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Wstęp 

 
 Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku został przygotowany na podsta-

wie informacji przedstawionych przez służby podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz 

danych pochodzących z innych instytucji, których zadania obejmują zwalczanie przestępstw  

i zapewnianie szeroko pojętego bezpieczeństwa. 

 Zgodnie z modelem przyjętym przed trzema laty, w Raporcie... opisane zostały naji-

stotniejsze zagadnienia związane z bezpieczeństwem, w tym dane na temat przestępczości 

kryminalnej, narkotykowej, korupcyjnej, zagrożeń terrorystycznych, bezpieczeństwa po-

wszechnego, stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym i podczas imprez masowych, kwestie 

dotyczące finansowych aspektów przestępczości i oszustw popełnianych na szkodę Unii Euro-

pejskiej, postępowań mandatowych oraz wyniki badań społecznych na temat poczucia bezpie-

czeństwa Polaków. 

Nowością Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku jest dodanie rozdziału 

na temat poszukiwania osób zaginionych i identyfikacji osób oraz zwłok o nieustalonej tożsa-

mości. 

 Rozdziały Raportu... zawierają krótką charakterystykę przestępstw lub innych nega-

tywnych zjawisk, podsumowanie skali zagrożenia w roku 2011, opis utrzymujących się ten-

dencji i ewentualnych nowych trendów, inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania po-

szczególnym typom przestępczości lub innym negatywnym zjawiskom. Ponadto opisano 

współpracę międzynarodową (w tym związaną z pierwszym w historii przewodnictwem Polski 

w Radzie Unii Europejskiej w drugim półroczu 2011 roku) oraz wskazano dziedziny wymaga-

jące usprawnień. 

 Wzorem poprzedniego Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce, w niniejszym doku-

mencie zamieszczono (wszędzie tam, gdzie to było możliwe na podstawie dostępnych danych) 

informacje o postępowaniach prowadzonych w prokuraturach w sprawach o określone prze-

stępstwa, o liczbie spraw sądowych prowadzonych w sądach okręgowych i rejonowych1, zasą-

dzonych wyrokach i ich wysokości oraz o liczbie wykonywanych w zakładach karnych orze-

czeń. Takie zbiorcze podsumowanie wyników pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedli-

wości jest jedynie próbą przedstawienia stanu faktycznego, ponieważ bez uruchomienia 

wspólnej policyjno-prokuratorsko-sądowej statystyki prowadzonych spraw oraz osób podejrza-

nych, oskarżonych i skazanych, nie jest możliwe uzyskanie w pełni satysfakcjonujących wyni-

ków. Jednak mimo że różne sposoby gromadzenia danych przez poszczególne organy ścigania 

i instytucje wymiaru sprawiedliwości są poważnym utrudnieniem w prezentowaniu wspólnej 

informacji, ostateczny kształt Raportu... pozwala zasadniczo na podsumowanie stanu bezpie-

czeństwa w Polsce. 
  

  

  

  

  

  

  

 

 
____________ 

 1 Dane Ministerstwa Sprawiedliwości użyte w Raporcie... pochodzą ze sprawozdań sądowych i dotyczą wybranych 

przestępstw, odnoszą się do orzeczeń wydanych przez sądy I instancji (nieprawomocnych).  
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Rozdział 1 
 

Przestępczość ogółem w latach 2001–2011 

 
(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej,  

Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej)  

 

 

 

 Wszczęte postępowania 

 
 W roku 2011 w Polsce wszczęto ogółem 981 480 postępowań przygotowawczych w spra-

wach o przestępstwa, czyli o 16 866 więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 1,7%). 

 

 

 Przestępstwa stwierdzone 

 
 W roku 2011 stwierdzono w Polsce 1 159 554 przestępstwa. Oznacza to wzrost liczby  

przestępstw stwierdzonych ogółem o 1,8% w stosunku do roku 2010. 

 Od roku 2009 liczba stwierdzonych przestępstw nieznacznie wzrasta, po uprzednim 

wyraźnym spadku, zanotowanym w latach 2004–2008. Pomimo notowanego od 3 lat wzrostu 

liczby przestępstw stwierdzonych nie osiągnęła ona stanu z lat 2003 i 2004, kiedy to rejestro-

wano w Polsce po prawie 1,5 mln przestępstw. Liczba przestępstw stwierdzonych w roku 2011 

jest niższa od zanotowanej w roku 2004 o 20,6%. 

 

 

 
Wykres 1.1 Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 
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 Czyny karalne nieletnich 

 
 W roku 2011 wśród wszystkich stwierdzonych przestępstw 101 026 to czyny karalne 

popełnione przez nieletnich, co oznacza utrzymanie poziomu z roku 2010 (wzrost o 1,9%), kie-

dy to było ich 99 187. 

 W roku 2011 czyny karalne popełnione przez nieletnich stanowiły 8,7% wszystkich 

stwierdzonych przestępstw (w roku poprzednim odsetek ten wynosił  również 8,7%). 

 

 

 Wskaźnik wykrycia przestępstw 

  

 W roku 2011 wskaźnik wykrywalności ogólnej przestępstw wyniósł 68,7% i był naj-

wyższy z dotąd notowanych. Od roku 2001 wskaźnik wykrywalności ogólnej wzrósł o 14,9 

punktu procentowego. 
 

Wykres 1.2 Ogólna wykrywalność przestępstw w latach 2001–2011 (w %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 

 

 

 Podejrzani 
 

 W roku 2011 Policja ustaliła 521 942 podejrzanych o popełnienie przestępstw. Ozna-

cza to wzrost liczby ustalonych podejrzanych o 1,2% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy  

to było ich 516 152. 

 

 

 Nieletni sprawcy czynów karalnych 

 

 W roku 2011 wśród sprawców przestępstw 49 654 to nieletni, czyli o 2,9% mniej niż  

w roku poprzednim, kiedy to było ich 51 162. 

 W roku 2011 nieletni stanowili 9,5% wszystkich ustalonych sprawców. W roku po-

przednim odsetek ten wynosił 9,9%. 

Przestępczość ogółem 



 

 

 

 

Wykres 1.3 Liczba podejrzanych ustalonych przez Policję w latach 2001–2011 
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Wykres 1.4 Liczba nieletnich sprawców czynów karalnych w latach 2001–2011 
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Przestępczość ogółem 

 Wskaźnik zagrożenia przestępczością ogółem w przeliczeniu  

na 100 tysięcy mieszkańców 

 Średnie zagrożenie przestępstwami ogó-

łem w Polsce w przeliczeniu na 100 tysięcy 

mieszkańców w roku 2011 wyniosło 30362. 

 Wskaźnik ten wzrasta wraz z liczbą prze-

stępstw stwierdzonych  ogółem (w roku 2009 wy-

nosił on 2961, w 2010: 3015). 

 Zasadniczo najniższy wskaźnik zagroże-

nia przestępstwami  ogółem w przeliczeniu  

na 100 tysięcy mieszkańców występuje  

we wschodnich województwach: podkarpackim, 

podlaskim, lubelskim i mazowieckim (bez KSP)3. 

 Najwyższe wartości wskaźnika  zagroże-

nia przestępstwami ogółem w przeliczeniu  

na 100 tysięcy mieszkańców notowane są w wo-

jewództwach zachodnich. W roku 2011 wskaźnik 

zagrożenia powyżej 3500 przestępstw w przeli-

czeniu na 100 tys. mieszkańców wystąpił w wo-

jewództwach: lubuskim, dolnośląskim, śląskim  

i zachodniopomorskim. 

 W roku 2011 w porównaniu z rokiem 

2010 wskaźnik zagrożenia przestępczością  

w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców 

wzrósł w województwach: kujawsko-pomorskim, 

lubelskim, lubuskim, małopolskim, mazowiec-

kim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, ślą-

skim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, 

wielkopolskim, zachodniopomorskim.  

 Na terenie podległym KSP pozostał  

na podobnym poziomie. 

 W tym samym czasie wskaźnik ten 

zmniejszył się w województwach: dolnośląskim, 

łódzkim i pomorskim. 

 

 

 
 

 
____________ 
2 Wszystkie wskaźniki zagrożenia przestępczością na 100 tys. 

mieszkańców użyte w niniejszym opracowaniu zaokrąglono, naj-

częściej do pełnych liczb. 
3 Zgodnie z właściwością terytorialną jednostek Policji, Komenda 

Stołeczna Policji obejmuje obszar Miasta Stołecznego Warszawy  

i okolicznych powiatów podwarszawskich, natomiast Komenda 

Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu -  pozostałą część woje-

wództwa mazowieckiego. W niniejszym opracowaniu przyjęto,  

że dane odnoszące się do terenu KWP z siedzibą w Radomiu będą 

określane jako „mazowieckie‖, w odróżnieniu od danych z terenu 

Warszawy i okolic (KSP). 

Wykres 1.5 Zagrożenie przestępczością 

ogółem w przeliczeniu na 100 tys.  

mieszkańców z podziałem na województwa 
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 Prokuratura Generalna 
 

zarejestrowano łącznie 1 189 666 spraw karnych (w porównaniu z 2010 rokiem wpływ 

spraw tego rodzaju zwiększył się o 1,9%)4, 

załatwiono ogółem 1 187 030 spraw karnych, o 1,4% więcej niż w roku poprzednim, 

wszczęto łącznie 803 807 postępowań przygotowawczych (o 0,8%więcej niż w roku 2010), 

w tym 128 300 postępowań w formie śledztwa (co stanowiło 16% ogółu wszczętych postę-

powań), z czego 11 509 z nich stanowiły śledztwa prowadzone przez prokuratora oraz  

675 507 postępowań w formie dochodzenia (84% ogółu wszczętych postępowań), 

zakończono łącznie (bez odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego) 935 188 po-

stępowań (o 0,6% mniej niż w 2010 roku), 

przesłano do sądów (celem rozpoznania) 397 346 spraw (o 2,2% więcej niż w roku poprzed-

nim), 

przesłano do sądów z aktem oskarżenia 382 160 spraw (o 1,7% więcej niż w 2010 roku), 

umorzono łącznie w skali kraju 430 396 postępowań przygotowawczych, przy przyjęciu 

różnych podstaw prawnych takich postanowień (o 3,5% mniej niż w analogicznym okresie 

roku ubiegłego), liczba postepowań umorzonych wobec niewykrycia sprawcy wyniosła  

171 344 (o 5,7% mniej niż w roku 2010), 

zawieszono 41 848 postępowań (o 1% więcej niż w roku poprzednim), 

skierowano 25 452 wnioski do sądów o zastosowanie tymczasowego aresztowania (o 0,9% 

mniej niż w 2010 roku), przy czym skuteczność złożonych wniosków utrzymała się na po-

dobnym poziomie (w roku 2010: 89,8%, w 2011: 89,4%), 

wobec 22 748 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 

aresztowania (o 1,4% mniej niż w roku poprzednim), 

zastosowano 59 307 innych niż tymczasowe aresztowanie środków zapobiegawczych 

(poręczenia majątkowe wobec 14 358 podejrzanych, dozory policyjne wobec 34 918 podej-

rzanych, zakaz opuszczania kraju wobec 8508 osób, w tym wobec 1832 połączony z zatrzy-

maniem paszportu lub innego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy), 

wydano 78 527 postanowień o zabezpieczeniu majątkowym (o 1,2% mniej niż w roku 

2010). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
____________ 
4 Odnotowywane w statystyce Komendy Głównej Policji dane na temat przestępczości nie pozostają w sprzeczności z danymi 

statystycznymi powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. W jednostkach prokuratury nie rejestruje się bowiem 

spraw zakończonych umorzeniem dochodzenia i wpisaniem do rejestru przestępstw, prowadzonych przez Policję. Ponadto  

z uwagi na łączność podmiotową i przedmiotową spraw możliwe jest rejestrowanie jako jednej sprawy dotyczącej kilku czynów 

popełnionych przez jedną osobę oraz sprawy kilku osób działających wspólnie i w porozumieniu (inf. PG).  
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  Tabela 1.1 Dane statystyczne dotyczące spraw prowadzonych przez powszechne jednostki  

organizacyjne prokuratury w latach 2009–2011 

Źródło: PG 
 

  

 Ministerstwo Sprawiedliwości 
 

 W roku 2011 w sądach powszechnych: 

osądzono łącznie 489 808 osób, z czego skazano 435 295, czyli 88,9% (w roku 2010 osądzo-

no łącznie 482 430 osób, z czego skazano 430 776, czyli 89,3%), 

285 854 osoby skazano na kary pozbawienia wolności (65,7% wszystkich skazanych), 

z czego w 241 545 przypadkach (84,5%) z warunkowym zawieszeniem wykonania kary  

(w 2010 roku 286 811 osób zostało skazanych na kary pozbawienia wolności, z czego  

w 245 780 przypadkach, czyli 85,7%, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary), 

warunkowo umorzono postępowanie wobec 28 567 osób (w roku 2010 wobec 25 268 osób), 

umorzono postępowanie w 14 186 przypadkach, czyli 2,8% wszystkich osądzonych, 

(w roku 2010 w 14 450 przypadkach), 

uniewinniono 11 110 osób, czyli  2,3% wszystkich osądzonych (w roku 2010 uniewinniono 

11 239 osób, czyli 2,3% osądzonych), 

8399 osób było przed wyrokiem tymczasowo aresztowanych (w roku 2010: 9696 osób), 

odstąpiono od wymierzenia kary w 650 przypadkach (czyli wobec 0,1% wszystkich osądzo-

nych). 

 2009 2010 2011 

Liczba spraw pozostałych z poprzedniego okresu sprawozdawczego 85 264 80 401 83 037 

Wpływ spraw karnych 1 176 627 1 167 796 1 189 666 

Liczba wszczętych postępowań 814 255 797 681 803 807 

w tym: 
śledztw 141 859 134 994 128 300 

dochodzeń 672 352 662 687 675 507 

Załatwiono ogółem 1 176 956 1 170 068 1 187 030 

Liczba spraw zakończonych (bez odmów wszczęcia postępowania 

przygotowawczego) 
964 658 941 265 935 188 

Liczba spraw przesłanych do sądu z aktem oskarżenia, 385 073 375 839 382 160 

 w tym z wnioskiem z art. 335 § 1 k.p.k. 212 380 207 169 211 107 

Liczba spraw przesłanych sądowi z wnioskiem o warunkowe umo-

rzenie postępowania karnego 
10 895 11 667 13 928 

Liczba spraw przesłanych do sądu z wnioskiem o rozpoznanie 

sprawy w postępowaniu przyspieszonym 
1426 399 255 

Liczba umorzonych postępowań przygotowawczych 458 086 445 809 430 396 

Liczba umorzonych postępowań przygotowawczych wobec niewy-

krycia sprawcy przestępstwa 
181 694 181 625 171 344 

Liczba zawieszonych postępowań przygotowawczych 41 931 41 426 41 848 

Liczba skierowanych do sądu wniosków o tymcz. aresztowanie 27 918 25 688 25 452 

Liczba osób podejrzanych, wobec których sądy zastosowały tym-

czasowe aresztowanie 
24 967 23 060 22 748 

Stan ewidencyjny tymcz. aresztowanych według stanu na 31 grud-

nia 
4417 3986 3764 

Liczba osób podejrzanych, wobec których zastosowano poręczenie 

majątkowe 
16 047 13 940 14 358 

Liczba podejrzanych, wobec których zastosowano dozór Policji 34 920 33 028 34 918 

Liczba podejrzanych, wobec których zastosowano zakaz opuszcza-

nia kraju 
8924 8362 8508 

w  tym połączony z zatrzymaniem paszportu lub innego dokumen-

tu uprawniającego do przekroczenia granicy 
2360 1930 1832 

Liczba osób podejrzanych, wobec których wydano postanowienie  

o zabezpieczeniu majątkowym 
81 262 77 563 78 527 
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 Tabela 1.2 Liczba osądzonych i skazanych w sądach powszechnych w 2011 roku 

Źródło: MS 

  

 

 

 Służba Więzienna 

 

 Według informacji Służby Więziennej, na dzień 31 grudnia 2011 roku w zakładach 

karnych przebywało ogółem 81 382 osoby tymczasowo aresztowane, skazane i ukarane.  

 Średnio w roku 2011 w jednostkach penitencjarnych przebywało 82 558 osób, czyli  

o 0,4% mniej niż w roku poprzednim. 

 
Tabela 1.3 Liczba tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych według stanu  

na 31 grudnia 2010 i 2011 roku oraz średnia liczba osadzonych w latach 2010 i 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: SW 

 

 

 Według danych Służby Więziennej (stan w dniu 31 grudnia 2011) wśród wykonywa-

nych orzeczeń w sprawach o przestępstwa określone w kodeksie karnym z 1997 roku:  

 

8%  dotyczyło kradzieży (w roku 2010: 7%), 

14% - kradzieży z włamaniem (w roku 2010: 15%), 

14% - rozboju (w roku 2010: 14%), 

12% - pozostałych przestępstw przeciwko mieniu (w roku 2010: 12%), 

8%  - przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (w roku 2010: 8%), 

44% - pozostałych przestępstw z kodeksu karnego (w roku 2010: 44%). 

    

  

Osądzeni 

  

  

Skazani 

  

Skazani 

na doży-

wotnie 

pozb. 

wolności 

  

Skazani 

na kary 

pozb. 

wolności 

ogółem 

  

W tym  

w zawie-

szeniu 

  

Warunk. 

umorz. 

postępo-

wanie 

  

Umorzo-

no postę-

powanie 

  

Uniewin-

niono 

 Tymcza-

sowo 

areszt. 

przed 

wyro-

kiem 

  

Sądy okrę-

gowe 

  

9396 

  

8359 

  

27 

  

8080 

  

  

3920 

  

52 

  

283 

  

689 

  

2279 

Sądy rejo-

nowe (z 

wył. k.k.s.) 

  

469 088 

  

416 637 

  

- 

  

277 318 

  

237 234 

  

28 127 

  

13 600 

  

10 120 

  

6117 

Sądy rejo-

nowe 

(z k.k.s) 

  

11 324 

  

10 299 

  

- 

  

  

456 

  

391 

  

388 

  

303 

  

301 

  

3 

Razem 489 808 435 295 27 285 854 241 545 28 567 14 186 11 110 8399 

 
Ogółem 

Tymczasowo 

aresztowani 
Skazani Ukarani 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Wg stanu 

na 31 

grudnia 

80 728 81 382 8389 8159 71 867 72 692 472 531 

Średnio  

w roku 
82 863 82 558 9033 8540 73 309 73 454 521 564 
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Rozdział 2 
 

Poczucie bezpieczeństwa Polaków 

 
(Na podstawie wyników badań Centrum Badania Opinii Społecznej 

i Polskiego Badania Przestępczości) 

 
 

 Wyniki badań społecznych od ponad 10 lat dowodzą, że wzrasta poczucie bezpieczeń-

stwa Polaków. Stale wysokie są także wskaźniki społecznych ocen pracy Policji, która jest 

służbą wykonującą najwięcej zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w kraju. 

 

 Wyniki badań społecznych na temat poczucia bezpieczeństwa oraz obaw i oczekiwań 

mieszkańców Polski w dziedzinie bezpieczeństwa są od wielu lat podstawą planowania  

i wdrażania krajowych i lokalnych działań na rzecz stanu bezpieczeństwa, podnoszenia pozio-

mu poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz budowania wysokich ocen społecznych Policji5. 

 Informacje o deklarowanych oczekiwaniach Polaków w dziedzinie bezpieczeństwa, wy-

korzystywane do planowania przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa,  pochodzą za-

równo z badań opinii społecznych prowadzonych przez niezależne wyspecjalizowane ośrodki 

(np. Centrum Badania Opinii Społecznej), jak i z badań realizowanych na zlecenie Komendy 

Głównej Policji. 

 

 2.1 Poczucie bezpieczeństwa na co dzień 

 

 Centrum Badania Opinii Społecznej od wielu lat prowadzi cykliczne badania poczucia 

bezpieczeństwa w Polsce. Wyniki badania przeprowadzonego w pierwszej połowie kwietnia 

2011 roku6 wskazują, że mieszkańcy Polski deklarują wysokie poczucie bezpieczeństwa. 

 

 Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? 

 

 Absolutna większość Polaków (75% badanych) uznaje swój kraj za bezpieczny (wykres 

2.1.1). Wskaźnik ten zasadniczo rośnie od 2001 roku. Wynik z kwietnia 2011 roku jest naj-

wyższy od czasu, kiedy po raz pierwszy zadano Polakom to pytanie (w roku 2001 odsetek Po-

laków, którzy uważali Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie, wynosił 18%, w ciągu ko-

lejnych 11 lat wskaźnik ten wzrósł o 57 punktów procentowych).  

 Jednocześnie zdanie, że Polska nie jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie,  

w kwietniu 2011 roku zadeklarowało 22% badanych, co stanowi, jak dotąd, najniższy wynik 

(w roku 2001 takich wskazań było 81%, co oznacza, że w ciągu ostatnich 11 lat odsetek re-

spondentów uznających Polskę za kraj, w którym nie żyje się bezpiecznie, spadł o 59 punktów 

procentowych). 
 

____________ 
5 Np. w projekcie Strategii Sprawne Państwo. Poza tym w Priorytetach Komendanta Głównego Policji na lata 2010

–2012 jako pierwszy wymieniony został priorytet pn. „Wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów 

oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie‖.  
6 Badanie CBOS „Poczucie bezpieczeństwa, zagrożenie przestępczością i stosunek do kary śmierci‖ przeprowadzo-

no w dniach 7–13 kwietnia 2011 roku na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków N=1192.  
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Poczucie bezpieczeństwa Polaków 

Wykres 2.1.1 Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w %) 

Źródło: CBOS, kwiecień 2011, N=1192 (pominięto odpowiedzi: „trudno powiedzieć‖) 

 

 Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym 

i spokojnym?  
 

