez państwo szkoleń dotyczących przemocy seksualnej, obo-

wiązkowe szkolenia dla organów ścigania i organów wymiaru sprawiedliwości oraz 

pracowników, którzy zajmują się ofiarami i sprawcami przestępstw seksualnych;  

• nowelizacja Kodeksu karnego, stanowienie dobrego prawa. Prawo musi być two-

rzone w sposób interdyscyplinarny, w procesie przygotowania przepisów muszą 

uczestniczyć psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci, którzy mogą wskazać, jak 

powinny wyglądać procedury odnośnie do przemocy seksualnej. Ponadto zmiana 

doktryny w kwestii przedawnienia przestępstw seksualnych oraz interpretacji doty-

czącej stawiania oporu; 

• nowelizacja podstawy programowej i systemu edukacyjnego na wszystkich 

poziomach; 

• obowiązkowe kursy i testy dotyczące przemocy seksualnej dla studentów różnych 

kierunków i specjalizacji, zwłaszcza kierunków nauk społecznych; 

• stworzenie pomocy systemowej w jednolitej konwencji, zarówno dla klinicystów, 

jak i prawników oraz wszystkich służb, które mają styczność z ofiarą, a także 

sprawcą. Stworzenie systemu, który dawałby bezpieczeństwo ofierze i sprawcy; 

• stworzenie ram działania dla poszczególnych służb i zadbanie o wysokie kompe-

tencje zawodowe; 

• wprowadzenie działań sprawiedliwości naprawczej nakierowanej głównie na reso-

cjalizację sprawców i ich możliwości powrotu do społeczeństwa, wprowadzenie 

odpowiednich programów resocjalizacyjnych; 

• wprowadzenie edukacji seksualnej i przeciwprzemocowej, kierowanej do różnych 

grup wiekowych; 

• wprowadzenie programów profilaktycznych; 

• wspieranie przez państwo kompetencji rodzicielskich; 

• wykładanie przedmiotów o tematyce przemocy seksualnej; 

• zajmowanie się sprawami dotyczącymi przemocy seksualnej i przemocy w rodzinie 

przez sędziów, którzy ukończyli odpowiednie szkolenia. 

Respondenci zwrócili również uwagę na brak ścisłych i konkretnych procedur 

postępowania z ofiarami przemocy seksualnej przez placówki medyczne oraz na brak 

odpowiedniego przeszkolenia medyków, lekarzy, psychologów i terapeutów. Zauważyli, 

że pomoc psychologiczną i terapeutyczną w Polsce zapewniają ofiarom przeważnie 

organizacje pozarządowe. 

Większa część respondentów twierdziła, że wciąż za mało mówi się o przemocy 

seksualnej, a działania pomocowe są niewystarczające. Wszyscy wskazywali, że 

najlepszym i najskuteczniejszym przeciwdziałaniem przemocy seksualnej jest edukacja – 

przede wszystkim edukacja seksualna i edukacja antyprzemocowa. Postulowali o edu-

kację skierowaną do szerokich grup społecznych – począwszy od dzieci, po młodych 

dorosłych, skończywszy na osobach starszych. W ich opinii potrzebne są również 

działania prorodzinne i stworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Zwracali uwagę na 

potrzebę szerokiej dyskusji społecznej oraz zmianę przekazu kulturowego oraz na wciąż 

funkcjonujące w społeczeństwie nieprawdziwe i krzywdzące przekonania odnośnie do 

ofiar przemocy seksualnej. 
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4. Wnioski i zakończenie 

Kluczowe w procesie pomocy są kompetencje służb, które interweniują i są pierw-

szymi, do których mogą się zgłaszać ofiary. Z przedstawionych badań wynika jednak, 

że tych kompetencji brakuje już na poziomie podstawowej wiedzy, a co dopiero znajo-

mości narzędzi, z których mogą korzystać, aby pomóc ofiarom przemocy seksualnej. 

Wiedza prawna badanych służb uplasowała się na niepokojąco niskim poziomie, 

a przecież to te osoby powinny być źródłem informacji dla osób, które zdają się na ich 

pomoc i umiejętności. Wytłumaczeniem może być niewystarczająca wiedza przekazy-

wana już podczas kształcenia przygotowującego pracowników wybranych służb do 

zawodu. Aż 92% z nich przyznało, że na poziomie kształcenia nie poruszano tematu 

przemocy seksualnej, a jeśli nawet, to wiedza ta była przekazywana sporadycznie i nie-

wystarczająco. Również same osoby badane rzadko kiedy decydują się na samodzielne 

doszkalanie i dowiadywanie się w tym zakresie. Aż 77% z nich odpowiedziała, że nie 

podejmuje samokształcenia w zakresie przemocy seksualnej tłumacząc, że ich to nie 

obchodzi lub mają za dużo innych obowiązków. 

Brak jest także jasnych i obowiązujących powszechnie procedur postępowania 

z ofiarami przemocy seksualnej. Mimo, iż niespełna 77% badanych potwierdziła, że 

w ich placówkach takie procedury wewnętrzne istnieją, to z ich otwartych wypowiedzi 

wynika, że w bardzo różny sposób udziela się pomocy osobom poszkodowanym, ale te 

działania są niewystarczające. Respondenci nawet w połowie nie decydują się na 

rozszerzenie swoich prób pomocy o propozycję terapii, zgłoszenie sprawcy, założenia 

,,Niebieskiej Karty” czy skorzystania z usług fundacji. Niemal 1/3 badanych osób 

przyznała, że nie proponuje żadnych działań ofierze przemocy seksualnej. 

Trudno zatem o mówieniu o systemie terapeutycznym, skoro już na poziomie 

przyjmowania zawiadomień o akcie przemocy seksualnej wybrane służby nie decydują 

się często na propozycje podjęcia jakichkolwiek kroków mogących pomóc osobie 

poszkodowanej. Mimo to, sami respondenci zapytani o propozycje zmian – sugero-

wali, że potrzeba lepszej ich edukacji na poziomie studiów w toku nauczania. Często 

także padały odpowiedzi badanych dotyczące konieczności wprowadzenia w Polsce 

edukacji seksualnej. Respondenci także zwracali uwagę na brak zgodnych i jasnych 

procedur, bez zbędnej „papierologii”. Na podstawie analizowanej literatury przedmiotu 

można wysnuć wniosek, że procedury postępowania z ofiarami przemocy seksualnej 

powinny przestać mieć charakter tajny, czyli być do wglądu jedynie pracowników 

danych placówek. Ofiary mają prawo wiedzieć, na co mogą liczyć, co im przysługuje, 

a co nie. Ale także przygotować się na cały proces w sposób świadomy. Ponieważ 

przez to, że w tym momencie istniejące procedury nie są aktem prawnym, to mogą, ale 

nie muszą obowiązywać w danej placówce. 

Badania przeprowadzone w Polsce oraz na świecie pokazują, że przemoc seksualna 

jest zjawiskiem powszechnym. Jednak w polskim dyskursie naukowym jest to jeden 

z najbardziej zaniedbanych obszarów. Oczywiście istnieje bogata i różnorodna literatura 

dotycząca wykorzystywania seksualnego, jednak pochodzi ona głównie z obszaru 

państw anglojęzycznych i nie odnosi się w pełni do polskich realiów. 

W temacie przemocy seksualnej brakuje wyczerpujących polskich opracowań, które 

przedstawiałyby i analizowałyby to zjawisko. Istnieje bardzo mało badań empirycznych 

poświęconych problematyce przemocy seksualnej, co uniemożliwia niesienie skutecznej 

pomocy zarówno ofiarom, jak i sprawcom. Nie ma więc przemyślanych koncepcji dla 
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ofiar nadużyć wykorzystywania seksualnego i ich rodzin. Brakuje wytycznych wycho-

wania seksualnego obejmujących profilaktykę przemocy seksualnej oraz programów 

resocjalizujących kierowanych do sprawców przestępstw seksualnych. Nie ma również 

systemu rzetelnej diagnozy i pomocy. Brakuje konkretnych danych dotyczących skali 

tego zjawiska oraz poziomu wiedzy polskiej społeczności na temat przemocy seksualnej. 

W zakresie poruszanego tematu – często tak tabuizowanego i wstydliwego – potrzeba 

koniecznych zmian. W szczególności dla pokrzywdzonych przestępstwami na tle 

seksualnym i służb, których obowiązkiem jest im pomóc. 
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Problematyka przemocy seksualnej w polskiej perspektywie 

Streszczenie 
Praca przedstawia wyniki badań własnych skupiających się na problematyce zjawiska przemocy seksualnej 

wobec osób dorosłych w Polsce. Za pomocą wywiadów eksperckich zostało przebadanych 22 specjalistów, 

którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy seksualnej. Badania zostały uzu-

pełnione badaniami ankietowymi. Kwestionariuszem ankiety przebadano 108 pracowników służb inter-
wencyjnych. Celem badania było przybliżenie problematyki przemocy seksualnej, skupiono się przede 

wszystkim na przebiegu przemocy seksualnej oraz aspektach prawnych i profilaktycznych, jak również na 

kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych służb pomocowych. 

Z badań wynika, że istnieje ogromna potrzeba rzetelnej edukacji seksualnej i antyprzemocowej oraz kształ-
towanie kompetencji chroniących przed przemocą seksualną. Respondenci w wywiadach zwracali uwagę 

na konieczność zmian systemowych dotyczących świadczeń pomocowych, jak również nowelizacji prawa. 

Ponadto stwierdzić należy, iż brakuje programów profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych. Nie 

ma systemowej oferty pomocy psychologicznej, terapeutycznej oraz programów leczenia ofiar i sprawców. 
Konieczne jest stworzenie szkoleń dla organów ścigania, personelu medycznego oraz specjalistów zajmu-

jących się podmiotami przemocy seksualnej. 

Analiza własna pokazuje, że konieczne jest prowadzenie dalszych badań dotyczących problemów związa-

nych z przemocą seksualną. 
Słowa kluczowe: przemoc, przemoc seksualna, skutki przemocy seksualnej, system pomocowy  

The problem of sexual violence in the Polish perspective 

Abstract 

The text presents the results of my research focusing on the problem of sexual violence against adults in 

Poland. A group of 22 specialists with many years of experience in working with victims of sexual violence 

were interviewed by means of expert interviews. A group of 108 employees of intervention services were 
surveyed with the questionnaire. The aim of the survey was to get set the issue of sexual violence forth. 

The focus was put on the course of sexual violence and the legal and preventive aspects, as well as on the 

competences and professional qualifications of the intervention services.  

The research has shown that there is a great need for reliable sexual and anti-violence education, as well as 
the development of competences, protecting against sexual violence. The respondents pointed out the need 

for public changes, such as implementing assistance services and amendments to the law. Moreover, there 

is a lack of prevention, information and education programs. There is no public offer of psychological and 

therapeutic assistance and therapy programs for victims and perpetrators. It is necessary to create training 

courses for law enforcement bodies, medical personnel and specialists dealing with the subject of sexual violence. 

Our research shows that further research concerning the problem of sexual violence is required.  

Keywords: violence, sexual violence, the effects of sexual violence, aid system 
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Joanna Kufel-Orłowska1 

Anonimowe wymuszenia rozbójnicze 

1. Wprowadzenie 

Współczesna kryminalistyka uznaje anonimy za rzeczowy środek dowodowy (ślad), 

który może służyć identyfikacji sprawcy przestępstwa. Językowi pisanemu nadaje się 

taką samą wartość, jak każdemu innemu elementowi (np. odciskom palców), a umie-

jętnie badany język pisany umożliwia identyfikację nie tylko grupową, ale i indywi-

dualną. 

Widoczny w ostatnich latach rozwój profilowania i lingwistyki kryminalnej wiąże 

się ze wzrostem przestępstw popełnianych za pomocą języka lub pisma. 

Głównym celem artykułu jest przedstawienie wybranych czynów wypełniających 

znamiona z art. 282 k.k., tj. wymuszenia rozbójniczego z wykorzystaniem listów ano-

nimowych, a także wykazanie, że im więcej materiałów do badania, im więcej liczby 

tekstów (tj. listów anonimów), tym skuteczniejsza będzie ekspertyza, natomiast sama 

analiza lingwistyczna anonimu może być ważnym dodatkowym źródłem dowodowym 

potwierdzającym winę sprawcy. 

2. Pojęcie wymuszenia rozbójniczego 

Wymuszenie rozbójnicze należy do grupy przestępstw przeciwko mieniu, stypizo-

wanych w rozdziale XXXV Kodeksu karnego. 

Przestępstwo wymuszenia rozbójniczego opisane zostało w art. 282 k.k. Zgodnie 

z tym przepisem:  

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na 

życie lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną 

osobę do rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania 

działalności gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 

10 [1]. 

Wspomnieć tu należy o projekcie propozycji zmian w Kodeksie karnym, w myśl 

którego projektodawca przewiduje rozszerzenie ustawowo określonych skutków stoso-

wania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przemocy, groźby zamachu na życie lub 

zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie i objęcie nimi, obok zaprzestania 

działalności gospodarczej, także jej ograniczenia. 

W przypadku tego przestępstwa możliwe jest zastosowanie wobec sprawcy środka 

karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody oraz orzeczenie środka w postaci 

zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym2. 

 
1 joanna.kufel-orlowska@uph.edu.pl, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział Nauk Społecznych, Uniwer-

sytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, www.uph.edu.pl. 
2 W odniesieniu do wymuszenia rozbójniczego (jak również do rozboju w wersji podstawowej i kradzieży 
rozbójniczej) ustawodawca przewiduje możliwość zaistnienia tzw. wypadku mniejszej wagi określonego  

w art. 283 k.k.: W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w art. 279 § 1, art. 280 § 1 lub w art. 