 W badaniu CBOS z pierwszej połowy kwietnia 2011 roku respondentom zadano cy-

kliczne pytanie o poczucie bezpieczeństwa w najbliższej okolicy ich miejsca zamieszkania  

(w dzielnicy, na osiedlu, na wsi itd.). Uzyskane odpowiedzi na to pytanie wyraźnie wskazują, 

że podobnie jak w poprzednich edycjach badania, poczucie bezpieczeństwa Polaków w okolicy 

ich miejsca zamieszkania jest tradycyjnie wyższe niż deklarowane w skali całego kraju 

(wykres 2.1.2). Dziewięciu na dziesięciu badanych Polaków (88%) uznało swoje otoczenie  

za bezpieczne i spokojne. Odsetek pozytywnych wskazań był identyczny z jak dotąd najwyż-

szym, uzyskanym w badaniu z kwietnia 2009 roku. Jednocześnie 11% respondentów wyraziło 

zdanie odmienne (to najniższy z dotychczas notowanych wyników).  
 

Wykres 2.1.2 Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)

Źródło: CBOS, kwiecień 2011, N=1192 (pominięto odpowiedzi: „trudno powiedzieć‖) 
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Poczucie bezpieczeństwa Polaków 

  

  

 Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa?  

 

 Zgodnie z wynikami badania Centrum Badania Opinii Społecznej z kwietnia 2011 ro-

ku, 61% dorosłych Polaków nie obawia się, że może stać się ofiarą przestępstwa (wykres 

2.1.3). Jest to wynik najwyższy od momentu, kiedy po raz pierwszy zadano to pytanie. Od po-

przedniej edycji badania (kwiecień 2010) odsetek badanych Polaków, którzy nie obawiają się, 

że mogą stać się ofiarami przestępstw, wzrósł o 8 punktów procentowych. Od roku 2000 

wskaźnik ten wzrósł o 30 punktów procentowych. 

 W badaniu Centrum Badania Opinii Społecznej z kwietnia 2011 roku 37% responden-

tów stwierdziło, że obawiają się, iż mogą stać się ofiarami przestępstw, co jest wynikiem jak 

dotąd najniższym. Od kwietnia 2010 roku odsetek respondentów, którzy obawiają się, że mo-

gą stać się ofiarami przestępstw, spadł o 9 punktów procentowych. Od roku 2000 wskaźnik 

ten zmniejszył się o 30 punktów procentowych. 

 

 
 

Wykres 2.1.3 Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa? (w %) 

Źródło: CBOS, kwiecień 2011, N=1192 (pominięto odpowiedzi: „trudno powiedzieć‖) 
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Poczucie bezpieczeństwa Polaków 

 

 Czy w ciągu ostatnich pięciu lat przydarzyła się Panu(i) któraś z poniższych 

sytuacji? 

 

 W badaniu CBOS z kwietnia 2011 roku respondentom zadano pytania o to, czy w cią-

gu ostatnich 5 lat stali się ofiarami wytypowanych przestępstw (wykres 2.1.4). Zdecydowana 

większość Polaków (76%) nie padła ofiarą żadnego ze wskazanych przestępstw. 

 Zgodnie z uzyskanymi deklaracjami, w ciągu ostatnich 5 lat prawie co piątemu Pola-

kowi (18%) coś skradziono, a co dziesiątemu (9%) włamano się do domu, mieszkania itp.  

 Odsetek wskazań na pozostałe przestępstwa jest znacznie niższy: 2% respondentów 

odpowiedziało, że zostali napadnięci i obrabowani, 3% – że zostali pobici lub zranieni, 4% –  

że padli ofiarą innych przestępstw. 

 Wszystkich wymienionych sytuacji częściej doświadczali mieszkańcy dużych miast. 
 

Wykres nr 2.1.4 Czy w ostatnich 5 latach przydarzyła się Panu(i) któraś z poniższych sytuacji? (w %)

Źródło: CBOS, kwiecień 2011, N=1192 

 

  

 

 2.2 Ocena działalności Policji 
 

 W cyklicznym badaniu społecznych ocen instytucji publicznych prowadzonym przez 

Centrum Badania Opinii Społecznej od wielu lat notowania Policji, podstawowej instytucji 

odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa w kraju, są wysokie i stabilne (wykres 2.2.1). 

 W badaniu z września 2011 roku7 odsetek Polaków, którzy dobrze oceniają Policję, wy-

niósł 72%, natomiast ocenę złą deklarowało 20% badanych. 

 Blisko jedna dziesiąta badanych (8%) nie miała zdania na ten temat. 

 
____________ 
7 Badanie CBOS „Oceny instytucji publicznych‖ zostało przeprowadzone w dniach 8–14 września 2011 roku  

na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków N=1077.  
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Poczucie bezpieczeństwa Polaków 

 

Wykres 2.2.1 Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji? 

Źródło: CBOS, wrzesień 2011, N=1077 (pominięto odpowiedzi: „trudno powiedzieć‖) 

 

 

 
 

 2.3 Polskie Badanie Przestępczości 
 

 Polskie Badanie Przestępczości (PBP) to badanie opinii społecznej zrealizowane, jak 

dotąd, w pięciu edycjach, kolejno w latach 2007–2009 oraz w latach 2011 i 2012 (wyniki bada-

nia ze stycznia 2012 roku odzwierciedlają doświadczenia respondentów z poprzedniego okre-

su, w tym z roku 2011)8 .Badanie prowadzone było na zlecenie Komendy Głównej Policji,  

na próbie ok. 17 tys. Polaków powyżej piętnastego roku życia – po 1000 respondentów za-

mieszkałych na terenach podległych każdej komendzie wojewódzkiej i Komendzie Stołecznej 

Policji, metodą wywiadu bezpośredniego (face to face), uznawanej za najbardziej rzetelną me-

todę badawczą.  

 Dorosłych Polaków zapytano o to, czy czują się bezpiecznie podczas spacerów po zmro-

ku w swojej okolicy. Większość z badanych (80,2%) odpowiedziało twierdząco (wykres 2.3.1). 

Przeciwnego zdania było 16,7% badanych, natomiast 3,1% nie miało zdania na ten temat.  

 W porównaniu z poprzednią edycją badania odsetek osób, które czują się bezpiecznie 

po zmroku w okolicy swojego miejsca zamieszkania, wzrósł o 0,9 punktu procentowego. 

Wskaźnik  ten sukcesywnie rośnie od 2007 roku (od pierwszego badania). Jednocześnie liczba 

osób deklarujących brak poczucia bezpieczeństwa spadła o 0,4 punktu procentowego. 
 

 

 

 

____________ 

8 PBP jest największym w Polsce, pod względem wysokości próby (N=17 000), badaniem społecznym dotyczącym 

bezpieczeństwa. Jego ostatnia edycja zawiera dane zgromadzone w styczniu 2012 roku i odnosi się do wcześniej-

szych doświadczeń respondentów, dlatego należy uznać, że jego wyniki są bezpośrednim rezultatem wydarzeń  

i odczuć Polaków z roku 2011 i lat wcześniejszych. W latach 2007–2009 Komenda Główna Policji zleciła przepro-

wadzenie badania niezależnemu konsorcjum trzech  ośrodków badawczych (CBOS, PBS DGA oraz TNS OBOP).  

W 2011 roku zadanie to powierzono firmie GFK Polonia. W roku 2012 badanie przeprowadził ośrodek 4P Research 

Mix. Realizacja badania obejmowała wylosowanie próby, zebranie danych w terenie i ich statystyczne opracowa-

nie. 
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Poczucie bezpieczeństwa Polaków 

Wykres 2.3.1 Poczucie bezpieczeństwa Polaków podczas spacerów w swojej okolicy po zmroku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: PBP, styczeń 2012, N=17 000 

 

  

 W PBP Polaków zapytano także o to, jak oceniają skuteczność Policji w walce z prze-

stępczością w okolicy ich miejsca zamieszkania (wykres 2.3.2). Siedmiu na dziesięciu ankieto-

wanych Polaków (67,2%) uznało Policję za skuteczną, natomiast odmienne zdanie na ten te-

mat wyraziło 19,2% badanych. Natomiast 13,7% respondentów nie potrafiło ocenić skutecz-

ności Policji w walce z przestępczością. W porównaniu z poprzednią edycją Polskiego Badania 

Przestępczości oceny skuteczności Policji wzrosły o 8,7 punktu procentowego. Jest to wynik 

najwyższy ze wszystkich dotychczasowych uzyskanych w kolejnych pięciu edycjach PBP. 
 

Wykres 2.3.2 Ocena skuteczności Policji w okolicy miejsca zamieszkania respondentów  

w walce z przestępczością 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: PBP, styczeń 2012, N=17 000 
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Poczucie bezpieczeństwa Polaków 

  

 

 W Polskim Badaniu Przestępczości zapytano dorosłych Polaków o ocenę pracy poli-

cjantów pełniących służbę w okolicy miejsca zamieszkania respondentów (wykres 2.3.3).  

W najnowszej edycji PBP odsetek dobrych ocen wyniósł 69,4%, co oznacza wzrost 

o 5,9 punktu procentowego w porównaniu z poprzednią edycją badania. Jednocześnie o 2,6 

punktu procentowego spadł odsetek ocen negatywnych (z 17 do 14,4%). Liczba osób, które nie 

potrafią ocenić pracy policjantów, zmniejszyła się z 19,5 do 16,3%. 
 

 

Wykres 2.3.3 Ocena pracy policjantów pełniących służbę w okolicy 

 miejsca zamieszkania respondentów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: PBP, styczeń 2012, N=17 000 

 

 

  

 

 
 

 W Polskim Badaniu Przestępczości respondentów zapytano o to, jak często widują pie-

sze lub zmotoryzowane patrole Policji w pobliżu swojego miejsca zamieszkania (wykres 2.3.4). 

 

 Największy odsetek (ponad jedna trzecia) dorosłych Polaków widuje policyjne patrole 

kilka razy w tygodniu (w styczniu 2012 roku: 36,3% badanych). 

 Co najmniej jeden raz w tygodniu patrole Policji widuje prawie jedna trzecia respon-

dentów (27,4%). 

 Prawie co piąty (17,7%) badany obserwuje co najmniej raz w miesiącu policyjne patro-

le w pobliżu swego miejsca zamieszkania. 

 Rzadziej niż raz w miesiącu widuje patrole11% badanych, natomiast wcale nie widuje 

ich 6% respondentów. Poniżej 2% badanych nie umiało udzielić odpowiedzi na to pytanie. 
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Poczucie bezpieczeństwa Polaków 

 

Wykres 2.3.4 Jak często widuje Pan(i) piesze lub zmotoryzowane patrole Policji 

w pobliżu swego miejsca zamieszkania? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: PBP, styczeń 2012, N=17 000 

 

 

 W Polskim Badaniu Przestępczości dorosłych Polaków zapytano o to, jakich zagrożeń 

najbardziej obawiają się w pobliżu swego miejsca zamieszkania (wykres 2.3.5; można było 

wskazać trzy odpowiedzi). W styczniu 2012 roku najwięcej badanych obawiało się włamań 

(32,2%). W poprzednich edycjach największy lęk respondentów budzili brawurowo jeżdżący 

kierowcy (natomiast w ostatniej edycji obawiało się ich 26,9%). 

 Pozostałe zagrożenia, których najbardziej obawiali się Polacy to: napady, rozboje 

(26,3% odpowiedzi), kradzieże (22,1%), niszczenie mienia (18,7%), zaczepianie przez agresyw-

ną młodzież oraz agresja ze strony osób pijanych lub narkomanów (po 18,3%), bójki i pobicia 

(18%). Mniejsze obawy budzili hałaśliwi sąsiedzi, wymuszenia i okupy, handel narkotykami. 

 15% Polaków stwierdziło, że niczego nie obawia się w pobliżu swego miejsca zamiesz-

kania (w poprzedniej edycji badania odsetek ten wynosił 19,5%). 
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Poczucie bezpieczeństwa Polaków 

 

Wykres 2.3.5 Czego, jakich zagrożeń najbardziej obawia się Pan(i) w pobliżu swego 

miejsca zamieszkania? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: PBP, styczeń 2012, N=17 000 
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 2.3.1 Polskie Badanie Przestępczości 2012: najistotniejsze kwestie w pracy 

Policji i źródła ocen Policji 

 

Wykres 2.3.1.1 Które kwestie związane z pracą Policji są dla Pana(i) osobiście najważniejsze? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: PBP, styczeń 2012, N=17 000 

 

  

 W piątej edycji Polskiego Badania Przestępczości (styczeń 2012) zapytano dorosłych 

Polaków o to, co jest dla nich najistotniejsze w pracy Policji (wykres 2.3.2.1; można było 

wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi). 

 Zdecydowanie najważniejsze dla badanych są: możliwość łatwego dodzwonienia się 

pod policyjne numery alarmowe (47% odpowiedzi) oraz szybkie przybycie policjantów po we-

zwaniu na miejsce zdarzenia (45,2%). 

 Jedna trzecia (32,5%) respondentów odpowiedziała, że istotna jest dla nich skutecz-

ność Policji (czyli m.in. zatrzymanie przestępców, odzyskanie mienia, przywrócenie porząd-

ku). 

 Dla co czwartego dorosłego Polaka (25,6% odpowiedzi) ważna jest obecność policyjnych 

patroli w jego miejscu zamieszkania. Uczciwość, nieprzekupność policjantów jest istotną kwe-

stią dla jednej piątej badanych (22,9%). 

 Natomiast 19,3% respondentów odpowiedziało, że osobiście dla nich jedną z najistot-

niejszych kwestii w pracy Policji  jest sprawne i szybkie prowadzenie postępowań, bez niepo-

trzebnych formalności. 
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Poczucie bezpieczeństwa Polaków 

Wykres 2.3.1.2 Na czym przede wszystkim opiera Pan(i) swoją ocenę pracy Policji?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: PBP, styczeń 2012, N=17 000 

 

 Wyniki piątej edycji Polskiego Badania Przestępczości (styczeń 2012) wskazują, że dla 

dorosłych Polaków głównym źródłem ocen pracy Policji są ich własne obserwacje (44,8% odpo-

wiedzi), 20% respondentów opiera swoje oceny na własnych doświadczeniach, 16,2% na infor-

macjach z mediów9,  natomiast 15,7% na opiniach rodziny i znajomych (wykres 2.3.2.2). 
 

Wykres 2.3.1.3 Czy w ciągu ostatniego roku miał(a) Pan(i) osobisty kontakt/kontakty z Policją? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: PBP, styczeń 2012, N=17 000 

 
____________ 

9 Wcześniej to pytanie zadano Polakom w roku 2003. Wtedy 46% badanych odpowiedziało, że opinie o pracy Policji 

czerpie z doniesień mediów. Spadek znaczenia mediów w kształtowaniu opinii Polaków na temat pracy Policji pot- 
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Zgodnie z wynikami piątej edycji PBP (wykres 2.3.2.3), niemal jedna trzecia badanych Pola-

ków (70,9%) miała kontakt z Policją w ciągu ostatniego roku (czyli 2011). Oznacza to,  

że z przebadanych 17 000 respondentów kontakt z Policją zadeklarowało dokładnie 4859 osób 

(można było udzielić dowolnej liczby odpowiedzi). Kontakt ten miał miejsce zazwyczaj pod-

czas kontroli drogowej (12,2% wszystkich odpowiedzi), ale także wtedy, kiedy badany wystę-

pował w charakterze świadka przestępstwa lub wykroczenia (5,3%), pokrzywdzonego (3,8%) 

lub podczas legitymowania (3,4%). 
 

 

Wykres 2.3.2.4 Jak ogólnie ocenia Pan(i) ten kontakt/kontakty? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: PBP, styczeń 2012, N=4859 

 

 Z 4859 osób, które w piątej edycji Polskiego Badania Przestępczości zadeklarowały,  

że w ciągu ostatniego roku miały kontakt z Policją, zdecydowana większość (82%) dobrze go 

ocenia. Kontakt z Policją źle oceniło 14% badanych, ok. 4% nie miało zdania na ten temat 

(wykres 2.3.2.4). 
 

Wykres 2.3.2.5 Czy w ostatnim roku zgłaszał(a) Pan(i) prośbę o interwencję na telefon alarmowy 997, 

112 lub inny numer alarmowy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: PBP, styczeń 2012, N=17 000 

 

 

 Ponad 10% badanych (dokładnie 1807 osób z badanych 17 000) zadeklarowało,  

że w ciągu ostatniego roku zgłaszało interwencję na numer alarmowy 997 lub 112. Do tej gru-

py osób skierowano pytania o ocenę tej interwencji (wykres 2.3.2.5). 

 

 
____________ 
wierdzają także wyniki badań jakościowych (wywiadów grupowych), w których badani podkreślają, że potrafią  

z dystansem podchodzić do informacji przekazywanych przez środki masowego przekazu, mając świadomość,  

że media „często szukają sensacji‖ (na podstawie informacji Wydziału Analiz Gabinetu KGP z 3 marca 2012 roku). 
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Wykres 2.3.2.6 Proszę ocenić wskazane elementy interwencji Policji 

w zgłoszonej przez Pana(ią) sprawie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: PBP, styczeń 2012, N=1807 

 

 Zgodnie z wynikami piątej edycji PBP, ocena ogólna, jak i oceny poszczególnych ele-

mentów interwencji są wysokie. Dobrze oceniło interwencję ogółem 73,7% badanych, nato-

miast 21,1% oceniło ją negatywnie (wykres 2.3.2.6). W największym stopniu badani ocenili 

fachowość/kompetencje osoby odbierającej telefonicznie zgłoszenie oraz łatwość dodzwonienia 

się (w obu przypadkach ok. 82% ocen pozytywnych). Najsłabsze oceny zebrała szybkość przy-

bycia patrolu interwencyjnego (66% ocen pozytywnych i ok. 30% ocen negatywnych). 

 

  

 2.3.2 Polskie Badanie Przestępczości 2007 - 2009: ciemna liczba przestępstw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________ 

10Za: Atlas przestępczości w Polsce 4, red. Andrzej Siemaszko, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2009. 

        Statystyki Policji i innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek pu-

bliczny nie odzwierciedlają w pełni stanu zagrożenia przestępczością. Istnieje bowiem tzw. ciem-

na liczba przestępstw, czyli zdarzeń, których nie zgłoszono organom ścigania. 

       Ciemna liczba występuje we wszystkich krajach. Zgodnie z danymi International Crime 

Victim Survey średnio w Europie w latach 2004–2005 ciemna liczba przestępstw wynosiła 46%, 

co oznacza, że organa ścigania były informowane o co drugim przestępstwie10. Wśród krajów 

europejskich występują poważne różnice we wskaźnikach zgłoszeń przestępstw, np. ciemna licz-

ba w Austrii czy Belgii oscylowała wokół 30%, na Islandii ok. 60%, w Bułgarii natomiast ok. 

65%. Według tych samych badań, w tym samym czasie w Polsce ciemna liczba została określona 

na poziomie 54%. Podobne wskaźniki odnotowano w Estonii (57%), Hiszpanii (53%), Finlandii  

i Luksemburgu (52%), Grecji (51%), Włoszech (50%), a poza Europą w USA (51%) i Kanadzie 

(52%). Gruntowne rozpoznanie rzeczywistego poziomu zagrożeń, w tym prowadzenie badań nad 

ciemną liczbą przestępstw, jest potrzebne do planowania i wdrażania konkretnych działań zmie-

rzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Znajomość ciemnej liczby przestępstw w kon-

kretnych kategoriach potrzebna jest także po to, aby nie dochodziło do nietrafnych ocen stanu 

bezpieczeństwa (ponieważ np. wzrastające zaufanie społeczne do organów ścigania, powodując 

wzrost odsetka zgłaszanych przestępstw, zmniejsza w ten sposób ciemną liczbę, co przekłada się 

na statystyczny wzrost przestępczości, które to zjawisko może być mylnie odbierane jako fak-

tyczny wzrost zagrożenia). 
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  Polskie Badanie Przestępczości w edycjach z lat 2007–2009, poza pytaniami o poczucie 

bezpieczeństwa, zawierało część dotyczącą ciemnej liczby przestępstw. Kwestionariusz PBP 

zawierał pięć pytań dotyczących wybranych rodzajów przestępstw. Respondentów zapytano, 

czy w ciągu ostatniego roku padli ofiarą któregoś z wymienionych czynów, a jeżeli tak, to czy 

zgłosili te zdarzenia Policji. Tych, którzy nie zgłosili przestępstwa, zapytano o powody takie-

go zachowania. Uzyskane odpowiedzi pozwoliły na określenie faktycznej liczby przestępstw, 

których ofiarą padli badani Polacy. 

 Zgodnie z danymi PBP z trzech pierwszych edycji, najczęściej zgłaszanym przestęp-

stwem była kradzież samochodu (2006 roku zgłoszono 90,0% takich czynów, w 2007: 78,7%,  

w 2008: 90,2%). W roku 2006 respondenci zgłosili 45% rozbojów, w roku 2007: 57,1%, nato-

miast w roku 2008: 47,7%. W roku 2006 zgłoszono 52,5% pobić, w 2007: 43,3%, a w roku 

2008: 41%. Włamania do samochodów były zgłaszane w roku 2006 w 50,5%, w roku 2007: 

48,8%, natomiast w roku 2008 w 54,3% przypadków. 