281 lub 282, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (Ustawa, 2018). Kodeks karny nie 

podaje jednak definicji wypadku mniejszej wagi i o jego przyjęciu decydują podmiotowe i przedmiotowe 
znamiona czynu. 
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Celem sprawcy przestępstwa wymuszenia rozbójniczego jest osiągnięcie korzyści 

majątkowej niezależnie od źródła pochodzenia, przy czym korzyść ta nie musi po-

chodzić od osoby, wobec której kierowane są groźby (np. porwanie dzieci dla okupu, 

który ma zostać zapłacony przez ich rodziców). Skutkiem tego przestępstwa jest każde 

rozporządzenie mieniem przez pokrzywdzonego, zarówno na korzyć sprawcy, jak 

i innej osoby, do rąk której ma trafić korzyść majątkowa, jednak sam sposób rozporzą-

dzenia mieniem nie musi być dokładnie ustalony ze sprawcami. 

Problematyka rozróżnienia wymuszenia rozbójniczego od przestępstwa rozboju jest 

czasem trudna. Należy wskazać, że podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma 

przestępstwami polega na tym, że w przypadku wymuszenia rozbójniczego sprawca 

zmusza pokrzywdzonego do rozporządzenia mieniem na przyszłość. Natomiast rozbój 

charakteryzuje się zachowaniem, które polega na zastosowaniu jednego z wymie-

nionych sposobów oddziaływania na osobę po to, żeby niezwłocznie zawładnąć cudzą 

rzeczą ruchomą, niezależnie od tego, czy sprawca rzecz zabiera sam, czy też zmusza 

pokrzywdzonego do jej wydania [4]. 

Wypracowane w tej kwestii orzecznictwo przyjmuje [5], że osoba pokrzywdzona 

wymuszeniem rozbójniczym rozporządza swoim mieniem na przyszłość i nie dopro-

wadza do jego przekazania w sposób niezwłoczny [6]; mienie to nie przechodzi w posia-

danie sprawcy natychmiast. Sprawca ma wejść w posiadanie mienia w przyszłości, co 

daje pokrzywdzonemu czas na ratowanie mienia (poprzez zawiadomienie organów 

ścigania). W przypadku rozboju pokrzywdzony takiej możliwości nie ma [7]. Dlatego 

niektórzy dopatrują się w przypadku wymuszenia rozbójniczego mniejszej szkodli-

wości czynu [8]. 

Przy wymuszeniu rozbójniczym pokrzywdzony rozporządza mieniem sam, nato-

miast przy rozboju rzecz zabiera sam sprawca albo zmusza do wydania rzeczy po-

krzywdzonego. Również nieco inne są sposoby działania. Przy rozboju stosowana jest 

przemoc wobec osoby, groźba natychmiastowego jej użycia, doprowadzenie do stanu 

nieprzytomności lub bezbronności, natomiast przy wymuszeniu rozbójniczym istnieje 

przemoc wobec osoby lub wobec rzeczy, groźba zamachu na życie lub zdrowie, groźba 

gwałtownego zamachu na mienie. 

Przedmiotem rozboju jest wyłącznie cudza rzecz ruchoma i sprawca dokonuje 

zaboru w celu przywłaszczenia, przy wymuszeniu rozbójniczym przedmiotem jest 

mienie, a celem sprawcy jest osiągnięcie z tego przestępstwa korzyści majątkowej. 

2.1. Ustawowe znamowiona przestępstwa i metody dokonywania 

wymuszeń rozbójniczych 

Stroną przedmiotową wymuszenia rozbójniczego jest zachowanie sprawcy, które 

polega na doprowadzeniu innej osoby do rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem 

lub do zaprzestania działalności gospodarczej przez pokrzywdzonego wskutek stosowania 

przemocy, groźby zamachu na zdrowie i życie, groźby gwałtownego zamachu na mienie 

[3]. Przedmiotem ochrony jest tu własność i inne prawa rzeczowe oraz swoboda 

w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ochronie podlega tu również życie, zdrowie, 

wolność i nietykalność człowieka, ale tylko w przypadku narażenia tych dóbr na nie-

bezpieczeństwo naruszenia. W przypadku ich naruszenia ochronę zapewniają inne 

przepisy, które będą w kumulatywnej kwalifikacji (np. 148 k.k.). 
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Podmiotem wymuszenia rozbójniczego może być osoba, która jest zdolna do pono-

szenia odpowiedzialności karnej. Natomiast strona podmiotowa tego przestępstwa 

polega na umyślności w postaci zamiaru bezpośredniego. 

Wymuszenia rozbójnicze realizowane są w formie wymuszeń anonimowych 

i wymuszeń bezpośrednich. 

Anonimowe wymuszenia polegają na żądaniu okupu poprzez listowne, telefoniczne 

lub e-mailowe przesyłanie informacji. Listy pisane są ręcznie, maszynowo lub 

wyklejane wycinkami z gazet. Autorzy posługują się różnymi środkami pisarskimi, 

zmieniając charakter pisma lub znaki w e-mailach. Listy składają się w większości 

z żądania, groźby, określenia miejsca i czasu złożenia okupu, pseudonimu, podpisu, 

dodatkowo zawierają rysunki, plany, itp. Informacja przekazywana telefonicznie 

zawiera podobne informacje. Wyznaczane miejsca złożenia okupu najczęściej są łatwe 

i proste do opisania oraz umiejscowienia, umożliwiające całodobową obserwację np. 

parki i stojące tam kosze lub ławki, place i stojące tam pomniki lub urządzenia do 

zabawy, cmentarze i konkretne groby, miejsca przy drogach – przystanki, kapliczki, 

miejsca w obiektach sportowych, wnętrza restauracji, obiekty użyteczności publicznej, 

budynki, w których mieszkają pokrzywdzeni [9]. 

Bezpośrednie wymuszenia występują w Polsce rzadko. Polegają one na bezpo-

średnim kontakcie sprawcy z ofiarą i najczęściej dotyczą nieletnich. Sprawca zwraca 

się bezpośrednio do ofiary i żąda wydania we wskazanym terminie pieniędzy lub warto-

ściowych przedmiotów, najczęściej przeznaczane są one na alkohol lub inne używki. 

Sprawca wymuszenia grozi użyciem przemocy, uszkodzeniem ciała itp. Do wymuszeń 

tych dochodzi najczęściej w rejonie szkół, przystanków, lokali gastronomicznych [10]. 

3. Anonim jako ślad kryminalistyczny 

Słowa stanowią nasz językowy odcisk palca, który w przeciwieństwie do DNA, 

zmienia się wraz z wiekiem i wykształceniem. Każdy z nas ma językowy odcisk palca 

[11]. 

Dokument napisany odręcznie zawiera w sobie zespół cech graficznych, które 

charakteryzują sprawcę. Bardzo duże znaczenie ma sposób posłgiwania się strukturami 

językowymi i treścią, ponieważ składanie prostych elementów w większe struktury 

językowe nie jest mechaniczne i zależy od proceów psychicznych i cech indywudual-

nych piszącego. Jednocześnie z masowym stosowaniem drukarek wzrsta rola śladów 

językowych jako narzędzia kryminalistycznej identyfikacji grupowej lub indywi-

dualnej [12]. 

Dokonując badań śladu językowego w anonimach badacz–językoznawca dokonuje 

tego na podstawie teorii neurolingwistycznych i jezykoznawczych. Analiza treści i formy 

pozwolić może na ustlalenie cech językowych autora anonimu, w tym również aspekty 

poziomu leksykalnego, składniowego, gramatycznego, błędy jezykowe różnych pozio-

mów, jak również cechy stylu osobniczego i sposób wyrażania emocji poprzez zasto-

sowane środki językowe. Aby takie badania były właściwe, należy powiązać tekst 

anonimu z czynnikami zewnętrznymi, możliwymi okolicznościami powstania takiego 

anonimu i innymi uwarunkowaniami. Dokonując analizy środków stylistycznych, 

należy wziąć pod uwagę pojawianie się w tekście synonimów, hiponimów (wyrazy 

o węższym zakresie znaczeniowym), hiperonimów (wyrazy o szerszym zakresie znacze-

niowym), peryfraz, powtórzeń, słów zapożycznych, figur retorycznych (np. ironia, 
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pytania retoryczne, niedopowiedzenia, dygresje, oksymorony, pleonazmy) czy też skład-

nowych środków stylistycznych (powtórzenia, wykrzyknienia, epitety). W anonimach 

badać należy przede wszystkim ślady jezykowe pozostawione nieświadowmie, choć 

należy pamiętać, że mogą być one pozotawione przez autora rozmyślnie, w celu 

nieujawnienia swojej toższamości i/lub skierowania podejrzeń na inna osobę [13]. 

Wszystkie zagadnienia językowe związane z badaniem tekstów pisanych tradycyjnie 

umieszczane są w ramach ekspertyzy pismoznawczej, która obejmuje trzy warstwy 

znaku językowego: graficzną, formalną i znaczeniową [14]. 

Powszechna dostępność komputerów, drukarek oraz rozległe stosownie komunikacji 

elektronicznej pozwoliły na konstruowanie tekstów pozbawionych indywidualnych cech 

grafizmu autora. W takim przypadku ślad językowy stanowi cenne źródło o twórcy 

anonimu, pozwala na zawężenie grona autorów i prowadzić może do identyfikacji indy-

widualnej [12]. I właśnie wtedy analiza lingwistyczna prowadzona zarówno metodami 

tradycyjnymi, jak i wspierana przez narzędzia informatyczne, staje się podstawowym 

narzędziem badań mających na celu identyfikację autorstwa wypowiedzi [15]. 

4. Pojęcie anonimu i jego rodzaje 

Zgodnie z definicją stricte językową zawartą w „Słowniku wyrazów obcych”, 

anonim to utwór nieznany, bezimienny; nieznany autor; bezimienny utwór; list bez 

podpisu; per. incognito, gr. anonymos – „bezimienny” [16]. 

Anonim w leksykalnym znaczeniu tego słowa oznacza „list bez podpisu” albo 

„dzieło nieznanego autora” [17]. Często anonimy mogą być opatrzone wymyślonym 

podpisem, jednak, jak wskazuje literatura, list opatrzony podpisem jest nadal dziełem 

nieznanego autora, którego ujawnienie jest zadaniem prowadzącego dochodzenie [18].  

Jako anonim traktowany jest także list, w którym podpis zastąpiono krypto-

nimem „Przyjaciel”, „Życzliwy” lub innym podobnym albo też umieszczono 

pod tekstem cudze nazwisko (prawdziwe lub zmyślone) dla utajenia autorstwa. 

Za anonim zatem można uważać także pismo, którego autor po prostu zataił 

rozmyślnie swoją tożsamość [19]. 

Kryminalistyka dla swoich potrzeb zawęża pojęcie anonimu do dokumentu sporzą-

dzonego przez nieznanego sprawcę; treść tego dokumentu narusza obowiązujący po-

rządek prawny, a działanie sprawcy skierowane na zatajenie tożsamości ma charakter 

intencjonalny [20]. 

W doktrynie i piśmiennictwie wyróżnia się następujące typy anonimów: anonimy 

zniesławiające, znieważające i fałszywie oskarżające, anonimy przestępcze, okupowo-

szantażujące oraz anonimy–donosy, których treść zawiadamia odbiorcę o przestępstwie, 

wykroczeniu dyscyplinarnym lub czynie nieetycznym [20]. Każde z nich może za-

wierać w swojej treści groźby lub obelgi. 

Anonimy zniesławiające lub fałszywie oskarżające stanowią niewielką grupę listów 

anonimowych, którymi rzadko zajmują się organy ścigania. Przyczyną tego może być 

fakt bagatelizowania takich listów przez adresata, drugą przyczyną jest kwestia ścigania 

tych przestępstw z oskarżenia prywatnego. Z tych powodów informacje na temat 

otrzymywania tego typu anonimów często nigdy nie dochodzą do organów ścigania, 

dlatego brakuje systemowych wytycznych dotyczących metodyki wykrywania i ścigania 

sprawców tych przestępstw [18]. 
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Drugi rodzaj anonimów to szantażowo-okupowe – służą sprawcy za środek umożli-

wiający mu komunikowanie się z pokrzywdzonym. Przy metodyce badania takich 

anonimów, podobnie jak innych, wykorzystuje się nie tylko lingwistykę, ale również 

tradycyjne metody kryminalistyczne takie jak np. badanie linii papilarnych, śladów 

traseologicznych podłoża, na którym pisano anonim, badanie odcisków dłoni, badania 

identyfikacyjne pieczątek i odwzorowań. 

Z uwagi na fakt, iż nawet pojedynczy dokument może być poddawany licznym 

typom analiz i badań, włączając w to badanie jego integralności, fałszywości, 

identyczności czy oryginalności (jak również badaniom porównawczym 

dokumentu i autora), śledczy powinni nie tylko skupiać się na materiale doku-

mentu, ale również na wszystkich materiałach, które mogą zawierać dowody, 

jak: znaczki, taśmy, spinacze, i zbierać dowody również z tych powiązanych 

źródeł, które znajdują się na miejscu oględzin, takich jak: sterta papieru, 

drukarka, kopiarka, znaczki, długopisy, tusze itd. [18] 

Trzecim rodzajem anonimów są donosy – nie stanowią przedmiotu zainteresowania 

kryminalistyki i nie są też karane w drodze represji prawnej. Nie wypełniają one na 

ogół znamion żadnego z czynów przestępnych, a jeśli już tak się dzieje, to zazwyczaj 

klasyfikuje się je jako pierwszy lub drugi rodzaj anonimu [18]. 

5. Metodyka badania anonimów 

W Polsce nie ma reguły prowadzenia analizy językowej, która byłaby niezależna od 

ekspertyzy pismoznawczej [21]. 

Badaniem anonimów zajmuje się językoznawstwo sądowe3. Zakres językoznawstwa 

sądowego jest szeroki i obejmuje nie tylko ustalenia autorstwa, ale również np. analizę 

dyskursu na sali sądowej, analizę języka mówionego pod kątem identyfikacji mówcy, 

analizę zeznań świadków pod kątem ich wiarygodności, ocenę autentyczności tekstów 

(np. listów z pogróżkami, żądań okupu) [22]. Przy węższym rozumieniu języko-

znawstwa sądowego wskazuje się dwa jego obszary: ustalanie autorstwa wypowiedzi 

oraz ustalanie intencji mówiącego [21]. 