 Osoby, które nie zgłosiły przestępstwa Policji, zapytano o powody takiej decyzji.  

We wszystkich trzech edycjach badania najczęściej wymienianym powodem była ocena,  

że zdarzenie nie było na tyle poważne, aby je zgłosić (w roku 2006 odsetek ten wynosił 46,8%,  

w 2007: 46,9%, w roku 2008: 48,4%). Jako drugi powód respondenci wymieniali, że „Policja  

i tak nie złapałaby sprawcy‖ (odpowiednio w kolejnych latach: 30,4%, 29,4%, 26,3%), następ-

nie, że „Policja nie zajęłaby się tą sprawą‖ (odpowiednio: 18,35%, 19,1%, 17,5%). W następnej 

kolejności pojawiły się m.in. odpowiedzi: „chciałem uniknąć długich urzędowych procedur‖, 

„sprawca mimo złapania i tak nie zostałby ukarany‖, „sam załatwiłem sprawę‖, „obawiałem 

się zemsty‖, „nie mam zaufania do Policji, wolę trzymać się z dala‖. 

Poczucie bezpieczeństwa Polaków 
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Rozdział 3 
 

Przestępczość kryminalna, 

przemoc w rodzinie 

i przestępstwa przeciwko zwierzętom   

 
 (Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej,  

 Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej)  
 

 

 

 

 3.1 Przestępczość kryminalna ogółem 

 Przestępczość kryminalna jest szczególnie zauważalna i dokuczliwa dla obywateli, któ-

rzy zwykle nie mają do czynienia z przestępczością zorganizowaną czy gospodarczą, znacznie 

częściej natomiast spotykają się z kradzieżami, włamaniami, niszczeniem mienia czy bójkami. 

 Niniejszy rozdział zawiera opis stanu zagrożenia podstawowymi kategoriami prze-

stępstw kryminalnych w 2011 roku, w tym m.in.: udziałem w bójkach lub pobiciach, zabój-

stwami, spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu, zgwałceniami, przestępstwami rozbójniczy-

mi, kradzieżami, włamaniami, uszkodzeniami mienia. Przestępstwa te stanowią większość 

wszystkich stwierdzonych przez Policję przestępstw kryminalnych. 

 Stan zagrożenia przestępczością kryminalną w wymienionych kategoriach podsumo-

wany został za pomocą: 

liczby wszczętych postępowań przygotowawczych, 

liczby przestępstw stwierdzonych, w tym liczby usiłowań dokonania przestępstw, 

wskaźnika wykrywalności, 

liczby ustalonych podejrzanych (w tym nieletnich sprawców), 

zagrożenia w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców Polski (w tym z podziałem na woje-

wództwa). 

 Przedstawiono także trendy zaobserwowane w poszczególnych kategoriach przestęp-

czości kryminalnej od roku 2001 do 2011. 

 

 

 

 Wszczęte postępowania 

 

 Według danych Policji, w roku 2011 w Polsce wszczęto 684 000 postępowań przygoto-

wawczych w sprawach o przestępstwa kryminalne, co oznacza minimalny wzrost ich liczby  

(o 0,4%) w stosunku do roku poprzedniego (681 532)11. 

 
 

 

 

____________ 

11 Dane podawane w nawiasach bez dodatkowego komentarza dotyczą roku 2010.  
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Przestępczość kryminalna, przemoc w rodzinie i przestępstwa przeciwko zwierzętom 

 Przestępstwa stwierdzone 

 

 W roku 2011, według danych Policji, stwierdzono 794 102 przestępstwa kryminalne, 

czyli o 2% więcej niż w roku 2010 (778 905). Od roku 2003 do 2008 następował sukcesywny 

spadek liczby stwierdzonych przestępstw kryminalnych, natomiast w latach 2009, 2010  

i 2011 nastąpił jej nieznaczny wzrost. Jednak w dalszym ciągu aktualna liczba stwierdzonych 

przestępstw kryminalnych jest niższa od wartości notowanych w latach 2000–2007. 

 

  

 
Wykres 3.1.1  Liczba stwierdzonych przestępstw kryminalnych ogółem (w tym usiłowań)   

w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 

 

 

 Czyny karalne nieletnich 

 

 Wśród stwierdzonych w roku 2011 przestępstw kryminalnych ustalono 96 999 czynów 

karalnych nieletnich, czyli o 3,4% więcej w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to zanotowano  

ich 93 799. 

 W ostatnich dziesięciu latach odnotowane przestępstwa kryminalne, których sprawca-

mi byli nieletni, stanowiły od około 5% do około 9% wszystkich stwierdzonych w Polsce prze-

stępstw kryminalnych. Od roku 2003 obserwuje się stały wzrost odsetka przestępstw krymi-

nalnych popełnionych przez nieletnich w stosunku do ogółu odnotowanych tego typu prze-

stępstw. W roku 2009 odsetek ten stanowił 10,5% wszystkich stwierdzonych wtedy prze-

stępstw kryminalnych. W roku 2010 odsetek czynów nieletnich wśród wszystkich stwierdzo-

nych przestępstw kryminalnych  wynosił 12%. Natomiast w roku 2011 wzrósł do 12,2%. 

 Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że na wzrost liczby odnotowanych 

przestępstw kryminalnych, których ustaleni przez Policję sprawcy okazali się nieletnimi, 

wpływ miało wzmocnienie struktur organizacyjnych Policji przez  powołanie w komendach 

wojewódzkich, miejskich i powiatowych zespołów prewencyjno-kryminalnych, które zajmują 

się skutecznym wykrywaniem przestępstw popełnianych przez nieletnich. Spowodowało  

to ujawnianie większej liczby czynów kryminalnych popełnianych przez nieletnich sprawców. 



 

MSW                                                                                                                                                                                                      31 
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 W 2011 roku 47 207 nieletnich sprawców dopuściło się 96 999 czynów  kryminalnych, 

co oznacza, że na jednego ustalonego nieletniego sprawcę przypadało statystycznie 2 stwier-

dzone czyny. W roku 2010 wskaźnik ten wynosił 1,9, w roku 2009: 1,7, w roku 2008: 1,4. 

 

 

  

 

 Wskaźnik wykrycia 

 

 Wykrywalność przestępstw kryminalnych w roku 2011 wyniosła 56,2% i była najwyż-

sza od roku 2001 (w roku 2010 wskaźnik wykrycia wynosił 54,9%). 

  

 
Wykres  3.1.2 Wykrywalność przestępstw kryminalnych w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 

 

 

 Miejsca, w których najczęściej popełniane były przestępstwa kryminalne 

 

 W roku 2011 wśród ogółu stwierdzonych przestępstw kryminalnych: 

 

106 670 popełniono na ulicy (13,4%), 

84 326 w budynku wielorodzinnym (10,6%), 

49 664 w budynku samodzielnym (6,3%), 

27 276 w samochodzie osobowym (3,5%), 

22 065 w sklepie, butiku (2,8%), 

20 466 w centrum handlowym (2,6%), 

16 952 w komórce, piwnicy, na strychu (2,1%), 

14 915 w restauracji, barze, pubie (1,9%), 

116 988 w innych miejscach (14,7%). 
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 Podejrzani o popełnienie przestępstw kryminalnych 

 

 W roku 2011 zarzuty popełnienia przestępstw kryminalnych przedstawiono 284 488 

podejrzanym, co oznacza wzrost ich liczby o 2,1% (w roku 2010 było ich 278 701 ).  

  
Wykres 3.1.3 Liczba podejrzanych o przestępstwa kryminalne w latach 2001–2011 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 
 Nieletni sprawcy czynów karalnych o charakterze kryminalnym 

 

 W roku 2011 ustalono 47 207 nieletnich sprawców przestępstw kryminalnych, czyli  

o 3,3% mniej niż w roku poprzednim (48 805 ). W roku 2011 nieletni stanowili 16,6% wszyst-

kich ustalonych sprawców przestępstw kryminalnych (w roku 2010: 17,5%). 

 
Wykres 3.1.4 Liczba nieletnich sprawców kryminalnych czynów karalnych w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 
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 Wskaźnik zagrożenia przestępstwami kryminalnymi w przeliczeniu  

na 100 tysięcy mieszkańców 

 
  Średnie zagrożenie przestępstwami kry-

minalnymi w Polsce w przeliczeniu na 100 tysię-

cy mieszkańców w roku 2011 wyniosło 2079. 

 Wskaźnik ten wzrasta wraz z liczbą 

stwierdzonych przestępstw kryminalnych (w ro-

ku 2009 wynosił 2001, w 2010: 2040). 

 Zasadniczo najniższy wskaźnik zagroże-

nia przestępstwami kryminalnymi ogółem  

w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców wy-

stępuje we wschodnich województwach: podkar-

packim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim  

i mazowieckim (bez KSP). 

 Najwyższe wartości wskaźnika  zagroże-

nia przestępstwami kryminalnymi ogółem  

w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców noto-

wane są w województwach zachodnich. W roku 

2011 wskaźnik zagrożenia powyżej 2400 prze-

stępstw kryminalnych na 100 tys. mieszkańców 

wystąpił w województwach: dolnośląskim, ślą-

skim, zachodniopomorskim i lubuskim. 

 W roku 2011 w porównaniu z rokiem 

2010 wskaźnik zagrożenia przestępstwami kry-

minalnymi w przeliczeniu na 100 tysięcy miesz-

kańców wzrósł w województwach:  

dolnośląskim, 

kujawsko-pomorskim,  

lubelskim,  

lubuskim,  

łódzkim,  

małopolskim,  

mazowieckim,  

podkarpackim,  

podlaskim,  

śląskim,  

warmińsko-mazurskim,  

wielkopolskim, 

zachodniopomorskim. 

W województwie opolskim i na terenie 

podległym KSP wskaźnik ten pozostał na podob-

nym poziomie. 

 Natomiast  zmniejszył się w wojewódz-

twach: 

pomorskim, 

świętokrzyskim. 

Wykres 3.1.5 Zagrożenie przestępczością 

kryminalną w przeliczeniu na 100 tys. 

mieszkańców z podziałem na województwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 
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 Finansowe aspekty przestępczości kryminalnej 
 

 W roku 2011 w wyniku przestępstw kryminalnych odnotowano straty w wysokości 

2 096 276 095 zł (w roku 2010:  2 004 297 106 zł). Wśród  wszystkich zakończonych postępo-

wań  przygotowawczych o przestępstwa kryminalne w 20 899 postępowaniach zabezpieczono 

mienie o wartości 75 374 869 zł (w roku 2010 w 18 929 postępowaniach zabezpieczono mienie 

o  wartości 55 571 213 zł). W roku 2011 policjanci odzyskali mienie o wartości 192 057 641 zł 

utracone w wyniku popełnienia przestępstw kryminalnych (w roku 2010: o wartości 210 566 

180 zł). 

 

 Żandarmeria Wojskowa 
 

 W roku 2011 Żandarmeria Wojskowa wszczęła 525 postępowań w sprawach o prze-

stępstwa kryminalne (w roku 2010: 408), stwierdziła 411 przestępstw kryminalnych (w 2010:  

341, ustaliła 238 sprawców tego typu przestępstw (w roku 2010: 242). 

 

 

 Prokuratura Generalna12 
  

 W roku 2011 jednostki prokuratury wszczęły 258 182 postępowania przygotowawcze                

w sprawach o wybrane przestępstwa kryminalne (w roku 2010: 264 133). Umorzono 161 179 

spraw (173 727). Zarzuty popełnienia wybranych przestępstw kryminalnych przedstawiono 

141 996 osobom (137 825), przy czym 9930 osób tymczasowo aresztowano (10 111). Sporzą-

dzono 74 235 aktów oskarżenia przeciwko 110 420 osobom (w roku 2010: 70 922 akty oskar-

żenia przeciwko 101 652 osobom). 75 601 spraw zakończyło się wyrokami (69 174). Skaza-

nych za popełnienie przestępstw kryminalnych zostało 95 425 osób (87 182), uniewinniono 

2050 podejrzanych (1903). 

 

  

 3.2 Zabójstwa 

____________ 
12 Dotyczy: zabójstwa, udziału w bójce lub pobiciu, spowodowania uszczerbku na zdrowiu, zgwałcenia, przestępstw 

rozbójniczych, kradzieży i kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia. 

       Art. 148 k.k. 

      § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy  

od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolno-

ści.  

      § 2. Kto zabija człowieka:  

1) ze szczególnym okrucieństwem,  

2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,  

3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,  

4) z użyciem materiałów wybuchowych, podlega karze pozbawienia wolności na czas  

nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozba-

wienia wolności. 

      § 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę 

lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa funkcjona-

riusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obo-

wiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpie-

czeństwa lub porządku publicznego. 

      § 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego oko-

licznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

      Art. 149 k.k. 

      Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  
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 Wszczęte postępowania 
 

 W roku 2011 w Polsce wszczęto 684 postępowania przygotowawcze w sprawach o za-

bójstwo, czyli o 18 mniej niż w roku poprzednim (spadek o 2,6%). 

  

 

 

 Przestępstwa stwierdzone 
 

 Jednocześnie Policja stwierdziła popełnienie 662 zabójstw. Oznacza to spadek liczby 

przestępstw stwierdzonych o 2,6% w stosunku do roku 2010 (680). Od roku 2001 zauważalny 

jest trend spadkowy liczby stwierdzonych zabójstw. 

 Wśród odnotowanych w roku 2011 przypadków zabójstw stwierdzono 209 usiłowań 

(25% wszystkich zdarzeń). W roku 2010 doszło do 240 usiłowań popełnienia zabójstwa, co sta-

nowiło 26% wszystkich ujawnionych przypadków. 
 

           Wykres 3.2.1 Liczba stwierdzonych zabójstw (w tym usiłowań) w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 
 

 

 Czyny karalne nieletnich 

 

 W roku 2011 wśród wszystkich stwierdzonych zabójstw odnotowano 6 czynów popeł-

nionych przez nieletnich (o 1 przypadek mniej niż w roku 2010, kiedy było ich 7). 

 W  2011 roku zabójstwa, których sprawcami byli nieletni, stanowiły 0,9% wszystkich 

ustalonych tego typu przestępstw. W roku poprzednim odsetek ten był podobny (wynosił 1%), 

natomiast w roku 2009: 1,8%. 
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 Wskaźnik wykrycia 
 

 Wykrywalność zabójstw w roku 2011 wyniosła 94,7%, co oznacza wzrost w porówna-

niu z rokiem poprzednim (92,3%). Stuprocentową wykrywalność zabójstw Policja zanotowała 

w województwach: mazowieckim, opolskim, śląskim i świętokrzyskim. 

 
Wykres 3.2.2 Wykrywalność zabójstw w latach 2001–2011 
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 Kategorie miejsc, w których najczęściej dochodziło do zabójstw 

 

 W roku 2011 wśród odnotowanych zabójstw: 

270 popełniono w budynku wielorodzinnym (40,8%), 

151 w budynku samodzielnym (22,8%), 

62 na ulicy (9,4%), 

20 w lesie (3%), 

7 w ogrodzie działkowym, altanie (1%), 

6 w sklepie, butiku (0,9%), 

6 w barze, restauracji (0,9%), 

6 w komórce, piwnicy, strychu (0,9%), 

5 w parku, skwerze (0,8%), 

72 w innym miejscu (10,9%). 

 

 

 Motywy zabójstw 

 

 Zgodnie z ustaleniami Policji, sprawcy popełnionych w Polsce w 2011 roku zabójstw 

kierowali się następującymi motywami: 

198: motyw nieporozumień rodzinnych, 

194: motyw „inny‖ (np. chuligański, z zazdrości), 

194: motyw nieustalony, 

61: motyw rabunkowy, 

14: motyw seksualny, 

1: na zlecenie. 
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 Podejrzani o popełnienie zabójstwa 

 

 Wraz ze spadkiem liczby zabójstw zmniejszyła się liczba ich sprawców. W roku 2011 

zarzuty popełnienia zabójstwa przedstawiono 652 podejrzanym, czyli o 1,2% mniej niż w roku 

poprzednim, kiedy było ich 660. 

 
Wykres 3.2.3 Liczba podejrzanych o zabójstwo w latach 2001–2011 
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 Nieletni sprawcy zabójstw 

 

 W roku 2011 ustalono 14 nieletnich zabójców (w roku poprzednim: 15). W 2011 roku 

nieletni stanowili 2,1% wszystkich sprawców zabójstw (w roku 2010:  2,3%). 

 
Wykres 3.2.4 Liczba nieletnich sprawców zabójstw w latach 2001–2011 
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 Wskaźnik zagrożenia zabójstwem w przeliczeniu na 100 tysięcy miesz-

kańców 

 
   

 

 

 

 Wskaźnik średniego zagrożenia zabój-

stwem w Polsce w przeliczeniu na 100 tysięcy 

mieszkańców w roku 2011 wyniósł 1,7. 

  

 Wskaźnik ten maleje wraz z liczbą 

stwierdzonych zabójstw (w roku 2009 wynosił 

2,0, a w 2010: 1,8). 

  

 Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę 

tego typu przestępstw na przestrzeni ostatnich 

lat, wskaźniki zagrożenia zabójstwem dla każde-

go z województw oznaczają w praktyce zagroże-

nie jednym lub dwoma, a maksymalnie trzema 

zabójstwami w przeliczeniu na 100 tysięcy 

mieszkańców. Z tego powodu szczegółowe anali-

zowanie zmian, do których dochodziło w kolej-

nych latach w poszczególnych województwach 

jest niezasadne. 

  

 Ze względu na występujący w przypadku 

zabójstwa „efekt małych liczb‖ nie da się też wy-

znaczyć wyraźnych trendów, poza ogólnokrajo-

wą tendencją spadkową. 

  

 Można jednak zauważyć zasadniczo ni-

skie, w porównaniu z pozostałymi częściami kra-

ju, zagrożenie zabójstwem w przeliczeniu  

na 100 tysięcy mieszkańców w województwach 

podkarpackim i podlaskim. 

Wykres 3.2.5 Zagrożenie zabójstwem  

w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców  

z podziałem na województwa 

Źródło: KGP 
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 Żandarmeria Wojskowa 

 

 Żandarmeria Wojskowa w roku 2011: 

wszczęła 7 postępowań przygotowawczych w sprawach o zabójstwo (w roku 2010: 6) oraz 

35 postępowań przygotowawczych w sprawach o usiłowanie zabójstwa (w roku 2010: 6), 

stwierdziła popełnienie 7 zabójstw i 35 usiłowań (w roku 2010 odpowiednio: 6 i 6), 

nie ustaliła sprawców tego typu przestępstw. 

 Zbrodnie zabójstwa i usiłowania zabójstwa zaistniały w Islamskiej Republice Afgani-

stanu i były dokonane przeciwko żołnierzom polskiego kontyngentu wojskowego. W wyniku 

tych przestępstw śmierć poniosło 11 żołnierzy i 1 pracownik wojska, uszkodzeń ciała doznało 

119 żołnierzy i 2 pracowników wojska. 

 

 Prokuratura Generalna 

 

 W roku 2011 jednostki prokuratury wszczęły 789 (w roku 2010: 775) postępowań przy-

gotowawczych w sprawach o zabójstwo. Umorzono 150 spraw (183), 28 postepowań zawieszo-

no (29). Zarzuty popełnienia zabójstwa przedstawiono 760 osobom (751), przy czym 706 osób 

tymczasowo aresztowano (675). 

 Sporządzono 485 aktów oskarżenia przeciwko 547 osobom (w roku 2010: 447 aktów 

oskarżenia przeciwko 540 osobom). 429 spraw o zabójstwo zakończyło się wyrokami (488). 

Skazanych za popełnienie zabójstwa zostało 465 osób (535), uniewinniono 19 podejrzanych 

(17). 

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości 
 

 W roku 2011 w sądach okręgowych za przestępstwo zabójstwa (art. 148 § 1, 2, 3, 4 oraz 

149 k.k.) osądzono łącznie 643 osoby, z czego 572 skazano. 

 Karę dożywotniego pozbawienia wolności orzeczono wobec 27 osób. 

 Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 544 osób (w tym w zawieszeniu:  

7 przypadków). Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 132 osoby skazano na 25 lat 

pozbawienia wolności, 93 osoby na 15 lat pozbawienia wolności, 168 osób skazano na kary po-

zbawienia wolności od 8 do 15 lat. 

 W 39 przypadkach postępowanie umorzono, uniewinniono 31 osób. Przed wyrokiem 

531 osób było tymczasowo aresztowanych. 

 

 

 Służba Więzienna 

 

 Według stanu na 31 grudnia 2011 roku, wykonywano 579613 orzeczeń za przestępstwo 

zabójstwa14, z czego 4681 prawomocnych, 228 nieprawomocnych i 887 tymczasowych areszto-

wań. W tym samym czasie notowano 21 wyroków z wyznaczonym przez sąd terminem stawie-

nia się do odbycia kary za przestępstwo zabójstwa15. 
 