W literaturze przedmiotu, w zakresie badań anonimów wyróżnia się metodologię 

stylometryczną oraz stylistyczną. 

W metodologii stylometrycznej bada się materiał pod kątem występowania w nim 

określonych cech a priori. Katalogi tych cech tworzone są w oparciu o badania empi-

ryczne na korpusach stworzonych z istotnych procesowo dokumentów anonimowych 

(w Polsce np. Kartoteka Dokumentów Anonimowych Centralnego Biura Krymina-

listycznego) oraz dostępnych publicznie tekstów, takich jak blogi, komentarze lub 

dyskusje na forach internetowych [23]. 

Metodologia stylistyczna natomiast polega na poszukiwaniu indywidualnych znacz-

ników stylu w materiale poddawanym analizie, bez nawiązania do preskryptywnych 

katalogów cech. Tę metodę stosuje się zwłaszcza tam, gdzie materiał dowodowy jest 

bardzo ograniczony objętościowo, np. w przypadku SMS-ów [23]. 

 
3 Językoznawstwo sądowe (pol. językoznawstwo kryminalistyczne; lingwistyka kryminalistyczna; ang. 

forensic linguistics, language and law) to dyscyplina powstała w ramach językoznawstwa stosowanego, 
którego głównym zadaniem jest wykorzystanie wiedzy językoznawczej do wykonywania prawa. 
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Analiza anonimów przebiega trzyetapowo. Pierwszy etap to badanie materiału 

dowodowego i porównawczego pod kątem ich cech zbieżnych. Prowadzić to może do 

uzyskania trzech wyników: 1) brak rozstrzygnięcia – analiza zostaje nierozwiązana; 

2) brak cech zbieżnych – skutkuje wykluczeniem autora materiału z grupy osób podej-

rzewanych; 3) stwierdzenie cech zbieżnych. W przypadku stwierdzenia cech zbieżnych 

następuje drugi etap badania, w którym niezbędne będą informacje na temat cech 

językowych danej populacji, której źródłem mogą być istniejące korpusy językowe4. 

Odróżnienia określa się przy użyciu narzędzi statystycznych, natomiast wnioski 

formułowane są na tzw. pięciostopniowej skali semantycznej, która wskazuje na 

wyjątkowo, wysoce, odróżniające, umiarkowanie i nieodróżniające cechy zbieżne. Jeśli 

mamy już te cechy zbieżne i stopień ich dystynktywności, przechodzi się do trzeciego 

etapu analizy, czyli do formułowania wniosków. Należy tutaj pamiętać, że wniosko-

wanie o autorstwie nigdy nie powinno być kategoryczne i stuprocetnowa atrybucja nie 

jest możliwa [23]. Zawężenie osób podejrzanych o napisanie anonimu należy dokony-

wać, kierując się zasadą związku między opisywaną rzeczywistością a autorem anonimu, 

ustaleniem charakteru relacji nadawca-adresat oraz celem komunikatu i opisaną sytu-

acją [14]. 

Trzeba przy tym pamiętać, że język, w zależności od intencji piszącego, może 

ulegać zniekształceniom. Autor anonimu, chcąc nie być rozpoznanym, będzie starał się 

ukryć swoje cechy. Stąd też, gdy w tekście występuje brak spójności dotyczący np. 

występowania rażących błędów i bezbłędnej interpunkcji, napisanych poprawnie 

trudnych wyrazów i prostych z błędami albo użycie charakterystycznych nazw lub 

powiedzeń z odmiennych regionów kraju, może to świadczyć o fałszowaniu języka [12]. 

6. Analiza wybranych listów anonimowych 

W ramach opisu przypadku zdecydowano się przedstawić dwie sprawy karne wypeł-

niające znamiona przestępstwa z art. 282 k.k. z wykorzystaniem listów anonimowych. 

Pierwsza sprawa dotyczy szantażysty w województwa szczecińskiego. Sprawca 

wysyłał do adresatów listy anonimowe, żądając od 1500 do 5000 złotych w zamian za 

nieujawnienie rzekomych kompromitujących faktów o adresatach. Pokrzywdzonymi 

były z reguły osoby wykształcone, o wysokim statusie majątkowym i nieposzlakowanej 

opinii. Każdy z adresatów otrzymał kilka listów, w których następowała eskalacja żądań. 

Lisy były wysyłane bezpośrednio do pokrzywdzonych lub podrzucane pod drzwi. 

Wszystkie listy pisane były długopisem, na papierze kancelaryjnym w kratkę A4. 

Z uwagi na obrót sprawy powołano konsultanta, który miał stworzyć profil psycho-

logiczny sprawcy. Specjalista badający anonimy uznał, że autorem wszystkich anonimów 

jest ta sama osoba. Sprawca posługiwał się w listach symbolami (krzyże, pentagramy), 

wskazywał w nich, że jest bezwzględnym zawodowcem, niektóre zawierały drobne 

uwagi typu: żegnaj, to już ostatni list. Listy były natomiast różnie podpisywane i tylko 

w niektórych zwracał się do adresatów wulgarnie np. ty kanalio. W listach nie było 

błędów. Na podstawie analizy tych cech charakterystycznych stworzono portret psy-

chologiczny sprawcy: mężczyzna w wieku 25-35 lat, stały mieszkaniec miasta, 

w którym mieszkały ofiary, niekarany (ale stawiany przed sądem dla nieletnich), leczony 

psychiatrycznie lub neurologicznie, prawdopodobnie cierpiący na jakiś zespół neurolo-

 
4 Korpus językowy to zbiór tekstów, w którym szukamy typowych użyć słów i innych informacji o znaczeniu 
i funkcji słowa. Bez korpusu nie da się prowadzić badań językowych. 
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giczny, o wykształceniu zawodowym, bezrobotny, żonaty, ojciec co najmniej jednego 

dziecka. Uznano również, że sprawca zna wszystkie swoje ofiary i mieszka w bliskim 

sąsiedztwie jednej z nich. Aresztowany, podejrzany mężczyzna, przyznał się finalnie 

do zarzucanego mu czynu, a badania porównawcze pisma stanowiły dodatkowy dowód 

w sądzie przesądzający o winie sprawcy [18]. 

Innym ciekawym przypadkiem jest sprawa Jerzego N., 56-letniego mieszkańca 

województwa łódzkiego. Sprawa prowadzona była w 2005 roku w warszawskiej Pro-

kuraturze Warszawa-Mokotów i należy do jednej z ciekawszych spraw dotyczących 

wyłudzenia rozbójniczego z art. 282 k.k. z użyciem anonimów. Sprawa trwała 2 mie-

siące i zakończyła się skazaniem sprawcy5. 

Do kierownictwa zachodniej sieci hipermarketów w Polsce przyszedł list zawie-

rający groźbę: jeśli sprawcy nie dostaną 250.000 euro, wysadzą w powietrze wystawę 

malarstwa francuskiego zorganizowaną na Zamku Królewskim. Dano 2 tygodnie na 

przemyślenie, a informacja o decyzji miała być umieszczona na ostatniej stronie gazetki 

firmowej hipermarketu w postaci zdjęcia monety i nr. telefonu dyrektora (jeśli zgodzi 

się zapłacić) lub gwiazdy, jeśli „chce konfrontacji”. Autorzy listu opatrzyli go pod-

pisem „Vampire Incorporated”. Po otrzymaniu listu poproszono o wspópracę profilera, 

którego zadaniem było stworzenie portetu psychologicznego sprawców bądź sprawcy. 

Niestety na podstawie jednego listu nie było to możliwe. Drugi list, który otrzymała 

Policja po 2 tygodniach, objaśniał procedurę przekazania okupu. Autor/autorzy listu 

wykazali się w nim humorem i błyskotliwością, co sugerować mogło młody wiek 

piszącego. Jednak z drugiej strony użyte w liście pojedyncze słowa typu „gawiedź”, 

„niepowetowany” nie do końca mogły to potwierdzić. Po kilku dniach policja otrzymała 

kolejny, trzeci list, będący kontynuacją poprzedniego, opisano w nim alternatywne 

sposoby przekazania pieniędzy. 

Analiza tych trzech listów tak naprawdę nie dała informacji co do potencjalnego 

sprawcy. Mogły rodzić się już pewne przypuszczenia, ale nadal nie można było 

stworzyć profilu szantażysty. 

W opisywanej sprawie udało się schwytać sprawcę dzięki temu, że „Vampire” 

zaczął kontaktować się z negocjatorem policyjnym. W odpowiedzi na pierwszy list, 

zgodnie z żądaniami szantażysty, podano w gazetce reklamowej numer telefonu nego-

cjatora. Sprawca dzwonił po pierwszym liście, w drugim napisał, że nie mógł się do-

dzwonić. Gdy się dodzwonił, komunikacja zaczęła odbywać się już tylko przez telefon. 

Głos usłyszany przez negocjatora podczas rozmowy ze sprawcy potwierdził, że twórca 

anonimu nie jest osobą młodą. Sposób wypowiedzi sugerował, że jest to osoba 

zdesperowana, w kryzysie. Przyjęto taktykę rozmów polegającą na dowartościowaniu 

sprawcy, pozwoleniu mu na częściowe przejęcie kontroli, które spowodowało przecią-

ganie przez niego samego rozmów i pozwoliło namierzyć go. 

Aresztowany Jerzy N. nigdy wcześniej nie był karany. Studiował na Politechnice 

Łódzkiej. Po studiach pracował jako inżynier w państwowym zakładzie pracy. Wyjeż-

dżał na delegacje do Iranu. Po sprywatyzowaniu przedsiębiorstwa, w którym pracował, 

zmieniła się jego pozycja w pracy. Zwiększono mu zakres obowiązków, a on sam 

zaczął czuć się niedoceniany. Pojawiły się pierwsze oznaki niezadowolenia i poczucia 

niesprawiedliwości. Żona Jerzego M. prowadziła sklepik, którego dochody spadły, jak 
 

5 Wszystkie informacje o sprawie Vampire Incorporated zostały uzyskane podczas rozmowy z psychologiem 
kryminalnym, profilerem policyjnym Janem Gołębiowskim. Nie udało się dotrzeć do akt sprawy. 
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tylko w okolicy pojawił się supermarket. Jerzy N. odczuwał z tego powodu frustrację. 

Próbował wyżalać się na łamach tygodnika „Nie,” pisząc listy do redakcji, jednak 

żaden z nich nie został opublikowany. Wysyłane listy anonimowe stanowiły dla niego 

formę terapii – „ wyrzucenie z siebie żali”. Często bowiem w anonimowych listach 

szantażujących nie chodzi o zysk, ale o zwrócenie uwagi na siebie, pokazanie swojej 

bezsilności i chęć zemsty. Listy anonimowe są w pewnym sensie pisane pod wpływem 

emocji. Autor anonimu przeżywa emocje w związku z daną sytuacją i podejmuje 

kroki, których celem jest zwerbalizowanie tych stanów i redukcja napięcia [24]. 

W pierwszym przypadku mnogość listów, ten sam sposób modus operandi spawcy  

i wybrana określona grupa adresatów dały możliwość stworzenia profilu sprawcy 

i jego ujęcie. 

W drugim przypadku sprawcę schwytano dzięki technice (namierzenie telefonu). 

Nie wiadomo, ile jeszcze listów zostałoby napisanych, jak silnie zmotytwowany był 

sprawca, a detale zawarte w listach ciężko było ze sobą połączyć. 

Podczas badania lingwistycznego dokonuje się równolegle innych badań kryminali-

stycznych otrzymanego listu, dzięku którym namierzenie sprawcy może się odbyć 

jeszcze przed zakończeniem analizy językoznawczej. Przykładem może być tutaj sprawa 

szantażysty z Poznania z 2018 roku, który wysłał do kierownictwa jednej z największych 

sieci handlowych w Polsce list z żądaniem okupu. Sprawca groził, że jeśli nie otrzyma 

100 000 złotych, to zatruje żywność w marketach należących do firmy. Po drobiazgo-

wym śledztwie wytypowano osobę podejrzaną, którą okazał się 66-letni mężczyzna 

osadzony w areszcie śledczym. Przy przeszukaniu jego mieszkania znaleziono listy 

z żądaniem okupu. Mężczyzna przebywał w areszcie śledczym z powodu zatrzymania 

przez komendę miejską w Poznaniu za wcześniej dokonany napad z bronią na apteki 

i na bank [25]. 

7. Podsumowanie 

Kryminalistyka dla swoich potrzeb zawęża pojęcie anonimu do dokumentu sporzą-

dzonego przez nieznanego sprawcę, którego treść narusza obowiązujące przepisy 

prawa, a działanie sprawcy polegające na zatajeniu tożsamości ma charakter celowy. 

Badaniem anonimów zajmuje się językoznawstwo sądowe, które w swoim wąskim 

ujęciu dotyczy ustalania autorstwa wypowiedzi oraz intencji mówiącego. Trzeba pamiętać 

jednak, że analiza językowa nie zidentyfikuje jednoznacznie sprawcy, tak jak np. 

badanie DNA. 

Listy anonimowe są dla lingwistów dużym wyzwaniem, którego finalnym efektem 

będzie wskazanie cech ich twórców. Ustalanie autorstwa wypowiedzi odbywa się przy 

współpracy z językoznawcą, który tworzy profil lingwistyczny autora tekstu, oraz psy-

chologiem, który tworzy profil psychologiczny. Im bardziej wykwalifikowani będą 

specjaliści w tym zakresie i rozwinięte narzędzia oraz metodologia badań, tym bardziej 

spełnione będą oczekiwania organów ścigania. 

Analiza listów anonimowych wyczerpujących znamiona przestępstwa wymuszenia 

rozbójniczego nie jest łatwa i jeśli nie powiążemy jej z badaniem innych śladów, wyty-

powanie sprawcy może być bardzo utrudnione. 
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Anonimowe wymuszenia rozbójnicze 

Streszczenie 
W dobie komunikacji internetowej wraz ze wzrostem przestępstw popełnianych za pomocą pisma zwięk-

szyła się rola profilowania kryminalnego i lingwistyki kryminalistycznej. Kryminalistyka nadaje językowi 

pisanemu taką samą wartość dowodową, jak innym śladom, jednak analiza językowa nie jest w stanie 

jednoznacznie wytypować sprawcę, tak jak np. badania DNA lub daktyloskopijne. Wartość tej analizy jest 
jednak nieoceniona i przy użyciu odpowiedniej ilości i jakości materiału oraz gruntownemu wykształceniu 

lingwistycznemu skuteczność takiej ekspertyzy może być bardzo duża. Na przykładzie dwóch spraw doty-

czących anonimowych wymuszeń rozbójniczych starano się wykazać, że im więcej materiałów do badania, 

im więcej liczby tekstów, tj. listów anonimów, tym skuteczniejsza będzie ekspertyza, a sama analiza ling-
wistyczna anonimu może być ważnym dodatkowym źródłem dowodowym potwierdzającym winę sprawcy. 

Słowa kluczowe: wymuszenia rozbójnicze, listy anonimowe, lingwistyka kryminalistyczna  

Anonymous extortion by force 

Abstract 

In the era of Internet communication, along with the increase in crimes committed with the use of writing, 

the role of profiling and criminal linguistics has increased. Forensics gives the written language the same 
evidentiary value as other traces, but linguistic analysis is not able to unambiguously identify the 

perpetrator, such as DNA or fingerprint tests. The value of this analysis is invaluable, however, and with 

the use of an appropriate quantity and quality of material and thorough linguistic education, the effecti-

veness of such expertise can be very high. On the example of two cases concerning anonymous extortions, 
attempts were made to show that the more materials for the study, the more texts, i.e. anonymous letters, 

the more effective the expertise will be, and the linguistic analysis of the anonymous itself may be an 

important, additional source of evidence confirming the guilt of the perpetrator. 

Keywords: extortion by force, anonymous letter, forensic linguistics 



 

221 
 

Aleksandra Frontczak1 

Profilowanie kryminalistyczne  

seryjnych sprawców morderstw 

1. Wprowadzenie 

Wielu naukowców zastanawia się nad przyczyną występowania seryjnych morderstw. 

Przewijają się różne koncepcje, co warunkuje jedno z najbardziej popularnych pytań 

dotyczących przyczyny występowania tego zjawiska. Jaki czynnik wpływa na ukształ-

towanie człowieka i skłania go do popełnienia takiej zbrodni? Wielu badaczy rozważa – 

co bardziej determinuje człowieka: dziedziczność, czy środowisko. Czy człowiek rodzi 

się zły i zabijanie jest wynikiem jego natury, czy też pod wpływem wydarzeń życia 

kształtuje się jego skłonność do zabijania? Profilowanie kryminalistyczne opiera się na 

analizie tego zjawiska, próbując dotrzeć do przyczyn. Profilowanie również zajmuje 

się dokładną analizą cech danego sprawcy, jego życia i motywacji, próbując dogłębnie 

wyjaśnić przyczynę tego zjawiska. 

Struktura profilowania polega na dochodzeniu do sprawcy za pomocą dokonanych 

zbrodni, w praktyce jednak służy częściej do zawężania kręgu podejrzanych. Jest to 

forma zapobiegania powstawaniu kolejnych zbrodni lub minimalizowanie ryzyka 

wystąpienia ich w większej ilości. 

Profilowanie kryminalistyczne jest szczegółową analizą zdarzenia w celu odtworzenia 

jego przebiegu i znalezienia sprawcy jego czynu. Duży nacisk stawia się na analizę 

śladów behawioralnych oraz analizę miejsca zbrodni, które niewątpliwie wskazują na 

specyficzne i niepowtarzalne cechy osobowości sprawcy. 

2. Dzieciństwo seryjnych morderców 

Według modelu teorii uczenia się, wywodzącym się z behawioryzmu, dane zacho-

wanie pojawia się, ponieważ było wyuczone w przeszłości. Rola obecnego środowiska 

społecznego i interpersonalnego jest czynnikiem przyczyniającym się do zarówno 

przystosowawczego, jak i zaburzonego zachowania [1, s. 23]. Jako istotny wpływ 

w dzieciństwie seryjnych morderców dodatkowo wymienione jest molestowanie seksu-

alne, przemoc fizyczna i psychiczna ze strony rodziców, brak stabilności w rodzinie, 

przebywanie w różnego rodzaju pieczach zastępczych lub szpitalach psychiatrycznych. 

Dodatkowo problemy alkoholowe i psychiczne rodziców, różnego rodzaju uzależnienia 

od substancji psychoaktywnych oraz przeszłość kryminalna. W szkole przejawiali 

problemy z nauką, a niewielu z nich zdobyła średnie wykształcenie. Najistotniejszym 

okresem seryjnych morderców jest okres adolescencji, natomiast najważniejszymi ce-

chami, które pod względem czasu najmniej się zmieniają są fantazje, poczucie wyizo-

lowania oraz masturbacja. Przywołując badania Hickeya można stwierdzić, że 48% 

seryjnych morderców doświadczyło w dzieciństwie krzywdy i braku miłości. Wiele 

czynników może nie mieć bezpośredniego wpływu na kształtowanie się zaburzonej 

osobowości, szczególnie te pozytywnie skorelowane. Analogicznie istnieją również 
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takie czynniki, które mają decydujący wpływ na formowanie się specyficznego charak-

teru. Wyżej wymienione cechy ukazujące zaburzenia emocjonalne nie zawsze są predy-

katorami i nie muszą być wyznacznikiem patologii. Wiele fantazji, między innymi 

dotyczących zabijania, niszczenia czy posiadania władzy jest reakcją obronną dziecka 

na doświadczoną krzywdę, co może kształtować sadyzm. Prawdopodobnym jest, że 

seryjni mordercy poprzez rytuały w zbrodni starają się odzwierciedlić swoje trauma-

tyczne doświadczenia z dzieciństwa, może to nadawać specyficzny charakter zbrodni. 

Tacy sprawcy najczęściej są zaburzeni lub częściowo niepoczytalni, bądź też motywo-

wani urojeniami [2]. 

Do najczęściej występujących cech przejawianych w dzieciństwie przez seryjnych 

morderców należą: moczenie nocne, podpalenia, znęcanie się nad zwierzętami. Wyżej 

wymieniane są najbardziej charakterystyczne i sprzyjające kształtowaniu się morderczych 

skłonności. Innymi jednak, również często przejawianymi w dzieciństwie cechami są: 

akty wandalizmu, kradzieże, znęcanie się nad innymi dziećmi, napady szału, fantazjo-

wanie, kompulsywna masturbacja, wyizolowanie etc [3]. 

Nieprawidłowa socjalizacja lub niesprzyjające jej warunki; takie jak dysfunkcyjna 

rodzina, przemoc czy przebywanie w zakładach poprawczych bądź obserwowane 

zachowania przestępcze, molestowanie, przemoc i alkoholizm to pewne prawidłowości 

mające odwzorowanie w życiorysie seryjnych morderców [4]. 

Traumatyczne doświadczenia w dzieciństwie seryjnych morderców mogą mieć 

wpływ na obniżenie poziomu serotoniny, co może skutkować wykształceniem się cech 

psychopatycznych. Jedną z teorii dotyczących powstania zachowań psychopatycznych 

jest nieprawidłowość kształtowania się ego lub superego, które powinno poprawnie 

ukształtować się w ciągu początkowych sześciu lat życia dziecka, odpowiadając za 

właściwe przystosowanie społeczne. Koncepcja Zygmunta Freuda wyróżnia id odpow-

iedzialne za zaspokajanie biologicznych i podstawowych potrzeb oraz superego pełniące 

rolę sumienia (kształtuje się poprzez działania wychowawcze, sylwetka moralna 

widoczna w otoczeniu dziecka). Ego odpowiada za mediacje pomiędzy id a superego. 

Dzięki wysoko rozwiniętemu ego możemy zauważyć również wysoko zintegrowaną 

strukturę osobowości. Brak funkcji ego może spowodować brak kontroli nad id, co 

oznacza brak możliwości zapanowania nad impulsami. W przypadku, gdzie autorytet 

dziecka przejawia zachowania aspołeczne, zauważamy patologię superego, która może 

prowadzić do ukształtowania się psychopatii [5]. 

Ważną wzmianką jest zwrócenie uwagi na fakt, że dziecko, które w dzieciństwie 

nie zaznało pozytywnych i ciepłych uczuć, ma uniemożliwione wykształcenie mecha-

nizmów obronnych i wspierających, pozwalających na rozładowanie agresji w sposób 

akceptowalny. Skutkiem molestowania może być kompulsywna masturbacja, co może 

prowadzić do genezy sadyzmu seksualnego. 

Kolejną możliwością radzenia sobie z traumatycznymi zdarzeniami jest forma za-

przeczania i ochrona własnego wizerunku, z jednoczesnym wypieraniem ze świadomości 

cierpienia (jest to rodzaj ochrony psychiki). Takie wyparcie często może prowadzić do 

licznych zaburzeń psychosomatycznych (również zaburzeń seksualnych oraz zaburzeń 

osobowości). Dziecko w takim przypadku przerzuca agresje z rzeczywistego obiektu, 

nadal kochając sprawce przemocy, jednocześnie obwinia siebie za cierpienie, które go 

spotkało. Wiele takich mechanizmów obronnych przenosi się na życie dorosłe, izolując 

na przykład wyrzuty sumienia, natomiast duży stres może być przyczyną prowadzącą 
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do zbrodni. Według Jarosława Stukana seryjnych morderców można podzielić na grupę, 

która zabija rodziców (a następnie kolejno innych ludzi) oraz grupę tłumiącą agresywne 

impulsy w stosunku do najbliższych. Dziecko przejawiające skłonności seryjnego 

mordercy może, znęcając się nad zwierzętami, wyobrażać sobie sprawcę przemocy lub 

po prostu odreagowywać bez fantazji. Stosunek do bliskich osób w dorosłym życiu 

seryjnego zabójcy lub stosunek do ofiary może powiedzieć bardzo wiele o traumie 

i strukturze osobowości, która wykształciła się w czasie bycia dzieckiem oraz o tym, 

w jakim stopniu są to urazy świadome bądź nieświadome. 

Czynniki, które zostały wymienione w niniejszym rozdziale, występując oddzielnie, 

nie powinny być tożsame z patologią, niemniej jednak wszystkie są przejawem prze-

mocy wobec dziecka. 

Sam fakt znęcania się nad zwierzętami nie oznacza czynnika kształtującego mor-

dercze skłonności, jednakże niewątpliwie można wysnuć przypuszczenie, że taka osoba 

w dorosłym życiu będzie czuła większą swobodę w dopuszczeniu się przemocy fizycz-

nej w stosunku do drugiego człowieka. Wśród seryjnych morderców występuje wiele 

różnego rodzaju zaburzeń dziecięcych, które są skutkiem cierpienia, natomiast izolacja 

może nasilać fantazję agresywnych zachowań. Przedstawione powyżej informacje są 

schematami pozwalającymi weryfikować seryjnych morderców, nie wszyscy jednak 

będą pasować do rysów schematycznych, co jest spowodowane różnorodnością tej 

grupy przestępczej [2]. 

Pamięć proceduralna odpowiada za kształtowanie się naszych doznań, uczuć, myśli 

czy przekonań, jednocześnie jest odpowiedzialna za instynktowne reakcje służące 

przetrwaniu. Nieumiejętność rozróżnienia osoby będącej zagrożeniem od tej, która nim 

nie jest, wykazuje właśnie istotę pamięci proceduralnej, która opiera się na instynkcie 

przetrwania poprzez zauważenie zagrożenia wynikającego z doświadczonej traumy 

(niezależnie od poziomu świadomości). Takie zdarzenia mogą wywoływać silne uczucie 

gniewu poprzez czynniki wywołujące zdarzenie przypominające traumę (przykładem 

może być próba zbliżenia się do partnera będącego ofiarą gwałtu lub molestowania). 

Wysoki poziom lęku oraz złości zmusza do reakcji w sposób natychmiastowy, nace-

chowany silną emocjonalnością, głównie poprzez nieuświadomione wspomnienia przy-

pominające traumatyczne wydarzenia (czynnikiem wywoławczym może być dźwięk, 

zapach lub sama okoliczność – miejsce, rzeczy w pobliżu). W przypadku przejęcia władzy 

nad człowiekiem poprzez intensywne emocje, dana osoba znajduje się w mechanizmie 

walki i ucieczki („zabij lub zgiń”) [6]. By zrozumieć wpływ traumy na rozwój dziecka, 

trzeba zrozumieć wpływ fizjologii na to zjawisko. W obliczu niebezpieczeństwa nastę-

pują zmiany fizjologiczne mające na celu przygotowanie organizmu do przetrwania. 

Na podstawę dylematów dziecka składają się: komunikacja ciała, systemy pamięci 

oraz mechanizmy przetrwania i adaptacji. AUN przygotowuje organizm do stosownych 

działań na podstawie oceny zdarzeń i ludzi, według ich znaczenia dla przetrwania 

(inicjuje reakcje wymagane do agresywnego lub defensywnego zachowania). Brak 

integracji sensorycznych śladów pamięciowych związanych z danym wydarzeniem 

w spójną całość jest jedną z oznak traumy. Powołując się na plastyczność mózgu, 

można stwierdzić, że możliwość rozwoju i zmiany trwa przez całe życie, bez względu 

na wpływ genów czy otoczenia. Długotrwałe zmiany hormonalne wywoływane przez 

stres mogą być odpowiedzialne za powstawanie chorób. W przypadku traumy poziom 

stresu jest chronicznie wysoki, co może powodować utratę zdolności regeneracji. 
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Ciągłe poczucie zagrożenia powoduje nieustający napływ hormonów stresu, co wpływa 

negatywnie na działania dysregulujące oraz podtrzymywanie poczucia stabilizacji. Oprócz 

wcześniej wymienionej reakcji na traumę można nadmienić inne sposoby reakcji, 

szczególnie dotyczących traumy rozwojowej. Obronna reakcja orientacyjna jest jedną 

z pierwszych naturalnych reakcji, opiera się na zaskoczeniu i zatrzymaniu. Niedokoń-

czenie tej reakcji powoduje nieustanne poczucie zagrożenia. Nadmierna czujność jest 

wynikiem próby zlokalizowania niebezpieczeństwa, wywodzącej się ze wcześniejszej 

niedokończonej reakcji. Powoduje brak możliwości zrozumienia, że dane zagrożenie 

nie występuje zewnętrznie. Trauma szokowa powstaje przez wpływ gwałtownych 

i przerażających wydarzeń, zatrzymuje „osobę w czasie” – PTSD. Trauma rozwojowa 

prowadzi do fizjologicznych i psychologicznych deficytów rozwojowych [7]. 