 

 
____________ 
13 Liczba wykonywanych orzeczeń nie jest tożsama z liczbą osób przebywających w zakładach karnych, ponieważ 

zdarzają się przypadki osadzonych na podstawie dwóch lub więcej orzeczeń. Powyższa zasada odnosi się  

do wszystkich danych SW dotyczących liczby orzeczeń cytowanych w niniejszym opracowaniu (inf. SW). 
14 Dotyczy zarówno skazanych na podstawie kodeksu karnego z 1997 roku, jak i kodeksu karnego z 1969 roku. 
15 Termin „wyroki z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do odbycia kary" wiąże się z wyrokami przesy-

łanymi przez sądy do zakładów karnych, gdzie „oczekują" one na stawienie się skazanych (to nie skazani oczekują 

na miejsca w zakładach karnych). Służba Więzienna nie ma możliwości odmowy przyjęcia skazanego, który zgłosił 

się do odbycia kary w wyznaczonym terminie lub później, nawet jeśli zakład karny nie dysponuje wolnymi miejsca-

mi zakwaterowania (inf. SW). 
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 3.3 Bójki i pobicia 

  

 Wszczęte postępowania 

 

 W 2011 roku wszczęto 10 703 postępowania przygotowawcze w sprawach o udział  

w bójce lub pobiciu (o 2,8% mniej niż w roku 2010). 

  

 Przestępstwa stwierdzone 

 

 Stwierdzono 12 008 przestępstw udziału w bójce lub pobiciu, co oznacza wzrost o 1,1% 

w stosunku do roku 2010, kiedy to zarejestrowano ich 11 883 (należy jednak pamiętać,  

że liczba przestępstw w tej kategorii stwierdzonych w roku 2010 była najniższa od 10 lat). 

 Ze względu na specyfikę tego rodzaju przestępstw liczba odnotowanych usiłowań jest 

znikoma, w roku 2011 było ich 31, czyli 0,25%. 

 
Wykres 3.3.1 Liczba stwierdzonych przestępstw udziału w bójce lub pobiciu w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

      Art. 158 k.k.  

      § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpo-

średnie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art.  

156  § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

      § 2. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowie-

ka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega 

karz pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

 

     Art. 159 k.k.  

     Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego 

podobnie niebezpiecznego przedmiotu, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię-

cy do lat 8.  
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 Czyny karalne nieletnich 

 

 W roku 2011 wśród wszystkich przestępstw udziału w bójce lub pobiciu 3580 czynów 

popełnili nieletni, czyli o 13,4% więcej niż w roku 2010, kiedy to było ich 3158. 

 W roku 2011 przestępstwa udziału w bójce lub pobiciu popełnione przez nieletnich sta-

nowiły 29,8% wszystkich ustalonych tego typu przestępstw. W roku poprzednim odsetek ten 

wynosił 26,6%. 

 

 

 Wskaźnik wykrycia 

 

 Wykrywalność bójek i pobić w roku 2011 wyniosła 82,7%, czyli była najwyższa z do-

tychczas notowanych. 

 
Wykres 3.3.2  Wykrywalność przestępstw udziału w bójce lub pobiciu w latach 2001–2011 
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 Kategorie miejsc, w których najczęściej dochodziło do bójek lub pobić 

 

 W roku 2011 wśród odnotowanych przestępstw udziału w bójce lub pobiciu: 

5120 miało miejsce na ulicy (42,6%), 

1503 w szkole podstawowej lub gimnazjum (12,5%), 

683 w budynku wielorodzinnym (5,7%), 

575 w barze, restauracji, pubie (4,8%), 

338 w budynku samodzielnym (2,8%), 

219 na boisku sportowym (1,8%), 

200 w parku, na skwerze (1,7%), 

197 w internacie, bursie (1,7%), 

174 na drodze, autostradzie (1,4%), 

1535 w innym miejscu, niewymienionym w katalogu (12,8%). 
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 Podejrzani o popełnienie przestępstwa udziału w bójce lub pobiciu 
 

 W roku 2011 ustalono 18 598 sprawców stwierdzonych przestępstw udziału w bójce 

lub pobiciu. Oznacza to spadek o 4% w stosunku do roku 2010, kiedy było ich 19 381. 
 

Wykres 3.3.3 Liczba podejrzanych o udział w bójce lub pobiciu w latach 2001–2011 
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 Nieletni sprawcy bójek i pobić 
 

 W roku 2011 wśród ustalonych sprawców bójek i pobić znalazło się 5464 nieletnich, 

czyli o 10,1% mniej niż w roku poprzednim, kiedy to było ich 6085. Od roku 2009 liczba bez-

względna nieletnich sprawców bójek i pobić spada. W roku 2011 nieletni stanowili 29,4% 

wszystkich ustalonych sprawców bójek i pobić (w roku 2010: 31,4%). 

 
Wykres 3.3.4 Liczba nieletnich podejrzanych o udział w bójce lub pobiciu w latach 2001–2011 
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      Wskaźnik zagrożenia bójkami lub pobiciami w przeliczeniu  

na 100 tysięcy mieszkańców 

 

 
 

 Wskaźnik średniego zagrożenia przestęp-

stwami udziału w bójce lub pobiciu w Polsce  

w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców  

w roku 2011 wyniósł 31. 

 Wskaźnik ten w roku 2010 wynosił 31, 

natomiast w roku 2009: 34. 

 Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę 

tego typu przestępstw na przestrzeni ostatnich 

lat wskaźniki zagrożenia przestępstwami udzia-

łu w bójce lub pobiciu dla każdego z województw 

oznaczają w praktyce zagrożenie od 20 do mak-

symalnie 50 tego typu zdarzeniami w przelicze-

niu na 100 tysięcy mieszkańców. Z tego powodu 

szczegółowe analizowanie zmian, do których do-

chodziło w kolejnych latach w poszczególnych 

województwach jest niezasadne. 

 Ze względu na występujący w przypadku 

bójek i pobić „efekt małych liczb‖ nie da się też 

wyznaczyć wyraźnych trendów. 

  

 W roku 2011 w porównaniu z rokiem 

2010 wskaźnik zagrożenia tego typu przestęp-

stwami  w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkań-

ców wzrósł w województwach:  

mazowieckim,  

śląskim,  

Pozostał na podobnym poziomie w wojewódz-

twach: 

dolnośląskim, 

lubelskim, 

lubuskim, 

łódzkim, 

podkarpackim, 

podlaskim, 

świętokrzyskim, 

warmińsko-mazurskim, 

zachodniopomorskim, 

terenie  KSP. 

Natomiast  zmniejszył się w województwach: 

kujawsko-pomorskim,  

małopolskim, 

wielkopolskim, 

opolskim  

pomorskim. 
 

Wykres 3.3.5 Zagrożenie bójkami i pobicia-

mi w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców 

z podziałem na województwa 

Źródło: KGP 
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 Żandarmeria Wojskowa 

 

 Żandarmeria Wojskowa w roku 2011: 

wszczęła 5 postępowań w sprawach o udział w bójce lub pobiciu (w roku 2010: 3), 

stwierdziła 4 tego typu przestępstwa (w roku 2010: 6), 

ustaliła 2 sprawców (w roku 2010: 6). 

 

 

 

 Prokuratura Generalna 

 

 W roku 2011 jednostki prokuratury wszczęły 12 967 postępowań przygotowawczych 

w sprawach o udział w bójce lub pobiciu (w roku 2010: 13 254). Umorzono 6535 spraw (6712),    

373 postępowania zawieszono (428). 

 Zarzuty udziału w bójce lub pobiciu przedstawiono 15 907 osobom (15 495), przy czym 

794 osoby tymczasowo aresztowano (787). 

 Sporządzono 5803 akty oskarżenia przeciwko 12 743 osobom (w roku 2010: 5527 aktów 

oskarżenia przeciwko 12 010 osobom). 6082 sprawy o udział w bójce lub pobiciu zakończyły 

się wyrokami (6219). Skazanych zostało 10 420 osób (10 321), uniewinniono 402 podejrzanych 

(381). 

 

 

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości  
 

 W roku 2011 w sądach okręgowych za przestępstwo udziału w bójce lub pobiciu  

którego następstwem była śmierć człowieka (art. 158 § 3 k.k.), osądzono łącznie 135 osób,  

z czego 125 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 125 osób (w tym  

w zawieszeniu 3 przypadki). Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 8 osób skazano 

na kary pozbawienia wolności od 8 do 15 lat, 8 osób na kary 8 lat pozbawienia wolności,  

36 osób na kary od 5 do 8 lat pozbawienia wolności. 

 Uniewinniono 4 osoby. Umorzono 6 spraw. 

 Przed wyrokiem 101 osób było tymczasowo aresztowanych. 

 

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwo udziału w bójce lub pobiciu  

(art. 158 § 1 i 2 oraz 159 k.k.) osądzono łącznie 12 463 osoby, z czego 10 427 skazano. Karę 

pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 9264 osób (w tym w zawieszeniu: 7809 przypad-

ków). Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 1 osobę skazano na karę pozbawienia 

wolności powyżej 8 lat, 5 osób na kary od 5 do 8 lat pozbawienia wolności, 54 osoby na kary  

od 2 do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Warunkowo umorzono postępowanie w 1361 przypadkach, umorzono postępowanie  

w 208 sprawach. 

 Uniewinniono 456 osób. 

 Przed wyrokiem 129 osób było tymczasowo aresztowanych. 
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 3.4 Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wszczęte postępowania 

 

 W 2011 roku wszczęto 17 710 postępowań przygotowawczych w sprawach o przestęp-

stwa spowodowania uszczerbku na zdrowiu, czyli o 1,4% więcej niż w roku 2010, kiedy to od-

notowano ich 17 464. 

  

 

 Przestępstwa stwierdzone 

 

 Stwierdzono 16 447 przestępstw w tej kategorii, co oznacza wzrost o 4,8% w stosunku 

do roku 2010, kiedy to odnotowano ich 15 695. Od roku 2009 obserwuje się wzrost liczby tego 

typu przestępstw. 

 Ze względu na specyfikę tego typu przestępstw usiłowania stanowią nieznaczący odse-

tek ogółu zdarzeń. W roku 2011 było ich 144, czyli 0,9% zdarzeń. 

  
Wykres 3.4.1 Liczba stwierdzonych przestępstw spowodowania uszczerbku na zdrowiu  

w latach 2001–2011 
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      Art. 156 k.k. 

 

     § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby 

realnie zagrażającej życiu, trwalej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej 

niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształce-

nia ciała, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

     § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

     § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 jest śmierć człowieka, sprawca pod-

lega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.  
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 Czyny karalne nieletnich 

 

 W roku 2011 wśród wszystkich stwierdzonych przestępstw spowodowania uszczerbku 

na zdrowiu 5496 to czyny popełnione przez nieletnich, czyli o 1,7% mniej niż w roku 2010, 

kiedy to było ich 5591 . 

 W roku 2011 przestępstwa spowodowania uszczerbku na zdrowiu popełnione przez 

nieletnich stanowiły 33,4% wszystkich ustalonych tego typu przestępstw. W roku poprzed-

nim odsetek ten wynosił 35,6%. 
 

 

 

 Wskaźnik wykrycia 

 

 W roku 2011 wskaźnik wykrywalności w sprawach o przestępstwa spowodowania 

uszczerbku na zdrowiu wyniósł 90,2%, co oznacza, że był najwyższy w ciągu ostatnich 11 lat. 

Wykrywalność w tej kategorii przestępstw od wielu lat utrzymuje się na wysokim poziomie, 

sięgającym blisko 90%. 
 

 

Wykres 3.4.2 Wykrywalność przestępstw spowodowania uszczerbku na zdrowiu w latach 2001–2011 
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 Kategorie miejsc, w których najczęściej dochodziło do spowodowania 

uszczerbku na zdrowiu 
 

 W roku 2011 wśród odnotowanych przestępstw spowodowania uszczerbku na zdrowiu: 

4578 popełniono na ulicy (27,8%), 

2613 w szkole podstawowej lub gimnazjum (15,9%), 

2390 w budynku wielorodzinnym (14,5%), 

1274 w budynku samodzielnym (7,7%), 

720 w restauracji, barze, pubie (4,4%), 

303 na boisku sportowym (1,8%), 

2076 w innym miejscu, niewymienionym w katalogu (12,6%). 
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 Podejrzani o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu 

 

 W roku 2011 w tej kategorii przestępstw przedstawiono zarzuty 10 430 osobom  

(o 7,7% więcej niż w roku poprzednim, kiedy to było ich 9686). 
 

Wykres 3.4.3 Liczba podejrzanych o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu w latach 2001–2011 
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 Nieletni sprawcy spowodowania uszczerbku na zdrowiu 

 

 W roku 2011 wśród sprawców spowodowania uszczerbku na zdrowiu znalazło się 3470 

nieletnich, podobnie jak w roku poprzednim, kiedy to było ich 3469. W roku 2011 nieletni sta-

nowili 33,3% wszystkich ustalonych sprawców (w roku poprzednim: 35,8%). 
 

Wykres 3.4.4 Nieletni podejrzani o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu w latach 2001–2011 
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 Wskaźnik zagrożenia przestępstwem spowodowania uszczerbku  

na zdrowiu w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców 

 
   

 

 

 

 Wskaźnik średniego zagrożenia przestęp-

stwem spowodowania uszczerbku za zdrowiu  

w Polsce w przeliczeniu na 100 tysięcy miesz-

kańców w roku 2011 wyniósł 43. 

  

 Wskaźnik ten nieznacznie wzrasta wraz 

z liczbą stwierdzonych tego typu przestępstw  

(w roku 2009 wynosił 40, a w 2010: 41). 

  

 W roku 2011 najwyższe zagrożenie prze-

stępstwami spowodowania uszczerbku na zdro-

wiu w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców za-

notowano w woj. śląskim i lubuskim (powyżej 

61), natomiast najniższe w podkarpackim,  

na terenie KSP, w: małopolskim, lubelskim, ma-

zowieckim i świętokrzyskim. 

  

 Ze względu na przypadkowość zdarzeń, 

która występuje w przypadku przestępstwa spo-

wodowania uszczerbku na zdrowiu, nie da się 

wyznaczyć wyraźnych trendów zmian, poza ogól-

nokrajową niewielką tendencją wzrostową. 

  

 Można jednak zauważyć zasadniczo ni-

skie, w porównaniu z pozostałymi częściami kra-

ju, zagrożenie przestępstwem spowodowania 

uszczerbku na zdrowiu w przeliczeniu  

na 100 tysięcy mieszkańców w województwach 

południowo-wschodnich. 

Wykres 3.4.5 Zagrożenie przestępstwem 

spowodowania uszczerbku na zdrowiu 

w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców  

z podziałem na województwa 

Źródło: KGP 
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 Żandarmeria Wojskowa 

 

 Żandarmeria Wojskowa w roku 2011: 

wszczęła 14 postępowań w sprawach o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu (w roku 

2010: 13) 

stwierdziła 9 tego typu przestępstw (w roku 2010: 6), 

ustaliła 6 sprawców (w roku 2010: 6). 

 

 

 Prokuratura Generalna 
 

 W roku 2011 jednostki prokuratury wszczęły 1648 postępowań przygotowawczych  

w sprawach o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu (w roku 2010: 1653). Umorzono 876 

spraw (896), 117 postępowań zawieszono (135). 

 Zarzuty spowodowania uszczerbku na zdrowiu przedstawiono 949 osobom (1038), przy 

czym 343 osoby tymczasowo aresztowano (311). Sporządzono 604 akty oskarżenia przeciwko 

685 osobom (w roku 2010: 554 akty oskarżenia przeciwko 709 osobom). 645 spraw o spowodo-

wanie uszczerbku na zdrowiu zakończyło się wyrokami (630). Skazane zostały 662 osoby 

(617), uniewinniono 43 oskarżonych (50). 

 

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości 
 

 W roku 2011 w sądach okręgowych za przestępstwo spowodowania uszczerbku  

na zdrowiu (art. 156 § 1 i 3 k.k.) osądzono łącznie 174 osoby, z czego 166 skazano. Karę pozba-

wienia wolności orzeczono w przypadku 164 osób (w tym w zawieszeniu: 14 przypadków). 

Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 14 osób skazano na kary od 8 do 15 lat po-

zbawienia wolności, 16 osób na kary 8 lat pozbawienia wolności, 49 osób na kary od 5 do 8 lat 

pozbawienia wolności. 

 Umorzono postępowanie w 3 sprawach. 

 Uniewinniono 5 osób. 

 Przed wyrokiem 130 osób było tymczasowo aresztowanych. 

 

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwo spowodowania uszczerbku  

na zdrowiu (art. 156 k.k.) osądzono łącznie 565 osób, z czego 471 skazano. Karę pozbawienia 

wolności orzeczono w przypadku 457 osób (w tym w zawieszeniu: 320 przypadków). Wśród 

skazanych na kary pozbawienia wolności: 1 osobę skazano na karę powyżej 8 lat pozbawienia 

wolności, 9 osób na kary od 5 do 8 lat pozbawienia wolności, 70 osób na kary od 2 do 5 lat po-

zbawienia wolności. 

 Warunkowo umorzono postępowanie w 37 przypadkach, umorzono postępowanie  

w 11 sprawach. 

 Uniewinniono 45 osób. 

 Przed wyrokiem 73 osoby były tymczasowo aresztowane. 
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 3.5 Zgwałcenia 

 

 Wszczęte postępowania 

 

 W roku 2011 wszczęto 1784 postępowania przygotowawcze w sprawach o zgwałcenie, 

czyli o 25 więcej niż w roku poprzednim (wzrost o 1,4%). 

 

 

 Przestępstwa stwierdzone 

 

 Stwierdzono 1498 przestępstw zgwałcenia, czyli o 69 przypadków (o 4,4%) mniej niż  

w roku 2010, kiedy to zanotowano 1567 tego typu przestępstw. Wśród zanotowanych prze-

stępstw w tej kategorii było 17,6% usiłowań  (264 przypadki). W roku poprzednim usiłowania 

stanowiły 29,5% zdarzeń (462). 

 Od roku 2001 zasadniczo notuje się spadek liczby przestępstw zgwałcenia. 
 

Wykres 3.5.1 Liczba stwierdzonych zgwałceń (w tym usiłowań) w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

      Art. 197 k.k. 

      § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obco-

wania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.  

      § 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania 

się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawie-

nia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

      § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia: 

 1) wspólnie z inną osobą, 

 2) wobec małoletniego poniżej lat 15, 

 3) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub 

siostry, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

       § 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.  
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 Czyny karalne nieletnich 

 

 W roku 2011 wśród wszystkich zarejestrowanych przestępstw zgwałcenia 126 czynów 

popełnili nieletni, czyli ponad dwukrotnie mniej niż w roku 2010, kiedy to było ich 311. 

 W 2011 roku zgwałcenia popełnione przez nieletnich stanowiły 8,4% wszystkich usta-

lonych tego typu przestępstw. W roku 2010 odsetek ten wynosił 19,8%. 

 

 

 

 Wskaźnik wykrycia 

 

 Wykrywalność przestępstw zgwałcenia w roku 2011 wyniosła 80,1% (co oznacza spa-

dek o 2,2 p. proc. w porównaniu z rokiem 2010). W ciągu ostatnich 11 lat wskaźnik wykrycia 

przestępstwa zgwałcenia utrzymywał się na stałym poziomie i był wysoki (ponad 80%). 

 
Wykres 3.5.2 Wykrywalność przestępstw zgwałcenia w latach 2001–2011 
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 Kategorie miejsc, w których najczęściej dochodziło do zgwałceń 

 

 W roku 2011 wśród odnotowanych przestępstw zgwałcenia: 

415 popełniono w budynku wielorodzinnym (27,7%), 

279 w budynku samodzielnym (18,6%), 

210 na ulicy (14%), 

73 w lesie (4,9%), 

40 w parku, na skwerze (2,7%), 

28 na polu, łące (1,9%), 

28 na ścieżce rekreacyjnej (1,9%), 

25 w samochodzie (1,7%), 

213 w innym miejscu, niewymienionym w katalogu (14,2%).  



52                                                                                                                                                                                                     MSW 

  

Przestępczość kryminalna, przemoc w rodzinie i przestępstwa przeciwko zwierzętom 

 Podejrzani o popełnienie przestępstwa zgwałcenia 

 

 W roku 2011 ustalono i przedstawiono zarzuty zgwałcenia 893 osobom. Oznacza to,  

że liczba podejrzanych wzrosła w stosunku do roku 2010 o 6,2% (w roku 2010 było ich 841). 
 

Wykres 3.5.3 Liczba podejrzanych o zgwałcenie w latach 2001–2011 
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 Nieletni sprawcy zgwałceń 

 

 W roku 2011 wśród  ustalonych sprawców zgwałceń znalazło się 127 nieletnich, czyli  

o 74% więcej niż w roku poprzednim, kiedy to było ich 73. W roku 2011 nieletni stanowili 

14,2% wszystkich ustalonych sprawców. W roku poprzednim odsetek ten wynosił 8,7%. 

 
Wykres 3.5.4 Liczba nieletnich podejrzanych o zgwałcenie w latach 2001–2011 
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 Wskaźnik zagrożenia zgwałceniem w przeliczeniu na 100 tysięcy 

mieszkańców 

 
   

 

 

 

 Wskaźnik średniego zagrożenia zgwałce-

niem w Polsce w przeliczeniu na 100 tysięcy 

mieszkańców w roku 2011 wyniósł 3,9. 

  

 Wskaźnik ten zmienia się wraz z liczbą 

stwierdzonych przestępstw zgwałcenia (w roku 

2009 wynosił 4,0, a w 2010: 4,1). 