Cechy osobowości dziecięcej nie są tożsame z psychopatologicznym modelem 

człowieka dorosłego. Zaburzenia takie wynikają z poważnych opóźnień i deformacji 

osobowego rozwoju. Powstają na tle niedorozwoju dynamizmów regulacyjnych, ich 

uwzględnienie pozwala tłumaczyć cechy zachowania socjopatycznego czy neurotycz-

nego [8]. Zróżnicowanie zjawisk patologicznych powstaje dzięki odmiennej genezie 

każdego zaburzenia [8, s. 233]. 

Możliwość seksualnego wykorzystywania u dziecka można zauważyć w przypadku, 

gdy: dziecko nadmiernie unika mężczyzn, seksualizuje kontakty, często porusza temat 

seksu, nadmiernie się masturbuje, uczestniczy w nietypowych zabawach seksualnych 

z rówieśnikami, jego wiedza wykracza poza poziom świadomości, podejmuje się prób 

samobójczych lub przejawia problemy psychiatryczne. Dodatkowo, jednak z mniejszą 

częstotliwością: wrogość, lęk, drażliwość, uzależnienie od agresora, uwodzicielskie 

zachowanie, niekontrolowane wybuchy złości. Ponadto osoby wykorzystywane seksual-

nie przejawiają w dorosłym życiu problemy z przystosowaniem seksualnym, w tym 

problemy z popędem seksualnym. Skutkiem może być zarówno nadmierna potrzeba 

zbliżeń (wraz z różnego rodzaju dewiacjami seksualnymi, a także niepochamowany 

popęd), jak i skrajne wycofanie się ze sfery seksualnej oraz nawiązywania bliskich 

relacji. U osób, które doświadczyły seksualnego wykorzystywania, istnieje zdecydo-

wanie większe prawdopodobieństwo konfliktów z prawem [9]. 

Procesy regulacyjne odnoszą się do źródła lokalizacji kontroli. Regulacja wew-

nętrzna obejmuje procesy oceny wewnętrznego zdenerwowania oraz oceny emocjonal-

nej ważnych zdarzeń (radzenie sobie z danymi sytuacjami). Strategie radzenia sobie 

z emocjami mogą być adaptacyjne, które obejmują akceptację wydarzeń życiowych, 

planowanie radzenia sobie z negatywnymi przeżyciami oraz koncentrację skupioną na 

pozytywnych aspektach. Strategie nieadaptacyjne obejmują obwinianie się za nega-

tywne wydarzenia, obwinianie innych, nadmierne rozmyślanie o negatywnych zdarze-

niach czy podkreślanie grozy zdarzenia. Stosowanie nieadaptacyjnych strategii silnie 

oddziałuje na symptomy psychopatologiczne [10]. 

Współcześnie obserwuje się współwystępowanie przestępczości wraz z patologią 

społeczną, jednak coraz częściej problem ten wykracza poza środowiska patologiczne. 

Wśród czynników uniwersalnych znajduje się rozwój dewiacyjny poprzez wzgląd na 

zaburzenia zachowania we wczesnym okresie rozwoju. Wśród typologii zaburzeń 

w zachowaniu młodzieży wyróżniamy: zaburzenia nadpobudliwe i zaburzenia nad-

wrażliwe (ekspansywne), zahamowane (napięte emocjonalnie) i uczuciowo obojętne 

(spowolniałe). 
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3. Zaburzenia u sprawców seryjnych morderstw 

Zaburzenia osobowości narażają jednostkę na trudności w funkcjonowaniu, jedno-

cześnie wpływając na jej otoczenie. Niewiele mówi się o terapii takich osób, jednak, 

jeśli kwestia ta jest poruszana, przedstawiana jest jako trudny proces, problematyczny 

bądź nierozwiązywalny [11]. Badania ukazane przez Łukasza Wrońskiego ukazują, że 

wiele seryjnych morderców cierpi na zaburzenia psychiczne, w tym najczęściej zabu-

rzenia osobowości oraz tendencje sadystyczne, często spowodowane przez trudne 

dzieciństwo, patologię w rodzinie oraz traumatyczne wydarzenia [5]. 

Zgodnie z teorią psychodynamiczną osoby z zaburzeniami dysocjacyjnymi wykazują 

wyparcie pamiętania nieprzyjemnych wydarzeń oraz uczucia nieakceptowalnych im-

pulsów. W zaburzeniu depersonalizacyjnym nieakceptowalne impulsy pozostają na 

zewnątrz psychiki. W teorii osoby z zaburzeniami dysocjacyjnymi nauczyły się wypierać 

bądź też nie myśleć o złych impulsach i wspomnieniach, aby uniknąć nieprzyjemnych 

emocji typu poczucie winy, wstyd, lęk. Również teoria behawiorystyczna zakłada, że 

zaburzenia dysocjacyjne pomagają osobie, której dotyczą, w odizolowaniu się od 

wzburzonych myśli czy wspomnień. Wiele takich wspomnień może dotyczyć prze-

mocy fizycznej bądź seksualnej doznanej w dzieciństwie ze strony najbliższych. Po-

wstało wiele teorii dotyczących wyjaśnień zaburzeń osobowości, rozumienie freudowskie 

odnosi się do kompleksu Edypa – nieprawidłowe rozwiązanie może skutkować anty-

społecznym zaburzeniem osobowości (właściwe skutkuje wykształceniem się sumienia). 

Antyspołeczne zaburzenie osobowości występuje częściej u dzieci odrzuconych niż 

obdarzanych miłością. Podłożem zaburzeń osobowości są zdarzenia z dzieciństwa, 

czynniki genetyczne bądź środowisko rodzinne. 

Czynnik genetyczny przy zaburzeniu osobowości może mieć wpływ na pobudzenie 

układu nerwowego, a co za tym idzie osłabienie samokontroli, nikłe poczucie lęku 

bądź obniżone poczucie strachu [12, s. 61-62]. 

Według Zygmunta Freuda przyczyny przestępczości upatrywane były właśnie 

w kompleksie Edypa oraz zaburzonych formach struktur psychicznych. Wśród zaburzeń 

preferencji seksualnych można wymienić najczęściej występujące parafilie takie jak 

sadyzm, masochizm, ekshibicjonizm, fetyszyzm, pedofilia, nekrofilia, wampiryzm, 

asfiksjofilia czy nałogowa masturbacja. Dzieciństwo oraz okres dojrzewania mają klu-

czowy wpływ na wykształcenie się wzorców seksualnych. Według Antoniego 

Kępińskiego przy powstaniu patologicznych zachowań seksualnych istnieje zbliżony 

mechanizm występujący również w psychopatii. Specjaliści podkreślają rolę warunko-

wania zachowań seksualnych, co ukazuje istotę pierwszych doświadczeń seksualnych, 

gdzie w przypadku przestępców zdecydowana większość oglądała pełną przemocy 

pornografie. W przypadku dewiacji seksualnej możemy wyróżnić tendencje do zaspo-

kojenia potrzeby cielesnej oraz potrzeby psychologicznej. 

Czynności sadysty jesteśmy w stanie rozpoznać po śladach tortur bądź skrępowania 

na ciele człowieka mające na celu wywołanie cierpienia, co można traktować jako 

„podpis” sprawcy. Często rany zadawane przez sadystę dotyczą sfer erogennych. Obco-

wanie sadysty odbywa się z żywą ofiarą. Bestializm jest krańcową formą sadyzmu, 

w którym spełnienie seksualne można osiągnąć poprzez widok umierającej ofiary. 

Sprawcy niejednokrotnie nie mogą się zaspokajać, ponieważ popełnianie przestępstw 

zbyt często może prowadzić do szybszego ich wykrycia, w związku z czym podejmują 

zachowania seksualne o charakterze zastępczym, na przykład praktyki fetyszystyczne 



 

Aleksandra Frontczak 
 

226 
 

lub zoofilne. Z punktu widzenia psychologicznego mężczyźni uprawiający seks z lal-

kami mają problemy z nawiązywaniem intymnych relacji z prawdziwymi kobietami 

(co przypomina pigmalionizm) bądź też w przeszłości znęcali się nad zwierzętami. 

Powyższe jest silnym predykatorem dewiacyjnych zachowań seksualnych takich jak 

między innymi zabójstwo z lubieżności. Według Juliusza Leszczyńskiego na podstawie 

analiz w przypadku przestępstw na tle seksualnym zdecydowana większość sprawców 

to mężczyźni. W wielu przypadkach przestępca pochodzi z rodziny dysfunkcyjne, 

mając równocześnie w swojej historii lżejsze przestępstwa takie jak ekshibicjonizm 

podglądanie czy też zakłócanie porządku publicznego. W przypadku sprawców zabójstw 

na tle seksualnym – wielu z nich ma założoną własną rodzinę, natomiast w odniesieniu 

się do charakterystyki psychologiczno-psychiatrycznej – cechują ich zaburzenia osobo-

wości, w tym najczęściej psychopatia i charakteropatia. Sprawcy tego typu często 

charakteryzują się stałym modus operandi, gdzie charakterystyczny „podpis” staje się 

ich znakiem rozpoznawczym, w przypadku serii dokonywanych przestępstw wiąże się 

to z tym, że częste zachowania stają się nawykowe, szczególnie te, które dostarczają 

dużą przyjemność [4, s. 163-169]. 

Najczęstsze zaburzenia osobowości występujące u seryjnych morderców to narcyzm 

i zachowania aspołeczne. Różnego rodzaju zaburzenia definiują różnorodność zachowań 

przejawianych w tej grupie. Najbardziej charakterystyczne zaburzenia to osobowość 

dyssocjalna, osobowość narcystyczna, osobowość schizoidalna, osobowość paranoiczna 

oraz osobowość chwiejna emocjonalnie. 

Osobowość dyssocjalna jest zaburzeniem niewspółmiernym między zachowaniem 

jednostki a normami panującymi w społeczeństwie. Charakteryzuje ją łatwość nawią-

zywania związków wraz z trudnością utrzymania trwałości, impulsywność, łatwość 

wyzwalania agresji, brak poczucia winy, obwinianie innych, lekceważenie norm 

społecznych, nieliczenie się z uczuciami i emocjami innych ludzi. Obejmuje ona psy-

chopatyczną i socjopatyczną osobowość. Według etiologii osobowość psychopatyczna 

kształtuje się poprzez połączenie czynników biologicznych oraz środowiskowych. Waż-

nym elementem charakterystycznym u psychopatów jest niska reaktywność systemu 

nerwowego, zmniejsza to poziom lęku, sprowadzając do przemocowych przestępstw. 

Posiadanie takich cech może oznaczać niski poziom serotoniny, która również ma 

wpływ w hamowaniu impulsów, wywodzących się z układu limbicznego, gdzie wytwa-

rzane są silne emocje, między innymi agresja. 

Osobowość narcystyczną charakteryzuje podwyższona samoocena, brak empatii 

oraz przewrażliwienie na swoim punkcie. Według kryteriów diagnostycznych DSM-IV 

charakteryzuje ją również wyolbrzymianie sukcesów, chęć bycia uznawanym za 

lepszego niż się jest, potrzeba bycia podziwianym, potrzeba obcowania z wysokim 

statusem społecznym i ludźmi, którzy go reprezentują, pragnienie bycia traktowanym 

wyjątkowo, wykorzystywanie innych do osiągnięcia własnych celów, zazdrość, arogancja, 

wyniosłość. Według etiologii osobowość narcystyczna kształtuje się poprzez nadopie-

kuńczość oraz nadmierne koncentrowanie się na dziecku. Osoby narcystyczne traktują 

innych jako podatnych na manipulacje, nie szanując ich i nie okazując współczucia. 

U seryjnych morderców często występuje koncepcja Kernberga „złośliwy narcyzm” – 

polegająca na połączeniu narcyzmu z antyspołecznym zachowaniem oraz okrutnym 

sadyzmem. Charakteryzuje się ona patologią ego i superego, brakiem miłości obiek-

tywnej oraz patologiczną miłością własną. 
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Osobowość schizoidalna charakteryzuje się odizolowaniem od społeczności, chło-

dem emocjonalnym, ograniczoną zdolnością wyrażania pozytywnych uczuć lub gniewu 

wobec innych, brakiem wrażliwości w stosunku do obowiązujących norm, brakiem 

potrzeby bliskich osób i związków, fantazjowaniem, introspekcją, samotnością, niskim 

zainteresowaniem kwestiami seksualnymi. Według etiologii osobowość schizoidalna 

kształtuje się poprzez czynniki biologiczne, takie jak brak równowagi w AUN i w ukła-

dzie wydzielania dokrewnego oraz słaba wrażliwość emocjonalna. Poprzez znikome 

kontakty fizyczne oraz emocjonalne u dziecka wzrasta bierność i emocjonalna obojęt-

ność. Dodatkowo hamowanie struktur neuronalnych, które stanowią filar emocjonal-

ności i przywiązania, poprzez brak właściwych bodźców wśród otoczenia skutkuje 

problemem w kontaktach międzyludzkich. 

Osobowość paranoiczna charakteryzuje się nieufnością w stosunku do innych ludzi, 

nadmierną wrażliwością, szczególnie na niepowodzenia czy odrzucenie, nadmierne 

i długotrwałe przeżywanie przykrości, błędne interpretowanie działań innych osób, 

szczególnie jako wrogie, podejrzliwość, brak zaufania. Według etiologii osobowość 

paranoiczna może wykształcić się poprzez długotrwałe poczucie lęku, natomiast 

doznawanie krzywdy czy krytyki w okresie dzieciństwa może spowodować nadmierną 

wrażliwość na przejaw wrogości ze strony otoczenia. 

Osobowość chwiejną emocjonalnie charakteryzuje niestabilność emocjonalna, impul-

sywne działania bez względu na ich konsekwencje, wybuchy gniewu. Spośród osobo-

wości chwiejnej emocjonalnie wyróżniamy dwa typy: typ impulsywny (obejmujący 

osobowość eksplozywną i agresywną) oraz typ borderline (niestabilne związki, kryzysy 

emocjonalne, groźby samobójstwa, zaburzony obraz samego siebie, uczucie pustki). 

Według etiologii osobowość chwiejna emocjonalnie może wykształcić się poprzez 

wysoką reaktywność AUN bądź niewłaściwe wychowywanie [5]. 

Jarosław Stukan w swojej książce zwraca również uwagę na czysty sadyzm, który 

przejawia takie cechy jak brak tendencji masochistycznych, fantazje o niszczeniu życia 

(zadanie cierpienia jest ważniejsze od władzy nad ofiarą i prowadzi do skrajnego 

okrucieństwa). Osobowość sadystyczna charakteryzuje się okrucieństwem, lekceważą-

cym podejściem do innych ludzi, wraz z agresją i pogardą. Taka osoba wymaga bez-

względnego posłuszeństwa, odznacza się surowym podejściem wychowawczym, 

a osoby będące w bliskim kontakcie kontroluje oraz ogranicza ich autonomię. Taka 

osobowość czerpie przyjemność, obserwując cierpienie oraz jest zafascynowana brutal-

nością. Według etiologii sadystyczne zaburzenia osobowości wykształcają się poprzez 

maltretowanie przez rodziców w dzieciństwie. Osobowość sadystyczna została zamie-

niona w klasyfikacji zaburzeń i chorób psychicznych DSM – IV na sadyzm seksualny, 

ponieważ zostało ona uznana za element psychopatii [2]. 

Zaburzenia psychiczne to nie tylko funkcja chemii lub struktury mózgu. Wiele teorii 

ukazuje, że zaburzenia psychiczne najlepiej wyjaśnia model podatność-stres. Każde 

zaburzenie przejawia predyspozycje do jego wystąpienia oraz specyficzne czynniki, 

które w połączeniu ukazują dane zaburzenie. Niektóre osoby mogą być bardziej podatne 

na wybrane zaburzenia ze względu na charakter biologiczny (geny, zaburzenia struktur 

mózgu lub neuroprzekaźników) jednak bez stresora środowiskowego, takie zaburzenie 

nie wystąpi. Model ten to połączenie skłonności biologicznych i innych czynników, 

które mogą wywołać zaburzenie psychiczne. 
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Jako przyczyny psychogennych zaburzeń seksualnych uznaje się nierozwiązane 

i nieświadome konflikty takie jak: poczucie winy, wczesnodziecięce urazy seksualne, 

lęk przed kastracją. Czynnikiem predysponującym do wystąpienia takich zaburzeń 

mogą być, przykre wrażenia z współżycia rodziców lub zaburzona identyfikacja ról 

seksualnych. Natomiast czynnikiem osobowościowym może być agresja, obsesyjne 

myślenie o seksie, nadmierna masturbacja czy też wyobraźnia erotyczna [13]. 

Jarosław Stukan przedstawia pojęcie narcyzmu patologicznego (który charakteryzuje 

się patologicznym rodzajem miłości względem siebie i innych, zaburzonym superego, 

często występującym z zaburzeniem borderline) oraz narcyzmu złośliwego (ten zaś 

odznacza się cechą łączną pomiędzy zaburzeniem narcystycznym a psychopatią, w tym 

przypadku superego jest zniekształcone na najwyższym poziomie). Jako różnicę po-

między narcyzmem złośliwym, a osobowością antyspołeczną J. Stukan wskazuje cha-

rakter sadyzmu, który towarzyszy tym zaburzeniom. Według autora osobowość asocjalna 

lub psychopatia oraz sadyzm tworzą osobowość niebezpieczną, którą odznacza się 

każdy seryjny morderca [2]. 

Występowanie stałego czynnika w psychopatii może wskazywać na jego genotyp, 

jednak defekt osobowości, jakim jest psychopatia charakteryzuje się złożonością syn-

dromu [14, s. 291-296]. 

Łukasz Wroński przedstawia pojęcie sprawców o motywacji seksualnej, wskazując 

na sadyzm seksualny z wyszczególnieniem, zaproponowanym przez Lwa-Starowicza, 

na: sadyzm fantazyjny (wyobrażenie podczas masturbacji), sadyzm bierny (wywoły-

wanie negatywnych emocji u partnera w trakcie współżycia) oraz sadyzm agresywny 

(przemoc słowna lub fizyczna w zależności od nasilenia formy sadyzmu). Lekka forma 

sadyzmu charakteryzuje się krępowaniem oraz upokarzaniem, ciężka forma ujawnia 

się poprzez zaspokojenie seksualne spowodowane różnego rodzaju krzywdą fizyczną, 

natomiast najcięższą formą sadyzmu jest „mord z lubieżności”, który oznacza przy-

jemność seksualną wywołaną przez śmierć ofiary (jest to podgrupa seryjnych morderców 

przedstawiona w rozdziale 3.1). Wśród najcięższej formy sadyzmu, którą jest mor-

derstwo z lubieżności można wymienić wiele podtypów, w tym: dusicieli, sprawców 

torturujących swoje ofiary, (tzw. „znęcacze”), nekrofilii czy też „wampirów” lub 

kanibali. Wśród parafilii współwystępujących z sadyzmem można nadmienić fetyszyzm 

(zaspokojenie seksualne poprzez kontakt z przedmiotem) oraz pedofilię (skłonność do 

kontaktów seksualnych z dziećmi), które są rodzajem dewiacji. W pojęciu sprawców 

o motywacji emocjonalnej (tytanizm – rozładowanie napięcia poprzez akt okrucieństwa) 

można wymienić podtyp sadystyczny (fantazje związane z dominacją), podtyp mściwy 

(potrzeba dominacji oraz ukierunkowana nienawiść), a także podtyp impulsywny 

(nagła potrzeba rozładowania napięcia). Ostatnie przedstawione w książce jest pojęcie 

sprawców o motywacji instrumentalnej, w której zostały wyszczególnione podtypy 

„sadystów instrumentalnych” (zabijanie dla celu, zapotrzebowanie na bodźce). Wśród 

nich wyróżniamy podtyp manipulacyjny (uwodzenie ofiary w konkretnym celu), 

podtyp rabunkowy (pozbycie się świadka innego przestępstwa), podtyp kryminalny 

(zabijanie w przypadku przeszkody w osiągnieciu danego celu) oraz podtyp płatnego 

zabójcy (zabijanie dla korzyści finansowych) [5]. 

Zdaniem autora zaburzenia osobowości, uszkodzenie OUN oraz urojenia zwięk-

szają ryzyko popełniania seryjnych morderstw [5, s. 188]. 
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Wśród koncepcji pomagających zrozumieć przyczyny zaburzeń psychicznych prze-

wija się perspektywa biologiczna i jej ujęcie czynników sprawczych takich jak: zabu-

rzenia równowagi przekaźników (nieprawidłowo funkcjonujące neurony, brak równowagi 

przekaźników w mózgu) i hormonów (brak równowagi androgenów), podatność gene-

tyczna (polimorfizm), temperament (charakterystyczne sposoby samoregulacji) oraz 

dysfunkcje mózgu i plastyczność nerwowa (uszkodzenia struktury i funkcji mózgu). 

Wśród czynników i przyczyn ryzyka wystąpienia zaburzonych zachowań wyróżniamy 

przyczynę konieczną (poprzedzenie zaburzenia przyczyną), przyczynę wystarczającą 

(przyczyna powoduje zaburzenie) oraz przyczynę dodatkową (wystąpienie przyczyny 

zwiększa prawdopodobieństwo zaburzenia) [15, s. 85-102]. Wśród psychologicznych 

czynników sprawczych szczególną uwagę można zwrócić na doświadczenie deprywacji 

lub traumy na wczesnym etapie życia, co wiązać się może z nieodwracalnymi zmia-

nami. Również instytucjonalizacja czy psychopatologia rodziców wpływa na zaburzenie 

procesu rozwoju [15, s. 120-125]. B. Hołyst ukazuje potwierdzone założenie o częstym 

zaburzeniu osobowości i zachowania wśród sprawców seryjnych morderstw, przedsta-

wiając u zdecydowanej większości cechy dyssocjalnej osobowości. Wśród sprawców 

seksualnych, zauważone zastały w prawie każdym przypadku, zaburzenia seksualne 

[16]. Autor przedstawia również podział psychopatii, która wyszczególnia psychopatów 

pasywnych („pasożytniczy” tryb życia) oraz agresywnych (popełniających agresywne 

przestępstwa). Osobowość antyspołeczną ukazuje jako współwystępującą z innymi 

kategoriami psychopatologicznymi, takimi jak uzależnienia od substancji psycho-

aktywnych lub inne formy specyficznych zaburzeń osobowości (co utrudnia proces 

diagnozy). Wskazany jest również pogląd, że osoby z osobowością antyspołeczną prze-

jawiają cechy osobowości narcystycznej. U takich osób występuje konflikt, który polega 

na hamowaniu impulsów względem ograniczeń narzucanych przez społeczeństwo. 

Według analiz społecznych uwarunkowań osobowości antyspołecznej – utrzymuje się 

pogląd, iż osobowość ta podlega dziedziczeniu społecznemu. Około 70% psychopatów 

miało ojców wykazujących zachowania antyspołeczne. Warunkiem do ukształtowania 

się u dziecka cech psychopatycznych jest zorientowanie u dziecka na ojca oraz ojciec 

ten musi przejawiać właśnie osobowość antyspołeczną. Niezgodność pożycia 

małżeńskiego oraz wypływ rówieśników mają drugorzędną rolę [16, s. 660-669]. 

Często przejawiającym się zagadnieniem wśród zaburzeń są zaburzenia obsesyjno-

kompulsyjne. W ich powstawaniu istotną rolę odgrywa wzrost poziomu lęku w momen-

cie separacji z rodzicami lub pragnienie dziecka do sprawowania kontroli nad otocze-

niem. Głównymi objawami przy takich zaburzeniach są natrętne myśli, powtarzalne 

zachowania oraz rytuały. Występowanie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego z innymi 

zaburzeniami psychicznymi jest bardzo częstym zjawiskiem. Najczęściej współistnie-

jącymi schorzeniami są zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, zaburzenia tikowe, 

zaburzenia psychotyczne, zaburzenia osobowości. Występowanie OCD wraz z zabu-

rzeniem osobowości ma wiele cech wspólnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju 

[17]. Model biologiczny zakłada, że właśnie czynniki biologiczne powodują symptomy 

zaburzeń psychicznych. Mózg może być odpowiedzialny za patologie poprzez jego 

budowę lub przesyłanie informacji między różnymi strukturami. Pewne cechy, tempe-

rament, a nawet specyficzne zaburzenia mogą mieć komponenty genetyczne [1, s. 19-21]. 

Psychopatia jest kategorią kliniczną, choć często ujmowana jest w kategorii nor-

matywno-prawnej. Przemoc seksualna stosowana przez psychopatów wiąże się z unikal-
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nym i powtarzającym się wzorem zachowania seksualnego, motywacją oraz bez-

względnością zachowania. Psychopatia ukazana jest, pod kątem kierowania przez 

fantazje seksualne oraz gwałtowne pragnienie dominacji. Najwięcej psychopatów 

dokonuje przestępstwa gwałtu. Aspekt kryminologiczny rozpatruje kwestię psychopatii 

poprzez pryzmat przestępczości [18]. 

B. Hołyst przedstawia najczęstsze czynniki ryzyka dotyczące rozmaitych zaburzeń 

psychicznych, wśród nich znajdują się: warunki rodzinne (choroba psychiczna w ro-

dzinie, niższa klasa społeczna, konflikty rodzinne), problemy emocjonalne (niedojrzałość 

emocjonalna, stresujące zdarzenia losowe, maltretowanie w dzieciństwie, otępienie emo-

cjonalne), problemy w szkole (demoralizacja szkolna, problemy w nauce), kontekst 

społeczny (dyskryminacja, bezrobocie, skrajna nędza, zdezintegrowane środowisko), 

upośledzenie fizyczne (komplikacje okołoporodowe, uszkodzenie zmysłów, upośledzenie 

organiczne), problemy interpersonalne (alienacja, izolacja, odrzucenie) oraz opóźnienie 

rozwoju (deficyt uwagi, inteligencja poniżej normy, niekompetencja społeczna) [19, 

s. 1238-1239]. 