  

 Z uwagi na stosunkowo niewielką liczbę 

tego typu przestępstw na przestrzeni ostatnich 

lat wskaźniki zagrożenia zgwałceniem dla każ-

dego z województw oznaczają w praktyce zagro-

żenie kilkoma zgwałceniami w przeliczeniu  

na 100 tysięcy mieszkańców. Z tego powodu 

szczegółowe analizowanie zmian  wskaźnika za-

grożenia, do których dochodziło w kolejnych la-

tach w poszczególnych województwach jest nie-

zasadne. 

  

 Ze względu na „efekt małych liczb‖  

w przypadku przestępstwa zgwałcenia nie da się 

też wyznaczyć wyraźnych trendów, poza ogólno-

krajową tendencją spadkową, występującą  

w ciągu ostatnich 11 lat. 

  

 Można jednak zauważyć zasadniczo 

utrzymujące się od trzech lat relatywnie niskie, 

w porównaniu z pozostałymi częściami kraju,  

zagrożenie zgwałceniem w przeliczeniu  

na 100 tysięcy mieszkańców w województwie 

podkarpackim. 

Wykres 3.5.5 Zagrożenie zgwałceniem 

w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców  

z podziałem na województwa 

Źródło: KGP 
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 Prokuratura Generalna 

 

 W roku 2011 jednostki prokuratury wszczęły 2557 postępowań przygotowawczych  

w sprawach o zgwałcenie (w roku 2010: 2418). Umorzono 2125 spraw (1624), 84 postępowa-

nia zawieszono (49). 

 Zarzuty zgwałcenia przedstawiono 1342 osobom (1297), przy czym 639 osób tymczaso-

wo aresztowano (635). 

 Sporządzono 813 aktów oskarżenia przeciwko 885 osobom (w roku 2010: 804 akty 

oskarżenia przeciwko 924 osobom). 

 771 spraw o zgwałcenie zakończyło się wyrokami (705). Skazanych zostało 820 osób 

(720), uniewinniono 86 oskarżonych (64). 

 

 

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości 
 

 W roku 2011 w sądach okręgowych za zgwałcenie (art. 197 § 3 k.k.) osądzono łącznie 

163 osoby, z czego 144 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 144 osób 

(w tym w zawieszeniu: 15 przypadków). Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności:  

3 osoby skazano na kary pozbawienia wolności od 8 do 15 lat, 3 osoby na kary 8 lat pozbawie-

nia wolności, 17 osób na kary od 5 do 8 lat pozbawienia wolności, 16 osób na kary 5 lat pozba-

wienia wolności, 47 osób na kary od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Umorzono postępowanie w 1 sprawie. 

 Uniewinniono 18 osób. 

 Przed wyrokiem 80 osób było tymczasowo aresztowanych. 

 

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwo zgwałcenia (art. 197 § 1 i 2 k.k.) 

osądzono łącznie 647 osób, z czego 590 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono  

w przypadku 588 osób (w tym w zawieszeniu: 247 przypadków). Wśród skazanych na kary 

pozbawienia wolności: 6 osób skazano na kary pozbawienia wolności powyżej 8 lat, 26 osób  

na kary od 5 do 8 lat pozbawienia wolności, 194 osoby na kary od 2 do 5 lat pozbawienia wol-

ności). 

 Umorzono postępowanie w 14 sprawach. 

 Uniewinniono 42 osoby. 

 Przed wyrokiem 200 osób było tymczasowo aresztowanych. 

 

 

 

 Służba Więzienna 

 

 Według stanu na 31 grudnia 2011 roku, wykonywano 2346 orzeczeń za przestępstwo 

zgwałcenia16, z czego 1778 prawomocnych, 99 nieprawomocnych i 469 tymczasowych areszto-

wań. 

 W tym samym czasie notowano 128 wyroków z wyznaczonym przez sąd terminem sta-

wienia się do odbycia kary za przestępstwo zgwałcenia. 

 

 

 

 
 
____________ 
16 Dotyczy zarówno skazanych na podstawie kodeksu karnego z 1997 roku, jak i kodeksu karnego z 1969 roku. 
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 3.6 Przestępczość rozbójnicza 
 (rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze) 

 

 

 Wszczęte postępowania 

 

 W roku 2011 wszczęto 14 084 postępowania przygotowawcze w kategorii przestępstw 

rozbójniczych, czyli 10,4% mniej niż w roku 2010, kiedy to odnotowano ich 15 725. 

 

 

 Przestępstwa stwierdzone 

 

 Stwierdzono łącznie 26 231 przestępstw rozbójniczych (rozbój, kradzież rozbójnicza, 

wymuszenie rozbójnicze). Liczba przestępstw stwierdzonych w tej kategorii w roku 2011 jest 

niższa o 3,6% w porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy to stwierdzono 27 218 takich prze-

stępstw. Wśród stwierdzonych w roku 2011 przestępstw rozbójniczych były 6374 usiłowania, 

czyli 24,3% czynów  (w roku 2010 odnotowano 5893 usiłowania popełnienia przestępstw roz-

bójniczych, czyli 21,7% wszystkich czynów w tej kategorii). 

 

 Od roku 2007 liczba stwierdzonych przestępstw rozbójniczych utrzymuje się na podob-

nym poziomie, znacząco niższym niż w latach 2001–2006. W roku 2011, w porównaniu z ro-

kiem 2003, spadek liczby stwierdzonych przestępstw rozbójniczych ogółem wyniósł 49,3%. 

 

 Wśród stwierdzonych w roku 2011 przestępstw rozbójniczych odnotowano: 

16 526 rozbojów, w tym 2750 usiłowań (o 8,9% mniej niż w roku poprzednim, kiedy to było 

ich 18 145), 

8502 wymuszenia rozbójnicze, w tym 3599 usiłowań (o 8,2% więcej niż przed rokiem, kie-

dy to było ich 7859), 

1203 kradzieże rozbójnicze, w tym 25 usiłowań (na poziomie roku 2010, kiedy to było ich 

1214). 

Art. 280 k.k.  

§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej uży-

ciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega 

karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.  

§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie nie-

bezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób 

bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bro-

nią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas 

nie krótszy od lat 3.  

 

Art. 281 k.k.  

Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu 

kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo 

doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozba-

wienia wolności od roku do lat 10.  

 

Art. 282 k.k.  

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie lub 

zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do rozporządze-

nia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej, podle-

ga karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  
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 Wśród wszystkich stwierdzonych w roku 2011 przestępstw rozbójniczych odnotowano  

1539 przypadków działania sprawców z bronią palną lub innym niebezpiecznym przedmio-

tem. 

 Przestępstw rozbójniczych z bronią palną lub innym niebezpiecznym narzędziem było 

mniej o 17,4% niż w roku 2010 (1863). 
 

 

Wykres 3.6.1  Liczba stwierdzonych przestępstw rozbójniczych (w tym usiłowań) w latach 2001–2011 
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 Czyny karalne nieletnich 

 

 W roku 2011 wśród wszystkich odnotowanych przestępstw rozbójniczych znalazło się              

12 438 czynów popełnionych przez nieletnich, czyli o 7,7% więcej niż w roku 2010, kiedy  

to było ich 11 547. 

 W 2011 roku przestępstwa rozbójnicze popełnione przez nieletnich stanowiły prawie 

połowę (47,4%) wszystkich ustalonych tego typu przestępstw. W roku poprzednim odsetek 

ten wynosił 42,4%. 

 

 

 

 Wskaźnik wykrycia 

 

 Wykrywalność przestępstw rozbójniczych w roku 2011 wyniosła 76,2%, co oznacza 

wzrost o 3,7 p. proc w stosunku do poziomu z roku poprzedniego (kiedy wskaźnik wykrycia 

tego typu przestępstw wynosił 72,5%). Jest to najwyższy wskaźnik wykrywalności osiągnięty 

w tej kategorii przestępstw w ciągu ostatnich 11 lat. 
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Wykres 3.6.2  Wykrywalność przestępstw rozbójniczych w latach 2001–2011 
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 Kategorie miejsc, w których najczęściej dochodziło do przestępstw  

rozbójniczych 

  

 W roku 2011 wśród odnotowanych przestępstw rozbójniczych: 

9035 popełniono na ulicy (34,4%), 

7577 w szkole podstawowej lub gimnazjum (28,9%), 

1658 w budynku wielorodzinnym (6,3%), 

947 w sklepie, butiku (3,6%), 

608 w budynku samodzielnym (2,3%), 

412 w parku, na skwerze (1,6%), 

336 w internacie, bursie (1,3%), 

308 w centrum handlowym (1,2%), 

1906 w innym miejscu, niewymienionym w katalogu (7,3%). 

 

 

 

 Podejrzani o popełnienie przestępstw rozbójniczych 

 

 W roku 2011 ustalono i przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw rozbójniczych  

12 967 osobom. Oznacza to spadek liczby podejrzanych w tej kategorii przestępstw o 6,1%  

w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to ustalono ich 13 809. 

 Wśród ustalonych sprawców przestępstw rozbójniczych znalazło się 1041 podejrzanych  

o rozbój z bronią palną lub innym niebezpiecznym przedmiotem. 



58                                                                                                                                                                                                     MSW 

  

Przestępczość kryminalna, przemoc w rodzinie i przestępstwa przeciwko zwierzętom 

Wykres 3.6.3 Liczba podejrzanych o popełnienie przestępstw rozbójniczych w latach 2001–2011 
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 Nieletni sprawcy przestępstw rozbójniczych 

 

 W roku 2011 wśród  ustalonych sprawców przestępstw rozbójniczych znalazło się  

3832 nieletnich, czyli o 7,2% mniej niż w roku poprzednim, kiedy to było ich 4129. 

 W roku 2011 nieletni stanowili 29,6% wszystkich ustalonych sprawców przestępstw 

rozbójniczych. W roku poprzednim odsetek ten wynosił 29,9%. 

 Wśród ogółu nieletnich sprawców przestępstw rozbójniczych ustalono 145 podejrza-

nych o rozbój z bronią palną lub innym niebezpiecznym przedmiotem. 

 
Wykres 3.6.4 Liczba nieletnich podejrzanych o przestępstwa rozbójnicze w latach 2001–2011 
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  Wskaźnik zagrożenia przestępstwami rozbójniczymi w przeliczeniu  

na 100 tysięcy mieszkańców 

 
  Średnie zagrożenie przestępstwami roz-

bójniczymi w Polsce w przeliczeniu na 100 tysię-

cy mieszkańców w roku 2011 wyniosło 69. 

 Wskaźnik ten zmienia się wraz z liczbą 

stwierdzonych przestępstw rozbójniczych (w ro-

ku 2009 wynosił 69, w 2010: 71). 

 Zasadniczo najniższy wskaźnik zagroże-

nia przestępczością rozbójniczą ogółem w przeli-

czeniu na 100 tysięcy mieszkańców (poniżej 40)

występuje w południowo-wschodnich wojewódz-

twach, szczególnie podkarpackim i lubelskim,  

a także w opolskim. 

 W roku 2011 wskaźnik zagrożenia powy-

żej 100 przestępstw kryminalnych na 100 tys. 

mieszkańców wystąpił w województwach: dolno-

śląskim i małopolskim. 

 

 W roku 2011 w porównaniu z rokiem 

2010 wskaźnik zagrożenia przestępstwami roz-

bójniczymi w przeliczeniu na 100 tysięcy miesz-

kańców wzrósł w województwach:  

dolnośląskim, 

podkarpackim,  

śląskim,  

świętokrzyskim, 

warmińsko-mazurskim. 

 

Na podobnym poziomie pozostał w woje-

wództwach: 

kujawsko-pomorskim, 

lubelskim,  

mazowieckim,  

opolskim, 

wielkopolskim, 

zachodniopomorskim. 

 

Natomiast  zmniejszył się w województwach: 

lubuskim, 

łódzkim, 

małopolskim,  

podlaskim, 

pomorskim, 

na terenie podległym KSP. 

Wykres 3.6.5 Zagrożenie przestępczością 

rozbójniczą w przeliczeniu na 100 tys. 

mieszkańców z podziałem na województwa 
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 Żandarmeria Wojskowa 
 

 Żandarmeria Wojskowa w roku 2011 wszczęła jedno postępowanie w sprawie o rozbój  

i stwierdziła jedno tego typu przestępstwo. 

 

 

 Prokuratura Generalna 
 

 W roku 2011 jednostki prokuratury wszczęły 15 934 postępowania przygotowawcze  

w sprawach o przestępstwa rozbójnicze (w roku 2010: 17 615). Umorzono 9113 spraw  

(10 599), 524 postepowania zawieszono (456). Zarzuty popełnienia przestępstw rozbójniczych 

przedstawiono 11 763 osobom (11 821), przy czym 4401 osób tymczasowo aresztowano (4572). 

 Sporządzono 5796 aktów oskarżenia przeciwko 9595 osobom (w roku 2010: 6310 ak-

tów oskarżenia przeciwko 9569 osobom). 5875 spraw o przestępstwa rozbójnicze zakończyło 

się wyrokami (5727). Skazanych zostało 8377 osób (8510), uniewinniono 249 oskarżonych 

(311). 

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości  
 

 W roku 2011 w sądach okręgowych za rozbój z użyciem broni lub innego niebezpiecz-

nego narzędzia (art. 280 § 2 k.k.) osądzono łącznie 916 osób, z czego 887 skazano. Karę po-

zbawienia wolności orzeczono w przypadku 886 osób (w tym w zawieszeniu: 121 przypad-

ków). Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 7 osób skazano na kary od 8 do 15 lat 

pozbawienia wolności, 20 osób na kary 8 lat pozbawienia wolności, 37 osób na kary od 5 do 8 

lat pozbawienia wolności, 64 osoby na kary 5 lat pozbawienia wolności, 313 osób na kary od 3 

do 5 lat pozbawienia wolności. 

 Umorzono postępowanie w 7 sprawach. Uniewinniono 22 osoby. Przed wyrokiem 611 

osób było tymczasowo aresztowanych. 
 

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwa rozbójnicze (art. 280 § 1, 281,  

282 k.k.) osądzono łącznie 7351 osób, z czego 6990 skazano. Karę pozbawienia wolności orze-

czono w przypadku 6945 osób (w tym w zawieszeniu: 3641 przypadków). Wśród skazanych  

na kary pozbawienia wolności: 1 osobę skazano na karę powyżej 8 lat pozbawienia wolności, 

43 osoby na kary od 5 do 8 lat pozbawienia wolności, 1972 osoby na kary od 2 do 5 lat pozba-

wienia wolności. 

 Warunkowo umorzono 17 spraw, umorzono postępowanie w 80 przypadkach. 

 Uniewinniono 264 osoby. Przed wyrokiem 1575 osób było tymczasowo aresztowanych. 

 

 

 Służba Więzienna17 
 

 Według stanu na 31 grudnia 2011 roku (na podstawie k.k. z 1997 roku) wykonywano 

13 476 orzeczeń za przestępstwo rozboju, z czego 10 880 prawomocnych, 357 nieprawomoc-

nych i 2239 tymczasowych aresztowań. Notowano 1467 wyroków z wyznaczonym przez sąd 

terminem stawienia się do odbycia kary za przestępstwo rozboju. 

 W tym samym okresie wykonywano 682 orzeczenia za przestępstwo wymuszenia roz-

bójniczego, z czego 504 prawomocne, 5 nieprawomocnych i 173 tymczasowe aresztowania. 

Notowano 165 wyroków z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do odbycia kary  

za przestępstwa rozbójnicze. 

 Według stanu na 31 grudnia 2011 roku (na podstawie k.k. z 1969 roku) wykonywano 

75 orzeczeń za napady rabunkowe, z czego 73 prawomocne i 2 tymczasowe aresztowania. No-

towano 6 wyroków z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do odbycia kary za na-

pady rabunkowe. 
____________ 

17 Dane SW dotyczące orzeczeń za przestępstwo kradzieży rozbójniczej są zsumowane z innymi przestępstwami 

przeciwko mieniu i nie można ich wyodrębnić. 
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 3.7 Kradzieże 

 

 

 

 

 

 

 Wszczęte postępowania 

 

 W roku 2011 wszczęto 216 970 postępowań przygotowawczych o przestępstwa kra-

dzieży rzeczy, czyli o 3,3% więcej niż w roku 2010. 

 

 

 Przestępstwa stwierdzone 

 

 W roku 2011 stwierdzono popełnienie 230 247 przestępstw kradzieży. Oznacza  

to wzrost liczby przestępstw kradzieży o 4,4% w stosunku do roku 2010, kiedy to odnotowano 

220 455 takich przypadków. Wśród zarejestrowanych w roku 2011 kradzieży 2,7%, czyli  

6269 przypadków, stanowiły usiłowania popełnienia przestępstwa (w roku 2010 usiłowania 

stanowiły 2,5% wszystkich tego typu przestępstw). 

  

 
Wykres 3.7.1 Liczba stwierdzonych przestępstw kradzieży (w tym usiłowań) w latach 2001–2011 
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      Art. 278 k.k.  

      § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozba-

wienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

      (…) 

      § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-

ności albo pozbawienia wolności do roku. 

      (…) 

      Art. 119 k.w.  

      § 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie 

przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

      (…) 
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 Czyny karalne nieletnich 

 

 W roku 2011 wśród wszystkich odnotowanych przestępstw kradzieży znalazło się  

11 470 czynów popełnionych przez nieletnich, czyli o 2% więcej niż w roku 2010, kiedy  

to było ich 11 248. 

 W 2011 roku przestępstwa kradzieży popełnione przez nieletnich stanowiły 5% wszyst-

kich ustalonych tego typu przestępstw. W roku poprzednim odsetek ten wynosił 5,1%. 

  

 

 

 Wskaźnik wykrycia 

 

 Wykrywalność przestępstw kradzieży wyniosła w 2011 roku 31,1% i była wyższa o 2,1  

p. proc. od odnotowanej w roku 2010. Od roku 2004 wskaźnik wykrycia przestępstw kradzieży 

stale wzrasta. 

 
 Wykres 3.7.2  Wykrywalność kradzieży w latach 2001–2011 
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 Kradzieże – wykroczenia 

 
 Do liczby kradzieży, które stanowią przestępstwa w rozumieniu kodeksu karnego, na-

leży doliczyć kradzieże sklasyfikowane jako wykroczenia (ze względu na wartość strat  

do 250 zł). W roku 2011 ujawniono 332 445 przypadków kradzieży, które zostały uznane  

za wykroczenia. 

 W stosunku do roku poprzedniego liczba kradzieży uznanych za wykroczenia wzrosła  

o 9,3% (w roku 2010 było ich 304 126). 
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Wykres 3.7.3 Zestawienie przestępstw i wykroczeń kradzieży w latach 2008–2011 

               

   Źródło: KGP 

 

 

 

 

 

 

 Kategorie miejsc, w których dochodziło do przestępstw kradzieży 

 

 W roku 2011 wśród odnotowanych przestępstw kradzieży: 

29 000 popełniono na ulicy (12,6%), 

21 448 w budynku wielorodzinnym (9,3%), 

13 933 w centrum handlowym (6,1%), 

11 271 w budynku samodzielnym (4,9%), 

12 313 na parkingu (5,3%), 

8553 w restauracji, barze, pubie (3,7%), 

5099 na budowie (2,2%), 

4386 w autobusie (1,9%), 

3997 na obszarze kolejowym (1,7%), 

2731 w budynkach gospodarstw rolnych (1,2%), 

2664 w szkole podstawowej, gimnazjum (1,2%), 

35 733 w innym miejscu niż wymienione w katalogu (15,5%). 
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  Podejrzani o popełnienie przestępstw kradzieży  
 

 W roku 2011 ustalono 55 344 podejrzanych o przestępstwa kradzieży. Oznacza to 

wzrost liczby podejrzanych o 11,1% w porównaniu z rokiem 2010 (49 819). 

 
        Wykres 3.7.4 Liczba podejrzanych o kradzież w latach 2001–2011 
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 Nieletni sprawcy przestępstw kradzieży 
  

 W roku 2011, wśród sprawców przestępstw kradzieży było 9158 nieletnich (o 2,1% 

mniej niż w roku poprzednim, kiedy było ich 9355). W 2011 roku nieletni stanowili 16,5% 

sprawców przestępstw kradzieży (w 2010: 18,8%). 

 
        Wykres 3.7.5 Liczba nieletnich podejrzanych o kradzież w latach 2001–2011 
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 Wskaźnik zagrożenia przestępstwem kradzieży w przeliczeniu  

na 100 tysięcy mieszkańców 

 
  Średnie zagrożenie przestępstwami kra-

dzieży w Polsce w przeliczeniu na 100 tysięcy 

mieszkańców w roku 2011 wyniosło 603. 

 Wskaźnik ten od roku 2009 wzrasta wraz 

z liczbą stwierdzonych tego typu przestępstw  

(w roku 2009 wynosił 555, w 2010: 577). 

 Najniższy wskaźnik zagrożenia przestęp-

stwami kradzieży w przeliczeniu na 100 tysięcy 

mieszkańców (poniżej 420) występuje w woje-

wództwach wschodnich: podkarpackim, święto-

krzyskim, podlaskim, lubelskim i mazowieckim 

(bez KSP). 

 W roku 2011 wskaźnik zagrożenia powy-

żej 800 przestępstw kradzieży na 100 tys. miesz-

kańców wystąpił w województwach: dolnoślą-

skim i małopolskim oraz na terenie podległym 

KSP. 

 

 W roku 2011 w porównaniu z rokiem 

2010 wskaźnik zagrożenia przestępstwami kra-

dzieży w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkań-

ców wzrósł w województwach:  

dolnośląskim, 

lubelskim, 

łódzkim, 

małopolskim,  

mazowieckim, 

opolskim, 

podlaskim, 

podkarpackim, 

pomorskim, 

śląskim,  

warmińsko-mazurskim, 

zachodniopomorskim. 