Podstawowym kryterium sadyzmu seksualnego jest występowanie przynajmniej 

przez pół roku, wywołujących podniecenie seksualne, fantazji lub zachowań powo-

dujących cierpienie u ofiary (które wywołują podniecenie seksualne u sprawcy). Takie 

pragnienia zaburzają funkcjonowanie w różnych obszarach życia [20, s. 8]. Kryteria 

diagnostyczne nekrofilii nie są skategoryzowane, znajdują się w kategorii „innych 

zaburzeń preferencji seksualnych” (wśród tej grupy znajduje się na przykład zoofilia 

i froteryzm). Nekrofilia należy do rodzajów parafilii. Możemy wyszczególnić różne 

typy nekrofilii, nekrofile prawdziwi (pociąg do zwłok dzielący się na podgrupy) oraz 

nekrofile właściwi (seksualne obcowanie ze zwłokami). Wśród nekrofilii prawdziwych 

wyróżniamy nekrofilów homicydalnych (zabijanie w celu pozyskania zwłok), nekrofilów 

„normalnych” (praktyki seksualne już z martwymi ciałami), nekrofilów fantastów 

(fantazje bez realizacji). Pseudonekrofilia oznacza intencjonalny kontakt ze zwłokami 

występujący przy preferencji kontaktów seksualnych z żywymi partnerami, cechuje ją 

brak występowania fantazji. Anil Aggrawal dokonał podziału nekrofilii na dziesięć 

kategorii (zostaną przywołane tylko niektóre z nich ze względu na powtarzalność 

z powyżej przedstawionym podziałem): nekrofilów grających role (podniecenie w przy-

padku udawania nieprzytomności przez partnerkę), nekrofilów romantycznych (nie-

umiejętność rozstania się ze zwłokami partnerki, traktowanie zmarłej osoby tak jak 

żywej, praktykowanie normalnych czynności takich jak wspólne posiłki, współżycie), 

nekrofilów fetyszystów (brak interakcji seksualnej ze zwłokami, wycinanie różnych 

części ciała w celu stymulacji seksualnej), nekrofilów okaleczających zwłoki (zaspoko-

jenie poprzez okaleczanie, zazwyczaj kończące się masturbacją). Wśród etiologii 

powstania nekrofilii wymienia się upojenie alkoholowe, upośledzenie lub zaburzenie 

impulsów [20, s. 56-65]. Wśród parafilii warto nadmienić również wampiryzm 

i kanibalizm seksualny, które mogą wynikać z fuzji agresywnych i libidalnych popędów 

(forma sadyzmu seksualnego) [20, s. 144]. Powyżej przedstawione typy ukazują 

szczegółowe rozróżnienie seksualnych seryjnych morderców [20, s. 5-6]. 

Perwersja nie prowadzi do prokreacji, definiowana była jako seksualna aktywność 

bez normalnego aktu seksualnego [21, s. 104]. Sadyzm sam w sobie nie jest pragnie-

niem ranienia drugiej osoby, aczkolwiek jest silnie związany z pragnieniem absolutnej 

kontroli nad człowiekiem. Upokarzanie stanowi pewnego rodzaju manifestację sadyzmu. 
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Większość sadystycznych skłonności ma na celu stłumienie przejawów woli drugiego 

człowieka, jednak nie do końca ma to odzwierciedlenie w sadyzmie seksualnym. De-

struktywny sadyzm może charakteryzować się nekrofilnymi tendencjami [21, s. 121-126]. 

W tematyce dotyczącej zaburzeń warto również przedstawić zaburzenia świado-

mości, które dotyczą przytomności oraz pełnego zakresu procesów objętych świadomo-

ścią. Philip Zimbardo ukazuje proces świadomości jako zdawanie sobie sprawy 

z własnych procesów myślowych oraz zdarzeń zewnętrznych. Dzięki świadomości 

jesteśmy w stanie rozumieć to, kim jesteśmy i co czynimy. Dokładnie sprecyzowanym 

pojęciem jest tutaj samoświadomość [22, s. 31-32]. 

Lęk i strach mogą być wyrazem zaburzeń psychicznych, szczególnie w przypad-

kach, gdy są odczuwane w nieuzasadnionych sytuacjach (mogą oznaczać nerwicę lub 

psychozę). Lęk może być zarówno przyczyną, jak i i wynikiem zaburzeń psychicz-

nych. Częstym skutkiem lęku może być agresja. Lęk fizjologiczny i patologiczny utrzy-

mujący się przez dłuższy okres określany jest mianem stanu lękowego [22, s. 108-109]. 

4. Analiza zachowania i eskalacja sprawcy 

Analiza psychologiczna seryjnych morderców na początku opierała się na teorii 

Zygmunda Freuda, według której agresywne zachowania mają swoje początki w kon-

flikcie pomiędzy id a superego. Kolejno koncepcja poznawcza pomagała zrozumieć 

wewnętrzne funkcjonowanie człowieka. Struktury poznawcze są inaczej systemem 

informacyjnym o świecie i sobie samym, zakodowanym w pamięci człowieka oraz 

regulującym jego zachowanie. 

Praktycznie każdy seryjny zabójca doświadczył przemocy w dzieciństwie, a ich 

relacje z najbliższą osobą były pozbawione więzi (dziecko nie miało możliwości nauki 

rozróżniania pomiędzy dobrem a złem). Również duży wpływ na kształtowanie się 

skłonności przestępczych miała izolacja, podczas której potencjalny przyszły zabójca 

zatracał się w masturbacji lub fantazjach. Takie osoby nie doświadczają miłości, przez 

co nie wiążą czynności seksualnej z uczuciem. 

Wiele osób wychowanych w patologicznym środowisku oraz dysfunkcyjnych rodzi-

nach nie wkracza na drogę przestępczości, zazwyczaj stanie się mordercą poprzedza 

traumatyczne wydarzenie, zmieniając potencjalne skłonności w faktyczne [23]. 

W tym rozdziale zostanie przedstawione psychologiczne ujęcie sprawców seryj-

nych morderstw w stosunku do kontekstu genezy zbrodni. 

Występuje trzystopniowa klasyfikacja eskalacji działań przestępczych. Niski poziom 

oznacza agresję słowną w kontekście zachowań agresywnych oraz agresywność auto-

erotyczną w zakresie zachowań seksualnych. Średni poziom obejmuje przemoc 

fizyczną, niepowodującą zgonu ofiary (np. gwałt). Wysoki poziom charakteryzuje się 

zadawaniem ciosów śmiertelnych (klasyfikuje się tu również gwałt ze szczególnym 

okrucieństwem) [24, s. 141]. 

Na wstępie warto zaznaczyć fizjologiczne mechanizmy regulacji czynności. Układ 

nerwowy zapewnia prawidłową regulację poszczególnych narządów i integracji. Jest 

zbudowany z neuronów, które przewodzą z jednego miejsca w drugie. Pobudliwość 

umożliwia odbieranie bodźców i reagowanie na nie. Bodźcem jest każda zmiana, która 

prowadzi do reakcji, te zaś odbierane są przez receptory, w nich bodziec przetwarzany 

jest na impuls nerwowy. Impulsy te przekazywane są do części centralnej układu ner-

wowego, tam są przetwarzane, a następnie przekazywane do narządów wykonaw-
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czych. Podstawowym zadaniem nerwów jest przekazanie pobudzenia do mózgu i części 

układu nerwowego, co zapewnia przekazywanie informacji i możliwość reakcji [25]. 

Warto zastanowić się, dlaczego ludzie badają naturę człowieka. Na ogół wynika to 

z ciekawości, natomiast niektórzy podchodzą w bardziej praktyczny sposób, wysnu-

wając twierdzenie, że dzięki wiedzy jesteśmy w stanie rozwiązywać przyczyny proble-

mów społecznych. Takie osoby dążą do złagodzenia między innymi zjawiska przestęp-

czości. Niektórzy zaś dążą do poznania natury ludzkiej ze względu na pragnienie 

zbliżenia, aby zrozumieć, dlaczego ludzie czują i myślą w dany sposób [26]. 

Współdziałanie procesów poznawczych i emocjonalnych wraz z procesami kontroli 

jest wewnętrznym regulatorem zachowania. Automatyczny dostęp do własnych 

procesów psychicznych (struktury nawykowe) różni się od dostępu dobrowolnego 

(nowe aspekty bodźca), który dotyczy właśnie kontroli zachowania. Taka analiza jest 

ważna dla procesu uświadamiania, szczególnie w stosunku do informacji społecznych 

[27]. Zrozumienie seryjnego zabójstwa wymaga zbadania wielu czynników struktural-

nych i kulturowych [16, s. 246]. 
Budowanie profilu powstaje na podstawie analizy śladów z miejsca zdarzenia. 

Rekonstruując przebieg zdarzenia na podstawie śladów można zbudować portret 
psychologiczny sprawcy. Ślady behawioralne są w stanie ukazać najwięcej informacji 
na temat sprawcy. Mianem śladu behawioralnego jest pozostałość po działaniach 
sprawcy. Krew jest zarówno śladem fizycznym, jak i behawioralnym. Analiza prze-
stępstwa ściśle dotyczy rekonstrukcji przebiegu zdarzenia, na jej proces składa się 
analiza śladów fizycznych, analiza wiktymologiczna oraz analiza miejsca zdarzenia. 
Za każdą czynnością stoi proces psychiczny, za nią cecha, która w połączeniu tworzy 
osobowość. Wśród śladów kryminalistycznych wyróżniamy ślady fizyczne, ściśle 
łączące podejrzanego z ofiarą (włosy, krew), ślady łączące osobę z miejscem (odciski 
palców), ślady pozwalające na bezpośrednią identyfikacje podejrzanego (DNA). Wśród 
śladów behawioralnych natomiast modus operandi (sposób działania), „podpis sprawcy” 
(czynności wykraczające poza akt zabójstwa – napis, ułożenie ciała), ślady dotyczące 
wersji kryminalistycznych przyjętych w śledztwie oraz całość zachowania. Ważnym 
pojęciem w profilowaniu jest właśnie modus operandi, który uważa się za jedną z cech 
identyfikujących sprawcę. W jego skład wchodzą wszystkie narzędzia i czynności ko-
nieczne do popełniania przestępstwa. Sprawcy o motywacji seksualnej często zmieniają 
swój sposób działania (około cztery miesiące). Może to być spowodowane zapewnie-
niem sobie większej satysfakcji, większego zysku lub chęcią uniknięcia wykrycia. 
W analizie zachowania trzeba odróżnić, czy zachowanie sprawcy jest instrumentalne 
(konkretny cel), czy ekspresyjne (manifestacja). Ważnym jest również, by ocenić 
doświadczenie sprawcy poprzez jego działania i ułożyć z nich pasujące sekwencje, 
które muszą odnosić się do innych śladów. Z biegiem czasu zbrodnie mogą mieć coraz 
„cięższy charakter”, głównie ze względu na etap jego „działalności” (podczas pierwszej 
zbrodni zdobywane jest doświadczenie). Można wyróżnić cztery fazy zachowania 
sprawcy, są to zachowania poprzedzające zbrodnie (w pierwszej fazie występuje stresor, 
wybór ofiary oraz planowanie zbrodni – świadome lub nieświadome), popełnienie zbrodni, 
sposób traktowania i zostawienia ciała ofiary oraz zachowania po zbrodni (odwie-
dzanie miejsca zbrodni lub pochówku ofiary, nawiązanie kontaktu z mediami, policją 
lub rodziną ofiary). Również w zakres modus operandi wchodzi zakres interakcji 
sprawcy z ofiarą. Wyróżniamy zachowania poufałe, które polegają na aktywnym 
uczestnictwie w zbrodni (komplementy, wzbudzenie zaufania, reagowanie na zacho-
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wanie ofiary, przepraszanie ofiary po dokonanej zbrodni, wymaganie aktywnego udziału 
w przebiegu zbrodni). Zachowania seksualne to penetracja, seks oralny, dotykanie sfer 
erogennych. Zachowania agresywne obejmują różnego rodzaju przemoc w celu kontroli. 
Zachowanie uprzedmiotowiające, które zawiera bezosobowe określenia, ignorowanie 
ofiary, zasłanianie twarzy lub zdzieranie ubrania i nadmierne krępowanie oraz zacho-
wanie przestępcze polegające na obezwładnieniu ofiary w celu jej unieruchomienia, 
a nie dominacji. „Podpis” sprawcy jest stałym elementem sposobu działania, jest cha-
rakterystyczny i specyficzny w stosunku do osobowości. W przypadku Teda Bundy’ego 
„podpisem” był wzorzec ofiary. Jan Gołębiowski określa „podpis” sprawcy mianem 
zachowania specyficznego. Takie zachowanie jest czynnikiem istotnym dla sprawcy. 
Niektóre „podpisy” mogą być „zachowaniem ponad przestępczym”, a przykładem 
może być podkładanie wygodnego koca ofierze podczas gwałtu (by zapewnić komfort 
i stworzyć pozory normalnego stosunku). Innym przykładem „podpisu” może być 
specyficzny sposób krępowania, symboliczne okaleczanie, sposób okaleczania lub 
zadawania ran, zabieranie rzeczy ofiar, wyboru miejsca, pora dnia. Nadmierne zada-
wanie ran w okolicach stref erogennych jest objawem parafilii. Wyróżnić również 
można „zachowania rytualne,” które są powtarzalnymi czynnościami wyrażającymi 
emocje lub fantazje. Wybór narzędzia zbrodni jest istotny, ponieważ dzięki niemu 
możemy odtworzyć cechy psychologiczne sprawcy (rodzaj sprawcy i jego typ, stosunek 
do ofiary, sposób przemieszczania się). Sposób działania może mówić o zachowaniu 
człowieka i jego cechach psychologicznych, podobnie jak brak zachowania uznawa-
nego za logiczne. Warto również zwrócić uwagę (oprócz motywacji sprawcy) na czynniki 
zewnętrzne (nieprzewidziane wydarzenia mające wpływ na zachowanie sprawcy, na 
przykład niespodziewana reakcja ofiary, pojawienie się osób trzecich). Kolejnym 
ważnym terminem jest inscenizacja miejsca zbrodni (pozorowanie miejsca zdarzenia), 
która ma na celu świadomą zmianę wyglądu miejsca i ofiary przez sprawcę. Mogą 
również istnieć inne powody zmiany miejsca zbrodni wynikające z chęci ochrony 
godności ofiary. Inscenizacja jest procesem świadomym i pozwala określić emocjonalny 
stosunek sprawcy do ofiary. Jedną z głównych zasad powyższego podrozdziału jest 
twierdzenie, że sprawca nigdy nie zmieni swojej osobowości [4, s. 173-206]. Można 
zwrócić uwagę na determinanty modus operandi, które dzielą się na czynniki wew-
nętrzne, tj.: osobowość sprawcy, motywacja, wykształcenie, wiedza, przekonania i zasady, 
fizyczne predyspozycje oraz czynniki zewnętrzne, tj.: zachowanie pokrzywdzonego, 
dostosowanie zachowania, warunki atmosferyczne, dostosowanie topograficzne [28, 
s. 42-43]. Sądowa psychologia kliniczna wskazuje na kilka mechanizmów regulujących 
zachowanie człowieka. Na biologię zachowania składa się neuroanatomia zachowań 
społecznych, neurochemia oraz genetyka zachowania. Środowiskowe czynniki kształ-
towania zachowania (kultura i społeczeństwo) obejmują socjalizację, socjalizację płci 
oraz rozwój moralny (perspektywa społeczna). Na psychologiczne mechanizmy zacho-
wania wpływa poznawcza i emocjonalna regulacja zachowania, osobowość oraz moty-
wacja [29, s. 71-97]. Kształtowanie się u większości sprawców „obsesji zabijania” 
może wynikać z predyspozycji wrodzonych lub przeżywanej traumy i nieprawidłowych 
więzi emocjonalnych. Czynnikiem, który może utrudnić proces resocjalizacji może być 
wysoki wyrok (mający na celu zmniejszenie ryzyka zagrożenia). W takim przypadku 
ciężko jest mówić o skutecznej terapii ze względu na brak możliwości obserwacji 
skazanego w naturalnym środowisku [30, s. 595-596]. 