 

Na podobnym poziomie pozostał w woje-

wództwach: 

lubuskim, 

kujawsko-pomorskim, 

wielkopolskim, 

na terenie podległym KSP. 

 

 Natomiast  zmniejszył się w wojewódz-

twie świętokrzyskim. 

Wykres 3.7.6 Zagrożenie przestępstwem 

kradzieży w przeliczeniu na 100 tys. miesz-

kańców z podziałem na województwa 

Źródło: KGP 
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  Żandarmeria Wojskowa 
 

 Żandarmeria Wojskowa w roku 2011 wszczęła 90 postępowań w sprawach o kradzież 

(w roku 2010: 63), stwierdziła 79 tego typu przestępstw (55), ustaliła 33 sprawców (22). 

 
 Dyrekcji Generalna Lasów Państwowych (kradzież drewna) 

  

 Wzrasta liczba kradzieży drewna przez wyspecjalizowane grupy przestępcze, dysponu-

jące sprzętem do ścinki, zrywki i wywozu drewna. Problemem są także kradzieże surowca  

na cele opałowe. Wycinane są wartościowe drzewa oraz fragmenty lasu połączone z jego dewa-

stacją. Proceder polega na zaopatrywaniu zakładów drzewnych i stolarni oraz posesji opala-

nych drewnem. 

W 2011 roku odnotowano 8870 przypadków kradzieży drewna w Lasach Państwo-

wych, w wyniku których skradziono 26 939,41 m3 drewna o wartości 5 323 200 zł (w 2010: 

7422 przypadki kradzieży drewna w ilości 20 628,75 m3 o wartości 3 207 320 zł). Ujawniono 

2446 sprawców kradzieży drewna (w 2010: 2351). Straż Leśna wszczęła 7844 postępowania  

o kradzież drewna, w tym 5692 dochodzenia. Umorzono ogółem 4196 postępowań. Z 1467 

spraw wniesionych z aktem oskarżenia sądy umorzyły postępowanie lub uniewinniły spraw-

ców w 68 sprawach. W 2011 roku z tytułu ujawnionych wykroczeń strażnicy leśni wnieśli  

do sądu 2588 wniosków o ukaranie (w 2010: 2398). 

 
 Prokuratura Generalna 

 
 Dane Prokuratury Generalnej dotyczące kradzieży są sumowane z danymi na temat 

włamań. Szczegółowa informacja Prokuratury Generalnej na temat kradzieży i kradzieży  

z włamaniem znajduje się w podrozdziale 3.8 Kradzież z włamaniem.  

 
 Ministerstwo Sprawiedliwości 
 

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwa kradzieży (art. 278 § 1, 2 i 5 k.k.)  

osądzono łącznie 42 931 osób, z czego 40 019 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono  

w przypadku 31 494 osób (w tym w zawieszeniu: 26 350 przypadków). Wśród skazanych  

na kary pozbawienia wolności: 5 osób skazano na karę powyżej 8 lat pozbawienia wolności, 22 

osoby na kary od 5 do 8 lat pozbawienia wolności, 111 osób na kary od 2 do 5 lat pozbawienia 

wolności, 2952 osoby na kary od 1 roku do 2 lat pozbawienia wolności, 20 847 osób na kary  

od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności. 

 Warunkowo umorzono 1657 spraw, umorzono postępowanie w 602 przypadkach. 

 Uniewinniono 648 osób. 

 Przed wyrokiem 351 osób były tymczasowo aresztowanych. 
 

 W roku 2011 w sądach rejonowych w sprawach o wykroczenia kradzieży z art. 119 k.w. 

wszczęto 55 429 postępowań. Zapadło ogółem 54 045 prawomocnych rozstrzygnięć. Orzeczono 

kary w 51 000 przypadków, w tym aresztu: 1185 przypadków, ograniczenia wolności:  

15 818, grzywny: 33 186. 

 Umorzono 1066 postępowań, uniewinniono 1618 osób. W 361 przypadkach  od wymie-

rzenia kary. 

 
 Służba Więzienna 
 

 Według stanu na 31 grudnia 2011 roku, wykonywano 6025 orzeczeń za przestępstwo 

kradzieży, z czego 5814 prawomocnych, 8 nieprawomocnych i 203 tymczasowe aresztowania. 

 W tym samym czasie notowano 4765 wyroków z wyznaczonym przez sąd terminem 

stawienia się do odbycia kary za przestępstwo kradzieży. 
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 3.8 Kradzieże z włamaniem 

 Wszczęte postępowania 

 

 W roku 2011 wszczęte zostały 114 193 postępowania przygotowawcze w sprawach  

o kradzieże z włamaniem, co oznacza spadek o 4% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to było 

ich 118 911. 

 

 Przestępstwa stwierdzone 

 

 Stwierdzono 135 611 przypadków kradzieży z włamaniem. Oznacza to spadek liczby 

stwierdzonych włamań o 3,2% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to odnotowano ich  

140 085. Do roku 2008 zauważalna była tendencja spadkowa, od 3 lat ich liczba jest na po-

dobnym poziomie. 

 W roku 2011 usiłowania stanowiły 10,4% wszystkich tego typu zdarzeń (było ich 

14 103). W roku poprzednim zanotowano 14 295 usiłowań (10,2% zdarzeń). 
 

Wykres 3.8.1 Liczba stwierdzonych przestępstw kradzieży z włamaniem (w tym usiłowań)  

w latach 2001–2011 
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 Czyny karalne nieletnich 

 

 W roku 2011 wśród wszystkich stwierdzonych kradzieży z włamaniem 9329 czynów 

popełnili nieletni, czyli o 4,9% mniej niż w roku 2010, kiedy to było ich 9813. W roku 2011 

kradzieże z włamaniem popełnione przez nieletnich stanowiły 6,9% wszystkich ustalonych 

tego typu przestępstw (w roku 2010: 7%). 

      Art. 279 k.k.  

      § 1. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

      § 2. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje  

na wniosek pokrzywdzonego. 
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 Wskaźnik wykrycia 

 

 Wykrywalność kradzieży z włamaniem w roku 2011 wzrosła i osiągnęła wartość 33,1% 

(w roku 2010 wskaźnik ten wynosił 31,6%). Od roku 2003 wykrywalność przestępstw w tej 

kategorii sukcesywnie wzrasta. 

 
 

Wykres 3.8.2 Wykrywalność kradzieży z włamaniem w latach 2001–2011 
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 Kategorie miejsc, w których najczęściej dochodziło do włamań 

 

 W roku 2011 odnotowano: 

17 482 kradzieże z włamaniem do samochodu osobowego (12,9%), 

14 027 do komórki, piwnicy lub na strych (10,3%), 

12 815 do budynku samodzielnego (9,4%), 

12 729 do budynku wielorodzinnego (9,4%), 

8136 do ogródka działkowego, altany (6%), 

7146 do sklepu, butiku (5,3%), 

5825 na parkingu (4,3%), 

5258 do garażu (3,9%), 

4185 do domku wypoczynkowego (3,1%), 

3388 do samochodu ciężarowego (2,5%), 

2528 na placu budowy (1,9%), 

17 868 do innego obiektu, niewymienionego w katalogu (13,2%). 
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  Podejrzani o popełnienie kradzieży z włamaniem 
 

 W roku 2011 ustalono i przedstawiono zarzuty popełnienia kradzieży z włamaniem  

24 860 osobom. Oznacza to wzrost liczby podejrzanych w tej kategorii przestępstw o 3,1%  

(w roku 2010 ustalono 24 106 podejrzanych o włamania). 
 

Wykres 3.8.3 Liczba podejrzanych o kradzieże z włamaniem w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 

 Nieletni sprawcy włamań  
 

 W roku 2011 wśród sprawców włamań było 5275 nieletnich, czyli o 4% mniej niż  

w roku 2010 (5494). W 2011 roku nieletni stanowili 21,2% wszystkich ustalonych sprawców 

przestępstw kradzieży z włamaniem. W roku poprzednim odsetek ten wynosił 22,8%. 

 
Wykres 3.8.4 Liczba nieletnich podejrzanych o kradzieże z włamaniem w latach 2001–2011 
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   Wskaźnik zagrożenia kradzieżami z włamaniem w przeliczeniu  

na 100 tysięcy mieszkańców 

 
  Średnie zagrożenie kradzieżami z włama-

niem w Polsce w przeliczeniu na 100 tysięcy 

mieszkańców w roku 2011 wyniosło 355. 

 Wskaźnik ten, podobnie jak liczba stwier-

dzonych włamań, utrzymuje się od 3 lat na po-

dobnym poziomie (w roku 2009 wynosił 355,  

w 2010: 367). 

 Zasadniczo najniższy wskaźnik zagroże-

nia kradzieżami z włamaniem ogółem w przeli-

czeniu na 100 tysięcy mieszkańców (200 i mniej)

występuje w województwach: świętokrzyskim  

i podkarpackim. 

 W roku 2011 wskaźnik zagrożenia powy-

żej 500 kradzieży z włamaniem na 100 tys. 

mieszkańców wystąpił w województwach: za-

chodniopomorskim i dolnośląskim. 

 

 W roku 2011 w porównaniu z rokiem 

2010 wskaźnik zagrożenia kradzieżami z wła-

maniem w przeliczeniu na 100 tysięcy miesz-

kańców wzrósł w województwach:  

lubelskim,  

podkarpackim, 

podlaskim, 

świętokrzyskim. 

 

Na podobnym poziomie pozostał w woje-

wództwach: 

małopolskim, 

mazowieckim,  

warmińsko-mazurskim,  

wielkopolskim, 

zachodniopomorskim. 

 

Natomiast  zmniejszył się w województwach: 

dolnośląskim, 

kujawsko-pomorskim, 

lubuskim, 

łódzkim, 

opolskim, 

pomorskim, 

śląskim, 

na terenie podległym KSP. 

Wykres 3.8.5 Zagrożenie kradzieżami  

z włamaniem w przeliczeniu na 100 tys. 

mieszkańców z podziałem na województwa 

Źródło: KGP 
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 Żandarmeria Wojskowa 
 

 Żandarmeria Wojskowa w roku 2011: 

wszczęła 43 postępowania w sprawach o kradzież z włamaniem (w roku 2010: 37), 

stwierdziła 40 tego typu przestępstw (w roku 2010: 34), 

ustaliła 7 sprawców (w roku 2010: 5). 

 

 

 

 Prokuratura Generalna 
 

 W roku 2011 jednostki prokuratury wszczęły 179 703 postępowania przygotowawcze 

w sprawach o kradzieże i kradzieże z włamaniem (w roku 2010: 182 523). Umorzono 109 887 

spraw (119 136), 4579 postępowań zawieszono (4124). 

 Zarzuty popełnienia kradzieży i kradzieży z włamaniem przedstawiono 89 801 osobom 

(85 331), przy czym 2675 osób tymczasowo aresztowano (2768). Sporządzono 49 240 aktów 

oskarżenia przeciwko 71 329 osobom (w roku 2010: 46 549 aktów oskarżenia przeciwko  

64 612 osobom). 50 414 spraw o kradzieże i kradzieże z włamaniem zakończyło się wyrokami 

(45 297). Skazanych zostało 62 281 osób (55 266), uniewinniono 960 oskarżonych (819). 

 

 

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości 
 

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwa kradzieży z włamaniem  

(art. 279 k.k.)  osądzono łącznie 18 961 osób, z czego 18 385 skazano. Karę pozbawienia wol-

ności orzeczono w przypadku 17 824 osób (w tym w zawieszeniu: 13 262 przypadki). Wśród 

skazanych na kary pozbawienia wolności: 14 osób skazano na kary od 5 do 8 lat pozbawienia 

wolności, 651 osób na kary od 2 do 5 lat pozbawienia wolności, 8300 osób na kary od 1 roku 

do 2 lat pozbawienia wolności, 8531 osób na kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolno-

ści. 

 Warunkowo umorzono 72 sprawy, umorzono postępowanie w 203 przypadkach. 

 Uniewinniono 296 osób. Przed wyrokiem 700 osób było tymczasowo aresztowanych. 

 

 

 

 Służba Więzienna 
 

 Według stanu na 31 grudnia 2011 roku (na podstawie k.k. z 1997 roku) wykonywano 

11 233 orzeczenia za przestępstwo kradzieży z włamaniem, z czego 10 469 prawomocnych, 38 

nieprawomocnych i 726 tymczasowych aresztowań. 

 W tym samym czasie notowano 3094 wyroki z wyznaczonym przez sąd terminem sta-

wienia się do odbycia kary za przestępstwo kradzieży z włamaniem. 

 

 Według stanu na 31 grudnia 2011 roku (na podstawie k.k. z 1969 roku) wykonywano 

105 orzeczeń za przestępstwo włamania, z czego 100 prawomocnych i 5 tymczasowych aresz-

towań. 

 W tym samym czasie notowano 19 wyroków z wyznaczonym przez sąd terminem sta-

wienia się do odbycia kary za przestępstwo włamania. 
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3.9 Kradzieże samochodów 

 

 

 

 
 Wszczęte postępowania 
 

 W roku 2011 wszczęto 16 285 postępowań przygotowawczych w sprawach o kradzieże 

samochodów, czyli o 1,2% więcej niż w roku 2010. 

 

 

 Przestępstwa stwierdzone 

 

 Stwierdzonych zostało 16 575 przestępstw kradzieży aut, co oznacza utrzymanie pozio-

mu z roku poprzedniego (wzrost o 0,2%, w roku 2010 zarejestrowano 16 539 przypadków).  

Do roku 2008 utrzymywała się wyraźna tendencja spadkowa, od trzech lat ich liczba jest  

na zbliżonym poziomie. Usiłowania stanowiły 12,7% wszystkich zdarzeń z roku 2011 (było ich 

2105). W roku 2010 odsetek usiłowań wynosił 12,4% (2058). 

 
Wykres 3.9.1 Liczba stwierdzonych kradzieży samochodów (w tym usiłowań) w latach 2001–2011 
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 Czyny karalne nieletnich 

 

 W roku 2011 wśród wszystkich odnotowanych kradzieży samochodów 300 czynów po-

pełnili nieletni, czyli o 11,1% więcej niż w roku 2010, kiedy to było ich 270. 

 W 2011 roku kradzieże samochodów popełnione przez nieletnich stanowiły 1,8% 

wszystkich ustalonych tego typu przestępstw. W roku poprzednim odsetek ten wynosił 1,6%. 

      Do celów praktycznych w Policyjnym Systemie Statystyki Przestępczości TEMIDA 

wyodrębniono przestępstwo kradzieży samochodu, które jest określone w art. 278 k.k. 

(kradzież rzeczy) i w art. 279 § 1 k.k. (kradzież z włamaniem).  
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 Wskaźnik wykrycia 

 

 Wykrywalność kradzieży samochodów w roku 2011 nieznacznie wzrosła i wyniosła 

22,5% (w roku poprzednim wskaźnik ten wynosił 22,4%).  

 
Wykres 3.9.2 Wykrywalność kradzieży samochodów w latach 2001–2011 
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 Kategorie miejsc, w których najczęściej dochodziło do kradzieży  

samochodów 

 

 W roku 2011 odnotowano: 

7068 przypadków kradzieży aut z ulicy (42,6%), 

6995 z parkingu (42,2%), 

234 z parkingu przy centrum handlowym (1,4%), 

209 z garażu (1,3%), 

67 z budynku samodzielnego (0,4%), 

48 z drogi (0,3%), 

42 z lasu (0,3%), 

1637 z innego miejsca, niż wymieniono w katalogu (9,9%). 
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  Podejrzani o kradzieże samochodów 
 

 W roku 2011 ustalono i przedstawiono zarzuty kradzieży samochodu 1948 podejrza-

nym. Oznacza to wzrost liczby podejrzanych o 2,3% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy usta-

lono 1905 sprawców kradzieży samochodów. 

 
Wykres 3.9.3 Liczba podejrzanych o kradzieże samochodów w latach 2001–2011 
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 Nieletni sprawcy kradzieży samochodów 
 

 W roku 2011 wśród sprawców kradzieży samochodów było 286 nieletnich, czyli o 14,9% 

więcej niż w roku poprzednim, kiedy to było ich 249. W 2011 nieletni stanowili 14,7% wszyst-

kich ustalonych sprawców przestępstw kradzieży aut (w roku 2010: 13,1%). 
 

 Wykres 3.9.4 Liczba nieletnich podejrzanych o kradzieże samochodów w latach 2001–2011 
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 Wskaźnik zagrożenia kradzieżami samochodów w przeliczeniu  

na 100 tysięcy mieszkańców 

 
  Średnie zagrożenie przestępstwami kra-

dzieży aut w Polsce w przeliczeniu na 100 tysię-

cy mieszkańców w roku 2011 wyniosło 43. 

 Wskaźnik ten, podobnie jak liczba stwier-

dzonych kradzieży samochodów, utrzymuje się 

od 3 lat na podobnym poziomie (w roku 2009 wy-

nosił 45, w 2010: 43). 

 Najniższy wskaźnik zagrożenia kradzie-

żami samochodów w przeliczeniu na 100 tysięcy 

mieszkańców (poniżej 20) występuje we wschod-

nich województwach: podkarpackim, lubelskim, 

podlaskim i świętokrzyskim, a także opolskim. 

 W roku 2011 (i poprzednich) wskaźnik 

zagrożenia powyżej 80 przestępstw  na 100 tys. 

mieszkańców występował na terenie podległym 

Komendzie Stołecznej Policji. 

 

 W roku 2011 w porównaniu z rokiem 

2010 wskaźnik zagrożenia przestępstwami kra-

dzieży samochodów w przeliczeniu na 100 tysię-

cy mieszkańców wzrósł w województwach:  

opolskim, 

warmińsko-mazurskim, 

śląskim. 

 

Na podobnym poziomie pozostał w woje-

wództwach: 

dolnośląskim, 

lubelskim, 

świętokrzyskim, 

mazowieckim, 

podlaskim, 

podkarpackim, 

pomorskim, 

kujawsko-pomorskim, 

zachodniopomorskim, 

na terenie podległym KSP. 

 

 Natomiast  zmniejszył się w wojewódz-

twach: 

lubuskim, 

łódzkim, 

małopolskim,  

wielkopolskim. 

Wykres 3.9.5 Zagrożenie kradzieżami sa-

mochodów w przeliczeniu na 100 tys. 

mieszkańców z podziałem na województwa 

Źródło: KGP 
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  3.10 Uszkodzenia mienia 

 Wszczęte postępowania 

 W roku 2011 wszczętych zostało 71 496 postępowań przygotowawczych w sprawach  

o przestępstwo uszkodzenia cudzej rzeczy, czyli o 2,1% więcej niż w roku 2010. 

 

 Przestępstwa stwierdzone 
 

 Stwierdzono 72 591 przestępstw uszkodzenia mienia, co oznacza wzrost o 4,3%  

w stosunku do roku 2010, kiedy to zarejestrowano 69 594 takie przypadki. Ze względu  

na specyfikę tej kategorii przestępstw usiłowania stanowią znikomą część wszystkich zdarzeń 

(w roku 2010 było ich około 0,2% wszystkich zdarzeń, w 2011: około 0,1%) 
 

Wykres 3.10.1 Liczba stwierdzonych przestępstw uszkodzenia mienia w latach 2001–2011 
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      Art. 288 k.k.  

      § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

      § 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-

ności albo pozbawienia wolności do roku.  

      (…) 

      § 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzyw-

dzonego. 

 

      Art. 124 k.w.  

      § 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeże-

li szkoda nie przekracza 250 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 

grzywny.  

      § 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.  

      § 3. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.  

      § 4. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości 

wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.  
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 Czyny karalne nieletnich 

 

 W roku 2011 wśród wszystkich stwierdzonych przestępstw uszkodzenia mienia 5605 

czynów popełnili nieletni, czyli o 15,2% więcej niż w roku 2010, kiedy to było ich 4865. 

 W 2011 roku przestępstwa uszkodzenia mienia popełnione przez nieletnich stanowiły 

7,7% wszystkich ustalonych tego typu przestępstw. W roku poprzednim odsetek ten wynosił 

7%. 

  

 

  

 Wskaźnik wykrycia 
 

 Wskaźnik wykrywalności przestępstw uszkodzenia mienia w roku 2011 wzrósł i wy-

niósł 33,6% (w roku poprzednim wskaźnik ten wynosił 31,2%). Wykrywalność tego typu zda-

rzeń była w roku 2011 najwyższa od 11 lat. 

 

 
Wykres 3.10.2 Wykrywalność przestępstw uszkodzenia mienia w latach 2001–2011 
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 Uszkodzenie mienia  – wykroczenia 
 

 Do liczby przypadków uszkodzenia cudzej rzeczy, które stanowią przestępstwa w rozu-

mieniu kodeksu karnego, należy doliczyć uszkodzenia mienia sklasyfikowane jako wykrocze-

nia (ze względu na wartość szkody do 250 zł).  

 W roku 2011 ujawniono 46 957 przypadków uszkodzenia mienia, które zostały uznane 

za wykroczenia.  

 W stosunku do roku poprzedniego liczba uszkodzeń mienia uznanych za wykroczenia 

zmalała o 0,7% (w roku 2010 odnotowano ich 47 284). 

 

 
Wykres 3.10.3 Zestawienie przestępstw i wykroczeń uszkodzenia mienia w latach 2008–2011 
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 Podejrzani  
 

 W roku 2011 ustalono i przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstwa uszkodzenia 

mienia 19 659 podejrzanym. 

 Oznacza to wzrost liczby podejrzanych w tej kategorii przestępstw o 6% w porównaniu 

z rokiem 2010, kiedy to ustalono 18 551 podejrzanych. 
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Wykres 3.10.4 Liczba podejrzanych o przestępstwa uszkodzenia mienia w latach 2001–2011 

 

 

Źródło: KGP 

 

  

 Nieletni sprawcy przestępstw uszkodzenia mienia  

 

 W roku 2011 wśród  ustalonych sprawców przestępstw uszkodzenia mienia znalazło 

się 4545 nieletnich, czyli o 1,9% więcej niż w roku poprzednim, kiedy to było ich 4460. 

 W 2011 roku nieletni stanowili 23,1% wszystkich ustalonych sprawców przestępstw 

uszkodzenia mienia. W roku poprzednim odsetek ten wynosił 24%. 

  
Wykres 3.10.5 Liczba nieletnich podejrzanych o przestępstwa uszkodzenia mienia w latach 2001–2011 
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     Wskaźnik zagrożenia przestępstwami uszkodzenia mienia w przelicze-

niu na 100 tysięcy mieszkańców 

 
  Średnie zagrożenie przestępstwami 

uszkodzenia mienia w Polsce w przeliczeniu  

na 100 tysięcy mieszkańców w roku 2011 wynio-

sło 190. 

 Wskaźnik ten zmienia się wraz z liczbą 

stwierdzonych tego typu przestępstw (w roku 

2009 wynosił 197, w 2010: 182). 

 Zasadniczo najniższy wskaźnik zagroże-

nia przestępstwami uszkodzenia mienia w prze-

liczeniu na 100 tysięcy mieszkańców (130  

i mniej) występuje w województwach południo-

wo-wschodnich: świętokrzyskim, lubelskim, pod-

karpackim i mazowieckim. 

 W roku 2011 wskaźnik zagrożenia powy-

żej 220 przestępstw uszkodzenia mienia  

na 100 tys. mieszkańców wystąpił w wojewódz-

twach: dolnośląskim, śląskim, pomorskim  

i na terenie podległym KSP. 

 

 W roku 2011 w porównaniu z rokiem 

2010 wskaźnik zagrożenia przestępstwami 

uszkodzenia mienia w przeliczeniu na 100 tysię-

cy mieszkańców wzrósł w województwach:  

lubelskim, 

lubuskim, 

łódzkim, 

opolskim, 

podkarpackim, 

podlaskim, 

pomorskim, 

śląskim, 

wielkopolskim, 

zachodniopomorskim. 

 

Na podobnym poziomie pozostał w woje-

wództwach: 

dolnośląskim, 

kujawsko-pomorskim, 

małopolskim, 

mazowieckim, 

świętokrzyskim, 

warmińsko-mazurskim, 

na terenie podległym KSP. 

Wykres 3.10.6 Zagrożenie przestępstwami 

uszkodzenia mienia w przeliczeniu  

na 100 tys. mieszkańców z podziałem  

na województwa 

Źródło: KGP 
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  Żandarmeria Wojskowa 
  

 Żandarmeria Wojskowa w roku 2011 wszczęła 8 postępowań w sprawach o uszkodze-

nie mienia (w roku 2010: 10) stwierdziła 6 tego typu przestępstw (w roku 2010: 6), ustaliła  

2 sprawców (w roku 2010: 2). 

 

 Prokuratura Generalna 
 

 W roku 2011 jednostki prokuratury wszczęły 44 584 postępowania przygotowawcze  

w sprawach o uszkodzenie mienia (w roku 2010: 45 895). Umorzono 32 493 sprawy (34 577), 

1068 postepowań zawieszono (686). Zarzuty popełnienia przestępstwa uszkodzenia mienia 

przedstawiono 21 474 osobom (22 092), przy czym 372 osoby tymczasowo aresztowano (363). 

Sporządzono 11 494 akty oskarżenia przeciwko 14 636 osobom (w roku 2010: 10 731 aktów 

oskarżenia przeciwko 13 288 osobom). 11 385 spraw o przestępstwa uszkodzenia mienia za-

kończyło się wyrokami (10 108).  Skazanych zostało 12 400 osób (11 213), uniewinniono 291 

oskarżonych (261). 

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości  
 

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwa uszkodzenia mienia  

(art. 288 k.k.)  osądzono łącznie 9509 osób, z czego 8127 skazano. Karę pozbawienia wolności 

orzeczono w przypadku 5707 osób (w tym w zawieszeniu: 5118 przypadków). Wśród skaza-

nych na kary pozbawienia wolności: 4 osoby skazano na kary od 5 do 8 lat pozbawienia wol-

ności, 17 osób na kary od 2 do 5 lat pozbawienia wolności, 324 osoby na kary od 1 roku  

do 2 lat pozbawienia wolności, 3678 osób na kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolno-

ści). Warunkowo umorzono 494 sprawy, umorzono postępowanie w 659 przypadkach. Unie-

winniono 220 osób. Przed wyrokiem 44 osoby były tymczasowo aresztowane. 
 W roku 2011 w sądach rejonowych w sprawach o  wykroczenia uszkodzenia mienia 

(art. 124 k.w.) wszczęto 8642 postępowania. Zapadły ogółem 8464 prawomocne rozstrzygnię-

cia. Orzeczono kary w 7129 przypadkach, w tym aresztu: 39 przypadków, ograniczenia wol-

ności: 1810, grzywny: 5122. Umorzono 430 postępowań, uniewinniono 782 osoby. W 123 przy-

padkach odstąpiono  od wymierzenia kary. 
 

 

 3.11 Znęcanie się nad osobą najbliższą 

 (i inne przejawy przemocy w rodzinie) 

 

 

 Interwencje Policji w związku z przemocą w rodzinie 
 

 W roku 2011 miało miejsce 70 867 interwencji Policji w związku z przemocą w rodzi-

nie. Oznacza to spadek ich liczby o 15% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to było ich 

83 488. 

Art. 207 k.k.  

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą po-

zostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małolet-

nim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

§ 2. Jeżeli czyn określony w §1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucień-

stwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w §1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzone-

go na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.  
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 Wszczęte postępowania 
 

 W roku 2011 wszczętych zostało 29 958 postępowań przygotowawczych w sprawach  

o znęcanie się nad osobą najbliższą, czyli o 1,9% mniej niż w roku 2010 (30 534). 

 

 Przestępstwa stwierdzone 
 

 Stwierdzono 18 832 przestępstwa znęcania się nad osobą najbliższą (o 0,4% więcej niż  

w roku 2010, kiedy to zanotowano 18 759 takich przypadków). 
 

Wykres 3.11.1 Liczba stwierdzonych przestępstw znęcania się nad osobą najbliższą (2001–2011) 
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 Podejrzani 
 

 W roku 2011 zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 207 k.k. przedstawiono 17 493 

podejrzanym (co oznacza spadek ich liczby o 0,5% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to usta-

lono 17 588 podejrzanych). 
 

Wykres 3.11.2 Liczba podejrzanych o znęcanie się nad osobą najbliższą w latach 2001–2011 
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 Ministerstwo Sprawiedliwości 
 

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwa znęcania się nad osobą najbliższą 

(art. 207 § 1, 2 i 3 k.k.) osądzono łącznie 16 183 osoby, z czego 13 684 skazano. Karę pozba-

wienia wolności orzeczono w przypadku 12 870 osób (w tym w zawieszeniu: 11 147 przypad-

ków). Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 4 osoby skazano na karę powyżej 8 lat 

pozbawienia wolności, 7 osób na kary od 5 do 8 lat pozbawienia wolności, 111 osób na kary  

od 2 do 5 lat pozbawienia wolności, 2815 osób na kary od 1 roku do 2 lat pozbawienia wolno-

ści, 9161 osób na kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności). 

 Warunkowo umorzono 1244 sprawy, umorzono postępowanie w 802 przypadkach. 

 Uniewinniono 448 osób. 

 Przed wyrokiem 760 osób było tymczasowo aresztowanych. 

 

 Służba Więzienna 

 

 Według stanu na 31 grudnia 2011 roku, wykonywano 5222 orzeczenia za przestęp-

stwo znęcania się nad osobą najbliższą, z czego 4672 prawomocne, 29 nieprawomocnych i 521 

tymczasowych aresztowań. 

 W tym samym czasie notowano 1141 wyroków z wyznaczonym przez sąd terminem 

stawienia się do odbycia kary za przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą. 

 

 

 

 

 

 Niebieskie Karty 

 

 Poza statystykami przestępstw znęcania się nad osobą najbliższą z art. 207 k.k. ist-

nieją dane dotyczące interwencji właściwych instytucji w rodzinach zagrożonych przemocą 

domową. Niebieskie Karty to procedura, która obejmuje ogół czynności podejmowanych  

i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gmin-

nych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia,  

w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Dane gromadzone 

w ramach procedury Niebieskie Karty wskazują, że od roku 2007 do 2010 liczba zarejestro-

wanych ofiar przemocy w rodzinie utrzymywała się na podobnym poziomie, od 130 do prawie 

140  tysięcy osób rocznie. W tym samym okresie liczba sprawców przemocy oscylowała   

w granicach ponad 80 tysięcy. 

 W roku 2011 w porównaniu z rokiem 2010 odnotowano spadek liczby pokrzywdzonych 

w rodzinie (o 15,8%) oraz sprawców tego typu czynów (o 13,8%). Pokrzywdzonych przemocą  

w rodzinie było ogółem 113 546 osób (z czego 62,3% stanowiły kobiety, 18,8% małoletni poni-

żej 13 roku życia, 9,4% małoletni między 13 a 18 rokiem życia oraz w 9,5% mężczyźni). 

 Odnotowano 71 914 sprawców przemocy w rodzinie.  Najczęściej przemocy wobec osób 

najbliższych dopuszczali się mężczyźni, którzy stanowili 94,9% ogólnej liczby sprawców. Ko-

biety sprawcy przemocy stanowiły łącznie 4,8% tej liczby, a nieletni: 0,3%. 
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Wykres 3.11.3 Liczba ofiar i sprawców przemocy w rodzinie według procedury Niebieskie Karty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 

 Wyniki badań społecznych na temat przemocy w rodzinie 

 

 Wyniki badania opinii społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie świadczą  

o tym, że liczba stwierdzonych przestępstw z art. 207 k.k. oraz dane procedury Niebieskie 

Karty nie obejmują całego zjawiska przemocy w rodzinie. Na podstawie wyników badania 

TNS OBOP z  2010 roku18 można stwierdzić m.in, że: 

Wśród ogółu ofiar przemocy w rodzinie 39% stanowią mężczyźni, a 61% kobiety. Kobiety 

stanowią największy odsetek ogółu ofiar w przypadku przemocy seksualnej w rodzinie 

(90%). W przypadku przemocy fizycznej w rodzinie kobiety stanowią 63% ogółu ofiar,  

a mężczyźni 37%. Podobnie jest z ofiarami przemocy psychicznej: 64% z nich to kobiety,  

a 36%: mężczyźni. Wśród ofiar przemocy ekonomicznej jest 70% kobiet i 30% mężczyzn. 

Wśród sprawców przemocy w rodzinie, niezależnie od formy przemocy, 70% to mężczyźni, 

a 30% kobiety. 

60% badanych mówi, że znają w swoim otoczeniu przynajmniej jedną rodzinę, w której 

dochodzi do przemocy wobec kobiet, natomiast 32%: że wobec mężczyzn. 

45% ogółu badanej populacji, w tym 40% ogółu mężczyzn i 49% ogółu kobiet, to osoby, któ-

re mieszkają lub w przeszłości mieszkały w gospodarstwie domowym, w którym dochodzi 

lub dochodziło do przemocy w rodzinie. 

Kobiety będące ofiarami przemocy w rodzinie charakteryzują sprawcę najczęściej jako oso-

bę w wieku 40–49 lat (32%), 30–39 lat (25%) lub 50–59 lat (15%). W przypadku mężczyzn, 

którzy przyznali, że doświadczyli przemocy ze strony innego członka gospodarstwa domo-

wego, sprawca został scharakteryzowany jako osoba nieco młodsza: 26% wskazało na gru-

pę wiekową 40–49 lat, ale 22% na 18–29 lat (następnie: 30–39 lat – 19%, a 50–59 lat – 

15%). W sumie: o sprawcy poniżej 30. roku życia mówiło 16% kobiet - ofiar przemocy  

w rodzinie i już 28% mężczyzn ofiar przemocy w rodzinie. 

Jedynie mniejszość rodzin (26%), w których dochodziło do przemocy, korzystała w związku 

z tym z pomocy jakiejś instytucji lub organizacji. Najczęściej korzystano z pomocy Policji 

(14%) oraz poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, rodzinnego  

i zawodowego (9%). 

 
____________ 
18 TNS OBOP: Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w Polsce wobec kobiet i wobec mężczyzn, dla Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej, listopad 2010, N=3000 (www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/diagnoza-zjawiska-

przemocy-w-rodzinie-w-polsce). 
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   Według badania MillwardBrown SMG/KRC z 2011 roku19: 

W społeczeństwie dominuje pogląd, że przemoc w rodzinie dotyczy od 20% do 39% rodzin. 

Przemoc fizyczna jest rzadziej zauważaną formą przemocy w rodzinie niż przemoc psy-

chiczna. 

69% badanych uważa, że na przestrzeni ostatnich 5 lat przemoc psychiczna w rodzinach 

zdarza się częściej, 48% badanych sądzi, że w tym czasie przemoc fizyczna zdarza się czę-

ściej, 32% badanych uważa, że w ciągu ostatnich 5 lat nasiliło się zjawisko przemocy sek-

sualnej w rodzinach. 

Zdecydowanie najczęściej, jako czynnik przyczyniający się do przemocy w rodzinie,  

we wszystkich analizowanych grupach wskazywano nadużywanie alkoholu – przez osoby, 

które stosowały przemoc w rodzinie, wskazywane było ono przez ponad 90% responden-

tów. 

Wśród przyczyn, które osiągnęły co najmniej 60% wskazań, można wyodrębnić cztery 

główne obszary problematyczne: nadużywanie alkoholu i stosowanie innych środków odu-

rzających, problemy związane z sytuacją materialno-zawodową, problemy w relacjach  

z najbliższymi oraz bycie ofiarą przemocy w rodzinie (obecnie lub w przeszłości). 

27% badanych doświadczyła kiedykolwiek przemocy fizycznej ze strony członka swojej 

rodziny, 16% populacji przyznaje się do zastosowania kiedykolwiek przemocy fizycznej 

wobec członka swojej rodziny. 

38% dorosłych badanych deklaruje, że zdarzyło im się doświadczyć przemocy psychicznej 

ze strony członka rodziny, 26% przyznaje się, że zastosowało kiedykolwiek przemoc psy-

chiczną wobec członka swojej rodziny. 

5% dorosłych badanych zadeklarowało, że doświadczyło kiedykolwiek przemocy seksual-

nej, 1% społeczeństwa przyznaje się do zastosowania kiedykolwiek wobec członka rodziny 

przemocy seksualnej.  

 

 

 Inicjatywy mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie 

przemocy w rodzinie 

 
 Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
 

 10 czerwca 2010 roku podpisana została ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 125, poz. 842). 

 Na mocy delegacji określonej w art. 12a ust. 6 wskazanej ustawy Minister Spraw We-

wnętrznych i Administracji w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej  

28 marca 2011 r. podpisał rozporządzenie w sprawie procedury postępowania przy wykony-

waniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia  

lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. Na mocy przepisów tego rozporządze-

nia policjant przede wszystkim ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa osobistego dziec-

ku, pracownikowi socjalnemu i innym uczestnikom postępowania, a w razie potrzeby udziele-

nie pierwszej pomocy i wezwanie pogotowia ratunkowego. Decyzję o odebraniu dziecka z ro-

dziny podejmuje pracownik socjalny wspólnie z policjantem, lekarzem, ratownikiem medycz-

nym lub pielęgniarką. Ponadto policjant, przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego 

czynności umieszczenia odebranego dziecka u innej niezamieszkującej wspólnie osoby naj-

bliższej, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, zapew-

nia bezpieczeństwo osobiste dziecku, pracownikowi socjalnemu i innym uczestnikom postępo-

wania. Policjant ustala tożsamość osoby najbliższej, uprawnionego członka rodziny zastępczej  

lub uprawnionego pracownika placówki, w której umieszczone zostanie odebrane dziecko. 
 

____________ 
19 MillwardBrown SMG/KRC: Diagnoza dotycząca osób stosujących przemoc w rodzinie: przemoc w rodzinie z per-

spektywy dorosłej populacji Polski, dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, listopad 2011, 

(www.mpips.gov.pl/przemoc-w-rodzinie/diagnoza-zjawiska-przemocy-w-rodzinie-w-polsce). 
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  Krajowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie (wiodące: Minister-

stwo Pracy i Polityki Społecznej)  

 

 Odbiorcami programu są ofiary przemocy w rodzinie, w tym: dzieci, współmałżonkowie 

lub partnerzy w związkach nieformalnych, osoby starsze, osoby niepełnosprawne, sprawcy 

przemocy w rodzinie oraz świadkowie przemocy w rodzinie. 

 Program zakłada osiągnięcie następujących celów:   

zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, 

zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie, 

zwiększenie dostępności pomocy, 

zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosują-

cych przemoc.  

 

 Cele ogólne są realizowane przez: 

systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 

podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie, 

podnoszenie kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, 

udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie. 

 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (poprzednio MSWiA) jest wymienione jako jeden  

z podmiotów odpowiedzialnych za realizację strategii edukacyjnych w działaniach uprzedzają-

cych. Realizacja programu została zaplanowana na lata 2006–2016. Przedstawiciel MSW za-

siada w Zespole Monitorującym do spraw Przeciwdziałania w Rodzinie.  

 

 

 Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań  

Razem bezpieczniej 

 

 Minister Spraw Wewnętrznych (poprzednio MSWiA) jest głównym koordynatorem 

działań realizowanych w ramach programu, którego głównym celem jest wspieranie ustawo-

wych działań organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego na rzecz bezpie-

czeństwa i porządku publicznego. 

 Na poziomie województwa zadania wynikające z programu koordynuje wojewoda przy 

pomocy zespołu, w skład którego wchodzą przedstawiciele administracji samorządowej, Poli-

cji, Państwowej Straży Pożarnej czy Straży Granicznej. Zespół ten inicjuje i koordynuje dzia-

łania programu na swoim terenie, zbiera informacje o jego realizacji, a następnie przedkłada 

Ministrowi Spraw Wewnętrznych sprawozdania z tego zakresu. 

 Głównym założeniem programu jest ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które bu-

dzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.  

Jego priorytetowymi celami są:  

wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, 

zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom,  

poprawa wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do tej służby, 

aktywizacja lokalnych partnerstw różnych podmiotów działających na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

 

 Na podstawie aktualnej wiedzy o stanie i poczuciu bezpieczeństwa określone zostały 

obszary działania programu i kierunki aktywności zaangażowanych podmiotów. Jednym  

z priorytetowych obszarów działania jest przemoc w rodzinie. Co roku w tym obszarze dofi-

nansowywane projekty realizowane są na poziomie lokalnym.  

 

 W 2011 roku dofinansowanie uzyskało 16 projektów z obszaru „przemoc w rodzinie‖  

na łączną kwotę 983 463,25 zł (w 2010 roku: 13 projektów na  kwotę 857 000 zł). 
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  Projekty realizowane są przez partnerów na poziomie lokalnym – jednostki samorzą-

du terytorialnego oraz Policję, a także inne podmioty. 

  

 Dofinansowane projekty 

Realizator 

projektu 

Woje-

wództwo 

Tytuł 

projektu 
Opis projektu 

Wniosko-

wana 

kwota 

(zł) 

 

 

Miasto i 

Gmina Ję-

drzejów 

 

 

święto-

krzyskie 

 

 

 „Razem 

przeciw 

przemocy‖ 

W ramach projektu przeprowadzono następujące zadania: 

prowadzenie grupy terapeutycznej oraz terapii dla ofiar 

przemocy, prowadzenie programu korekcyjno–

edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej, spotkania 

grup wsparcia dla ofiar przemocy, kampania informacyj-

na, szkolenia, warsztaty, poradnictwo rodzinne i socjalne. 

Adresatami projektu były ofiary przemocy domowej, 

sprawcy, społeczność lokalna i inni. Instytucje zaangażo-

wane: KPP, Zespół Kuratorski SR, SM, Poradnia Psycho-

logiczno–Pedagogiczna i inne. Środki własne: 60 000 zł. 

99 200 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Wo-

jewódzki  

w Gorzo-

wie Wlkp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

lubuskie 

  

 

 

 

 

 

 

 

„STOP 

przemocy 

w rodzi-

nie‖ 

Projekt zakładał promowanie wzorców życia rodzinnego 

wolnego od agresji i przemocy oraz zwiększenie skuteczno-

ści procedury Niebieskie Karty m.in. poprzez przeprowa-

dzanie spotkań profilaktycznych, organizacje kursu dla 

dzieci i młodzieży, szkoleń dla przedstawicieli służb reali-

zujących procedurę Niebieskie Karty. III część projektu 

zakładała realizację projektu przeciwdziałania przemocy 

na wsi pod hasłem „Wieś wolna od przemocy w rodzinie‖, 

poprzez m.in. budowę i rozwój współpracy lokalnych środo-

wisk, organizację warsztatów dla przedstawicieli lokal-

nych środowisk z zakresu aspektów prawnych, interdyscy-

plinarnych punktów konsultacyjnych i telefonów zaufania 

na wsi, organizację zebrań profilaktycznych dla rodziców. 