 

Aleksandra Frontczak 
 

234 
 

5. Dziedziczność i środowisko 

Jednym z najbardziej znanych przekonań dotyczących natury ludzkiej jest założenie, 

że człowiek jest z natury dobry albo zły [4, s. 150]. 

Według Zygmunta Freuda, przychodząc na świat jesteśmy w stanie całkowitego 

narcyzmu, który zmienia się poprzez doświadczenia życiowe, koncentrując się tym 

samym na obiekcie zewnętrznym, który w przypadku nie utrzymania uwagi zostanie 

przekierowany na własne ego (tzw. wtórny narcyzm) [5]. 

Połączeniem między psychologią a biologią jest genetyka zachowania, nazywana 

również genetyką behawioralną, zajmująca się przekazywaniem cech i struktur, które 

leżą u podstaw zachowania. Dziedziczność ma wpływ na ludzkie zachowania i cechy, 

w tym między innymi agresywność, skłonność do dominacji lub poszukiwania sty-

mulacji. Wpływa również na powstawanie zaburzeń takich jak alkoholizm, schizofrenia, 

psychoza czy zachowania przestępcze, jednak wiele wzorców ludzkiego zachowania 

wykształca się pod wpływem doświadczeń życiowych [12]. 

Środowisko może wpływać na aktywność genów, te zaś mogą oddziaływać na 

środowisko. Wyróżniamy trzy sposoby interakcji genów wraz ze środowiskiem. Inter-

akcja bierna (skłonności genetyczne rodziców są środowiskiem biernie przyjmowanym), 

interakcja reaktywna (wpływ zachowania innych ludzi na nasze genetyczne cechy), 

interakcja aktywna (tworzenie sytuacji zgodnej z istniejącymi skłonnościami genetycz-

nymi). 

Dane gatunki różnią się od siebie biologicznie i behawioralnie (cechy), a warunki 

środowiskowe sprzyjają określonym cechom. Na zachowanie wpływają zarówno 

zmienne środowiskowe, jak i zmienne genetyczne [31]. 

Czynniki genetyczne często są przedstawiane jako predyspozycje do popełniania 

danych przestępstw, mając jednak na celu zmniejszenie odpowiedzialności za dany czyn. 

Opieranie się jednak na samej teorii wpływu genetyki jako determinanta przestępczych 

zachowań jest fałszywym przekonaniem, ponieważ udowodniono, że równie ważny 

jest czynnik genetyczny, jak i środowiskowy, oba mają wpływ na rozwój i zachowanie 

jednostki. Zachowanie, które może być odziedziczone, poddawane jest naturalnym 

modyfikacjom. Wkład własny jednostki oraz odpowiednie środowisko sprzyjają rozwo-

jowi, który może mieć ograniczenie właśnie ze względu na dziedziczność. Jednocześnie 

zaniedbanie wychowawcze nie może być czynnikiem usprawiedliwiającym. Oba czynniki 

wspólnie oddziałujące mogą być przyczyną powstających zaburzeń. Indywidualne 

doświadczenie odgrywa najprawdopodobniej najważniejszą rolę w kształtowaniu się 

człowieka. Genetyka zachowania najczęściej służy do wyjaśniania podstawowych 

różnic indywidualnych. Współcześnie nie można jednak odrzucić wielu elementów, 

które wyjaśniają zachowanie człowieka [32]. 

Analiza biomedyczna wyszczególnia cztery różne podejścia tłumaczące zjawisko 

seryjnego zabójstwa. Wyróżniamy podejście ewolucyjne, neurologiczne, biochemiczne 

oraz genetyczne. Podejście ewolucyjne wykazuje u mężczyzn cechy fizjologiczne 

i psychologiczne, które ułatwiają im dokonywanie czynności agresywnych. Jako ewolu-

cyjna przedstawiona jest również perspektywa, która stawia zachowania agresywne 

jako sposób zabezpieczający prokreacje. Podejście neurologiczne ukazuje poprzez 

tomografie lub inne testy neuropsychologiczne, urazy lub zaburzenia u sprawców seryj-

nych zabójstw. Zaburzenia neurologiczne często są używane do tłumaczenia agresywnych 

zachowań, tak samo jak patologie w strukturze mózgu (między innymi rola wzgórza 
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i podwzgórza), natomiast urazy głowy mogą być przyczyną defektów zachowania lub 

osobowości (podobnie jak nadużywanie substancji psychoaktywnych może powodować 

uszkodzenie mózgu). Podejście biochemiczne ukazuje grupę neuroprzekaźników jako 

mechanizm wpływania (kora mózgowa, rejon podkorowy) odpowiadający za przemoc. 

Również rola serotoniny ma odzwierciedlenie w zachowaniach agresywnych, a jej 

anomalie mogą mieć wpływ na seryjne zabójstwa, podobnie jak rola czynników hor-

monalnych lub poziom adrenaliny. Podejście genetyczne ukazuje, że istnieje wyższe 

prawdopodobieństwo przestępczości u dzieci, jeśli biologiczni rodzice byli przestępcami. 

Podkreślana jest również rola nieprawidłowości chromosomów (XYY, dodatkowy 

męski chromosom) w przestępczych zachowaniach. 

Analiza socjologiczna uznaje zdecydowany wpływ czynników na ludzkie zacho-

wanie, gdzie niekorzystne warunki sprzyjają zachowaniom przestępczym. Niektóre 

teorie uznają jednak, że takie zachowania kształtują się poprzez wyuczenie danych 

postaw (seryjni mordercy często byli świadkami przemocy). Zachowania agresywne 

mogą również wystąpić poprzez ujawnienie się bodźców zewnętrznych, tak zwanych 

mechanizmów wyzwalających agresje. Ważnym rodzajem jest również czynnik 

modelujący (obserwacja zachowania osób w bezpośrednim otoczeniu) [23]. 

Istnieje wiele teorii kryminologicznych starających się wyjaśnić zjawisko przestęp-

czości i jego determinanty. Kierunek biopsychologiczny przedstawia koncepcje biolo-

giczne, które zawierają teorie antropologiczne (przestępca z urodzenia), koncepcje 

nawiązujące do genetyki (zaburzenie chromosomów) oraz zaburzeń funkcjonowania 

OUN (mikrouszkodzenia prowadzą do zaburzeń funkcjonowania mózgu) i koncepcje, 

które nawiązują do obniżonej sprawności intelektualnej (upośledzenie łączy się z prze-

stępczością). Również w tym kierunku przedstawione są koncepcje psychologiczne, 

w tym typ psychomatyczny (dany typ osobowości wykazuje tendencje do popełniania 

czynów przestępczych), teoria osobowości przestępczej (odziedziczone zachowanie 

przestępcze), koncepcje nieprawidłowej osobowości (zaburzony obraz samego siebie) 

i psychopatia. Kierunek socjologiczny przedstawia teorie ekologiczne (zależność między 

zachowaniem przestępczym a środowiskiem i ukształtowaniem się terenu), strukturalne 

(nierównomierne możliwości poprzez zróżnicowanie społeczne), zróżnicowania kultu-

rowego (różne zachowania generowane przez ten sam system wartości), teorie uczenia 

się zachowań przestępczych (odzwierciedlanie wcześniej zaobserwowanych przestęp-

czych zachowań) oraz teorie kontroli (wyjaśnienie czynników powodujących przestępcze 

zachowanie) [33]. Istnieje zależność pomiędzy przestępczością dzieci adoptowanych 

a ich rodzicami naturalnymi, odnosi się to do czynników uwarunkowanych genetycznie, 

ciężko jest jednak udowodnić, które właściwości psychiczne ukształtowały się w dro-

dze dziedziczenia biologicznego, a które w wyniku dziedziczenia społecznego [34]. 

Wyróżniamy zmienność genotypową (geny) i fenotypową (cechy). Genetyczne uwa-

runkowania człowieka określa się poprzez przenoszenie określonych właściwości 

(z rodziców na dziecko), wpływ odziedziczonych właściwości (kształtowanie się 

jednostki) oraz zasięg (wpływ dziedziczonych cech na człowieka) [34, s. 138-139]. Na 

psychikę człowieka składa się strefa intelektualna, strefa emocjonalna, strefa woli oraz 

popędy, inaczej mówiąc: rozum, uczucia, instynkty i decyzje. Dane elementy wpły-

wają na osobowość człowieka, warunkując jego zachowanie [34, s. 157]. Jan Gołębiowski 

przywołuje teorię biologiczno-ewolucyjną, w której wysoki poziom testosteronu wraz 

z zachowaniami agresywnymi i niskim poziomem inteligencji koreluje dodatnio [4, s. 232]. 



 

Aleksandra Frontczak 
 

236 
 

6. Podsumowanie 

Profilowanie kryminalistyczne jest szczegółową analizą przestępstwa w celu od-

tworzenia jego przebiegu i znalezienia sprawcy danego czynu. Duży nacisk stawia się 

na analizę śladów behawioralnych oraz analizę miejsca zbrodni, które niewątpliwie 

wskazują na specyficzne i niepowtarzalne cechy osobowości sprawcy. 

Szereg informacji zawartych w pracy miał na celu przedstawienie problematyki 

tego zjawiska oraz przedstawienie wielu czynników powodujących jego powstawanie. 

Ważnym jest poszerzenie wiedzy na ten temat, aby można było zapobiegać takim 

zjawiskom. Istotne jest, by unikać stygmatyzacji i oceny tylko jednego zdarzenia ze 

względu na niezliczoną ilość czynników wpływających na dane zachowanie. 

Profilowanie kryminalistyczne jest stosowane po danej zbrodni w celu zapobie-

gania kolejnym. Jednak przy stosunkowo szerokim zapleczu wiedzy, przedstawionym 

w niniejszej pracy, nasuwa się przemyślenie, czy profilowanie kryminalistyczne może 

być stosowane w celu zapobiegania powstania już pierwszej zbrodni, bowiem istnieje 

zestaw cech, danych zachowań, doświadczeń życiowych, które powielają się u zdecy-

dowanej większości sprawców seryjnych morderstw. Otwartą kwestią jest więc rozsze-

rzenie badań osadzonych w celu znalezienia skutecznych sposobów prewencyjnych 

przy występowaniu tego zjawiska lub wprowadzenie działań zapobiegających w środo-

wisku, gdzie istnieje największe ryzyko popełnienia zbrodni. 
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Profilowanie kryminalistyczne seryjnych sprawców morderstw 

Streszczenie 
Kluczową rolą w przypadku dokonywania przestępstw są okoliczności o charakterze kryminogennym, w tym 

deprywacja ważnych potrzeb biologicznych i psychologicznych, przeciążenie jednostki, sytuacja bolesna 

zarówno pod względem bólu fizycznego jak i cierpień psychologicznych, konflikt motywacyjny, silne 

poczucie zagrożenia, uczucie frustracji, sytuacja nowa i zaskakująca. Istnieją cztery typy sytuacji mogące 
prowadzić do przestępstwa, najbardziej popularnymi są: skrajna potrzeba, silna pokusa, duże możliwości 

oraz podejście do przestrzegania norm prawnych i społecznych. Profilowanie kryminalistyczne jest wyko-

rzystywane po danym przestępstwie w celu zapobiegania kolejnemu. Jednak przy stosunkowo szerokiej 

bazie wiedzy przedstawionej w tej pracy nasuwa się przemyślenie, czy profilowanie kryminalistyczne można 
wykorzystać do zapobiegania powstaniu pierwszej zbrodni, ponieważ istnieje zestaw cech, danych zachowań, 

doświadczeń życiowych, które są powielane u większości sprawców seryjnych morderstw. Otwartą kwestią 

jest zatem rozszerzenie badań nad osadzonymi w celu poszerzenia sposobów prewencyjnych przy wystę-

powaniu tego zjawiska, czy też wcielenie badań w odniesieniu do społeczeństwa, aby móc zapobiegać 
takim zjawiskom tam, gdzie istnieje największe ryzyko ich popełnienia 

Słowa kluczowe: profilowanie kryminalistyczne, zaburzenia zachowania, przestępczość, seryjne morderstwa, 

dewiacje seksualne  
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Forensic profiling of serial murderers 

Abstract 
Criminogenic circumstances play a key role in the commission of crimes, including "deprivation of important 

biological and psychological needs, overloading of the individual, a painful situation in terms of both phy-

sical pain and psychological suffering, motivational conflict, a strong sense of threat, feelings of frustration, 

a new and surprising situation". There are four types of situations that can lead to crime, among others, the 
most common being extreme need, strong temptation, great opportunity, and laconic approach to com-

pliance with legal and social norms.  

Forensic profiling is used after a given crime to prevent another. However, with the relatively broad base of 

knowledge presented in this work, it raises the analysis of whether forensic profiling can be used to prevent 
the emergence of the first crime, because there is a set of characteristics, given behaviors, life experiences 

that are duplicated in most perpetrators of serial murders. It is therefore an open question to expand the study 

of inmates to broaden preventive ways at the occurrence of this phenomenon, or to incarnate the study in 

relation to society to be able to prevent such phenomena where there is the greatest risk of their perpetration. 
Keywords: forensic profiling, behavioral disorders, crime, serial murders, sexual deviations 
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