Adresatami projektu były organizacje pozarządowe działa-

jące w obszarze przeciwdziałania i łagodzenia skutków 

zjawiska przemocy domowej. Instytucje zaangażowane: 

KWP w Gorzowie Wlkp., jednostki terenowe Policji, ośrod-

ki pomocy społecznej, Kuratorium Oświaty w Gorzowie 

Wlkp., Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i inne. Środki 

własne: 31 000 zł. 
 

100 000 

Urząd 

Miasta i 

Gminy w 

Nowej Sa-

rzynie 

podkar-

packie 

„Rodzinna 

Wszechni-

ca Sarzyń-

ska‖ 

Wybór formy realizacji projektu opartej na działalności 

uczelni wyższej miał na celu określenie, jak ważna jest 

wiedza nt. zjawiska przemocy. Wiedza nt. zjawiska krzyw-

dzenia dzieci, radzenia sobie z destrukcyjnymi emocjami 

przekazana w formie ćwiczeń warsztatowych, wartościo-

wych wykładów pozwalających sięgnąć istoty funkcjonowa-

nia rodziny i jednostki jest bardziej dostępna, łatwo przy-

swajalna. Beneficjentami projektu byli profesjonaliści – 

osoby, które zawodowo stykają się z tematyką dziecka 

krzywdzonego, rodzice i dzieci.  Instytucje zaangażowane: 

dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjal-

nych, Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w No-

wej Sarzynie. Środki własne: 16 300 zł. 
 

49 750 
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Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecz-

nej w Ka-

liszu 

 

 

 

 

 

 

 

 

zachodnio-

pomorskie 

 

 

 

 

 „Lokalny 

system 

powiada-

miania o 

przemocy 

 i patolo-

giach spo-

łecznych – 

razem 

skuteczni, 

razem 

bezpieczni 

– III edy-

cja‖ 

W 2009 roku w Koszalinie został zawiązany lokalny sys-

tem powiadamiania o przemocy i patologiach społecz-

nych, kontynuowany również w 2010 roku. Realizacja 

poprzednich edycji projektu pozwoliła na uruchomienie 

Punktu Informacyjno–Konsultacyjnego dla ofiar i spraw-

ców przemocy prowadzonego przez specjalistów Działu 

Poradnictwa Specjalistycznego MOPS. Projekt miał na 

celu dalsze aktywizowanie i dynamizowanie skutecznych 

działań na rzecz współpracy pomiędzy samorządem, or-

ganizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną  

w zakresie rozwijania i dopracowania lokalnego systemu 

powiadamiania o przemocy i zjawiskach patologicznych. 

W III edycji  m.in. powołano osiedlowych strażników ak-

tywności, których głównym zadaniem była praca  

na rzecz zwiększania świadomości mieszkańców osiedli 

oraz ich zaangażowania w zakresie powiadamiania  

o zjawiskach patologicznych. Adresatami projektu byli 

mieszkańcy Koszalina bezpośrednio dotknięci proble-

mem przemocy, zagrożeni przemocą. Instytucje zaanga-

żowane: KMP, SM, organizacje pozarządowe, rady osie-

dli w Koszalinie, SR i inne. Środki własne: 37 658 zł. 
 

87 445,20 

Miejski 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecz-

nej  

w Nidzicy 

warmińsko

-mazurskie 

  

„STOP 

przemocy 

w rodzi-

nie‖ 

Działania zaplanowane w projekcie miały na celu ogra-

niczenie patologii społecznych, wzmocnienie lokalnej 

koalicji na rzecz przeciwdziałania przestępczości, jak 

również podwyższenie świadomości społecznej o wiedzy 

i zachowaniach, które są przejawami przemocy w rodzi-

nie.  W ramach projektu przeprowadzono szczegółową 

diagnozę programów tematycznych i szkoleniowych, 

przeprowadzono akcje informacyjno–promocyjne, pro-

mowano wzorce życia rodzinnego. Adresatami projektu 

byli m.in. pracownicy MOPS w Nidzicy, policjanci, pra-

cownicy Sądu Rejonowego, Poradni Psychologiczno–

Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Ro-

dzinie, jak również mieszkańcy gminy. Partnerzy: KPP 

w Nidzicy, Sąd Rejonowy, Poradnia Psychologiczno–

Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

i inne. Środki własne: 19 060 zł. 
 

50 400 

 

 

 

 

 

Urząd 

Gminy 

Bojszowy 

 

 

 

 

 

śląskie 

  

 

 

 

 

„Przemóc 

przemoc‖ 

Realizacja projektu miała na celu budowanie świadomo-

ści i wiedzy nt. przemocy poprzez poznawanie przyczyn  

i rodzajów przemocy oraz jej skutków, budowanie świa-

domości i otwartości na jej zjawisko, poznanie instytucji 

zajmujących się pomocą ofiarom, świadkom i sprawcom, 

możliwość ochrony własnego dziecka przed przemocą.  

W ramach projektu przeprowadzono m.in. kampanie in-

formacyjno–profilaktyczne, założono stronę internetową, 

zorganizowano konkursy, imprezy plenerowe  

i warsztaty. Adresatami projektu były dzieci, młodzież, 

osoby dorosłe. Instytucje zaangażowane: KPP w Bieru-

niu, Gminne Przedszkole, szkoły podstawowe i gimna-

zjalne i inne. Środki własne: 26 500 zł. 
 

26 500 
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UM w 

Suwał-

kach 

 

 

 

 

 

podlaskie 

  

 

 

 

 

„Razem 

skutecz-

niej‖ 

Celem projektu było ograniczanie rozmiarów zjawiska 

przemocy w rodzinie i poprawa poczucia bezpieczeństwa 

osób krzywdzonych i ich otoczenia poprzez m.in. upo-

wszechnienie wiedzy o zjawisku przemocy w rodzinie  

i możliwościach przeciwdziałania, współpracę lokalnych 

służb i doskonalenie wypracowanych mechanizmów 

współpracy oraz promowanie działań interdyscyplinar-

nych, pomoc interwencyjną, edukację przedstawicieli 

instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych 

w rozwiązywanie problemów przemocy w rodzinie, za-

pewnie dostępu do poradnictwa specjalistycznego. Adre-

satami projektu były osoby i rodziny dotknięte lub za-

grożone przemocą domową, dzieci i młodzież przejawia-

jące zaburzenia w zachowaniu jako skutek negatywnych 

doświadczeń w rodzinach, członkowie lokalnego systemu 

przeciwdziałania przemocy. Instytucje zaangażowane: 

UM, KMP, Sąd Okręgowy, Sąd Rejonowy, Prokuratura 

Rejonowa, parafia rzymskokatolicka i inne. Środki 

własne: 70 476 zł. 
 

94 434,05 

Powiato-

we Cen-

trum Po-

mocy Ro-

dzinie w 

Kolbu-

szowej 

podkar-

packie 

  

„Żyj świa-

domie – 

bez prze-

mocy‖ 

  

Projekt zakładał, że osoby doznające na co dzień prze-

mocy ze strony najbliższych będą mogły nie tylko uzy-

skać wsparcie i pomoc, ale także pomóc innym osobom 

będącym w podobnej sytuacji, a jednocześnie odzyskać 

poczucie sprawności i wiarę we własne siły. Służyć te-

mu miały spotkania grupy wsparcia i wyjazdy integra-

cyjno–szkoleniowe. Ponadto w ramach projektu prze-

szkolono ok. 50 osób z instytucji zajmujących się zjawi-

skiem przemocy, przeprowadzono ćwiczenia warsztato-

we dla mieszkańców powiatu oraz akcję promocyjno – 

informacyjną. Adresatami projektu była społeczność 

powiatu kolbuszowskiego. Instytucje zaangażowane: 

Starostwo Powiatowe, Miejsko–Gminny Ośrodek Po-

mocy Społecznej w Kolbuszowej oraz ośrodki z pobli-

skich miejscowości, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, Policja, ZOZ-y, szkoły i inne. Środki 

własne: 38 343 zł. 
 

29 700 

Stowa-

rzyszenie 

Pomocy 

Rodzinie 

i Dzie-

ciom 

„Szansa” 

podlaskie   

„Bezpieczn

ie znaczy 

mądrze cz. 

II‖ 

Proponowane działania wynikały z wieloletniej analizy 

pracowników realizatorów projektu z rodzinami dys-

funkcyjnymi, w tym z problemem przemocy w rodzinie. 

Zrealizowane działania to m.in. program asystenta ro-

dzinnego, polegający na pomocy asystentów w przezwy-

ciężaniu kryzysów, w jakich znajduje się rodzina asy-

stent wspiera w radzeniu sobie z problemami w domu, 

w tym z przemocą. Ponadto kontynuowano prace grupy 

interdyscyplinarnej, świetlicy socjoterapeutycznej.  

W ramach projektu organizowano również konkursy, 

imprezy lokalne, akcje letnie w postaci półkolonii. Adre-

satami projektu były rodziny zagrożone marginalizacją 

oraz już marginalizowane z dwóch osiedli w Białymsto-

ku. Instytucje zaangażowane: MOPR, KMP, Zarząd 

Mienia Komunalnego, UM w Białymstoku, szkoły i wie-

lofunkcyjne placówki opiekuńczo–wychowawcze i inne. 

Środki własne: 64 140 zł. 
 

100 000 
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Urząd 

Woje-

wódzki  

w Go-

rzowie 

Wlkp. 

 

 

 

 

lubuskie 

  

 

 

„Skutecznie 

przeciw-

działamy 

przemocy w 

rodzinie‖ 

Projekt zakładał promowanie wzorców życia rodzinnego 

wolnego od agresji i przemocy oraz zwiększenie skuteczno-

ści procedury Niebieskie Karty m.in. poprzez przeprowa-

dzanie spotkań profilaktycznych, organizację kursu dla 

dzieci i młodzieży, przeprowadzenie kampanii społecznej, 

szkoleń dla przedstawicieli służb realizujących procedurę 

Niebieskie Karty. Ponadto  w ramach edukowania i pomo-

cy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie przygotowano 

poradnictwo specjalistyczne oraz opracowano i rozpropago-

wano materiały edukacyjno–informacyjne wśród ofiar prze-

mocy. Adresatami projektu były organizacje pozarządowe 

działające w obszarze przeciwdziałania i łagodzenia skut-

ków zjawiska przemocy domowej. Instytucje zaangażowa-

ne: KWP w Gorzowie Wlkp., jednostki terenowe Policji, 

ośrodki pomocy społecznej, Kuratorium Oświaty w Gorzo-

wie Wlkp., Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i inne. Środ-

ki własne: 20 000 zł. 

100 000 

 

 

Zachod-

niopom

orski 

Urząd 

Woje-

wódzki 

 

 

 

zachodnio-

pomorskie 

  

 

 

„Żółta  

kartka dla 

sprawcy 

przemocy‖ 

Celem projektu było ograniczenie zjawiska przemocy  

w rodzinie poprzez skierowanie oddziaływań służb pierw-

szego kontaktu na zmotywowanie sprawcy do niestosowa-

nia przemocy. Przeprowadzono szkolenia specjalistyczne, 

opracowano katalog modelowych przedsięwzięć podejmo-

wanych w stosunku do sprawcy, przeprowadzono konkursy 

plastyczne i literackie dla uczniów szkół średnich. Adresa-

tami projektu byli sprawcy przemocy w rodzinie oraz służ-

by pierwszego kontaktu. Instytucje zaangażowane: centra 

pomocy rodzinie, szkoły ponadgimnazjalne, jednostki Poli-

cji. Środki własne: 20 000 zł. 

80 000 

 

 

 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecz-

nej  

w  

Głucho-

łazach 

 

 

 

 

opolskie 

  

 

 

 

„Przemoc w 

rodzinie – 

jednym gło-

sem mówi-

my NIE‖ 

W ramach projektu przeprowadzono analizę zjawiska prze-

mocy w oparciu o statystyki zawarte w Gminnym Progra-

mie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ponadto utworzono Punkt 

Konsultacyjny, przeprowadzono akcję informacyjną zwią-

zaną z działalnością punktu i rozpowszechnieniem infor-

macji o zjawisku przemocy i możliwościach wsparcia. Pro-

jekt zakładał również zorganizowanie szkolenia tematycz-

nego. Adresatami projektu były osoby doznające przemocy 

w rodzinie, na etapie późniejszym sprawcy przemocy. In-

stytucje zaangażowane: Komisariat Policji w Głuchoła-

zach, Zespół Interdyscyplinarny powołany przez burmi-

strza, grupy robocze, służba zdrowia, Sąd Rejonowy  

w Prudniku, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Środki wła-

sne: 22 350 zł. 

16 030 

 

 

 

 

 

 

 

UM w 

Ostrołę-

ce 

mazo-

wieckie 

 „Walczmy 

z przemocą 

– wspólną 

mocą‖ 

Cel projektu: podniesienie świadomości społecznej dot. 

przemocy w rodzinie i zachowań patologicznych oraz pro-

pagowanie aktywnego przeciwstawiana się bierności i to-

lerancji dla agresorów. Opracowano programy pogadanek 

profilaktyczno–edukacyjnych dla szkół oraz programy 

szkoleniowych dla grup zawodowych pracujących na rzecz 

rodziny, wydrukowano ulotki, przeprowadzono spotkania. 

Adresaci projektu: funkcjonariusze Policji, pracownicy 

socjalni MOPR, kuratorzy sądowi, służba zdrowia, pedago-

dzy szkół, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna, 

grupy samopomocowe, uczniowie szkół i inni. Instytucje 

zaangażowane: OIK, Policja, MOPR, sąd, służba zdrowia, 

pedagodzy szkolni, MKPRA, Poradnia Psychologiczno–

Pedagogiczna. Środki własne: 64 000 zł. 

60 500 
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 Przykłady działań jednostek Policji 

 

Przedstawiciel Biura Prewencji KGP kontynuował współpracę z European Police College 

(Bramshill, Anglia) w ramach projektu mającego na celu przygotowanie narzędzia eduka-

cyjnego w postaci platformy e-learningowej dla policjantów zajmujących się w krajach 

członkowskich UE problematyką ograniczania oraz przeciwdziałania przemocy w rodzi-

nie. Przygotowywany moduł zostanie umieszczony na stronie Europejskiej Akademii Poli-

cyjnej, a także rozesłany do wszystkich krajów członkowskich UE. 

 

Biuro Prewencji KGP koordynowało działania wynikające z Procedur współpracy służby 

kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do osób, wobec których wykonywane 

jest orzeczenie sądu w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowa-

niu przemocy lub groźby bezprawnej, które weszły w życie 1 stycznia 2011 roku i zaczęły 

obowiązywać w całegym kraju. Podstawowym celem procedur jest szybka i skuteczna re-

akcja na niezgodne z prawem zachowania, a także ochrona osób pokrzywdzonych prze-

stępstwem, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw związanych z przemocą  

w rodzinie. Procedury określiły w sposób szczegółowy zasady działań obu służb na pozio- 

 

 

 

Staro-

stwo 

Powia-

towe w 

Świd-

winie 

 

 

 

 

zachodnio-

pomorskie 

  

„Budowa lo-

kalnego sys-

temu powia-

damiania o 

przypadkach 

przemocy w 

rodzinie na 

terenie po-

wiatu świd-

wińskiego‖ 

Projekt zakładał budowę systemu umożliwiającego kontakt 

ratownikom instytucji zajmującym się zjawiskiem przemo-

cy w rodzinie. Założona strona internetowa systemu ma 

formę portalu internetowego opisującego problem przemocy 

w rodzinie. Portal przedstawia mechanizm zwiększający 

funkcjonalność komunikacji w grupie czytelników. Ponadto 

przeprowadzono szkolenia dla osób uczestniczących w sys-

temie. Adresatami projektu byli pracownicy instytucji 

pierwszego kontaktu z osobami dotkniętymi przemocą w 

rodzinie, kuratorzy, policjanci, pedagodzy. Instytucje zaan-

gażowane: KPP, PCPR, MOPS, Miejsko–Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej i inne. Środki własne: 6 000 zł. 

24 000 

Miejsko

–

Gmin-

ny 

Ośro-

dek Po-

mocy 

Spo-

łecznej 

w Ty-

czynie,

Komi-

sariat 

Policji 

podkarpac-

kie 

„Możemy Ci 

pomóc II‖ – 

program 

przeciwdzia-

łania przemo-

cy w rodzinie 

na terenie 

gminy Ty-

czyn‖ 

Głównym celem projektu było podniesienie świadomości 

społecznej i wiedzy o przejawach przemocy w rodzinie oraz 

uświadomienie adresatom projektu potrzeb i możliwości 

uzyskania pomocy. Kluczowym aspektem projektu było 

promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego. Cel 

projektu został osiągnięty poprzez: przeprowadzenie kam-

panii społeczno–informacyjnej nt. przemocy w rodzinie, 

szkoleń dla uczniów i rodziców oraz konferencji dla miesz-

kańców gminy, osób zainteresowanych i radnych. Adresa-

tami projektu byli mieszkańcy gminy Tyczyn, uczniowie 

klas piątych i szóstych szkół podstawowych, rodzice, radni. 

Środki własne: 6100 zł. 

16 690 
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w Sta-

szowie 

 

 

 

 

świętokrzy-

skie 

  

 

 

„Co dzień 

silniejsi – 

pomoc dla 

osób uwikła-

nych  

w przemoc‖ 

Celem projektu było m.in. ograniczanie zjawiska przemocy  

w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności 

form profesjonalnej pomocy dla osób uwikłanych w prze-

moc, a także wzrost poczucia bezpieczeństwa osób będących 

uczestnikami interwencji Policji.  W ramach projektu m.in. 

zorganizowano cykl szkoleń dla pracowników socjalnych, 

akcje promocyjne na rzecz zwiększania świadomości spo-

łecznej z zakresu przemocy w rodzinie, wyjazdy integracyj-

ne. Adresatami projektu były osoby doznające przemocy w 

rodzinie oraz stosujący ją, świadkowie, pracownicy socjalni 

oraz Policja. Instytucje zaangażowane: KPP, Gminna Ko-

misja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, lokalne 

gazety i inne. Środki własne: 5840 zł. 

48 814 
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mie lokalnym, a w szczególności zasady współpracy podejmowanej przez kierowników jed-

nostek organizacyjnych Policji i kuratorskiej służby sądowej, dotyczących wszystkich 

spraw dozorowych, a także nadzorów nad wykonaniem środków karnych wobec osób doro-

słych albo nadzorów nad nieletnimi sprawcami przestępstw. Ponadto w Biurze Prewencji 

KGP kontynuowana była koordynacja działań wynikających z porozumienia dotyczącego 

utworzenia oraz funkcjonowania telefonu interwencyjno-informacyjnego, czyli specjalnej 

infolinii dla osób pokrzywdzonych przestępstwem ze strony osób uprzednio skazanych  

za czyny z użyciem przemocy lub groźby jej użycia, a w szczególności sprawców przemocy 

domowej. Infolinia obsługiwana jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

Policjanci z województwa podlaskiego uczestniczyli w badaniach pt. Diagnoza zjawiska 

przemocy w rodzinie w województwie podlaskim. Przemoc jako przyczyna dysfunkcji ro-

dzin, przeprowadzonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku  

i Korporację Badawczą Pretendent. Ponadto koordynator wojewódzki procedury Niebie-

skie Karty uczestniczył w badaniach pt. Przemoc wobec dzieci i ich krzywdzenie  

a praktyka głębokiej demokracji i tworzenie społeczeństwa obywatelskiego przeprowadzo-

nych przez Niepaństwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Białymstoku. Z inicjatywy Wy-

działu Prewencji KWP w Białymstoku w jednym z białostockich liceów przeprowadzono 

również badania ankietowe dotyczące opinii młodzieży na temat zjawiska przemocy w ro-

dzinie. Kontynuowano także współpracę z Zakładem Andragogiki oraz Zakładem Socjolo-

gii Edukacji Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w ramach 

projektu badawczego zatytułowanego Uwaga na lukę! - doskonalenie działań interwencyj-

nych w sytuacji przemocy skierowanej wobec starszych kobiet pozostających w związkach 

małżeńskich/partnerskich. 

 

Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi (KWP w Olsztynie) oraz Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Gołdapi w 2011 roku wspólnie realizowały projekt systemowy pt. Zacznij od nowa - 

aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi.  

W ramach inicjatywy w siedzibie ośrodka powstało Biuro Porad Obywatelskich, w którym 

obok prawnika, policjanta oraz psychologa z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie 

pracował również terapeuta do spraw uzależnień. Zgłaszający się obywatele mogli  

w sposób anonimowy i bezpłatny zasięgnąć porady w zakresie m.in. ograniczania zjawiska 

przemocy w rodzinie. 
 

W związku z nowelizacją przepisów regulujących problematykę przemocy domowej, w celu 

zapewnienia prawidłowej realizacji tej tematyki, policjanci z Wydziału Prewencji i Zespołu 

Psychologów KWP w Kielcach od marca  do czerwca 2011 roku przeprowadzili łącznie 31 

szkoleń adresowanych do policjantów służby prewencyjnej, tj. dzielnicowych oraz policjan-

tów realizujących zadania patrolowo-interwencyjne we wszystkich jednostkach organiza-

cyjnych Policji województwa świętokrzyskiego oraz w Samodzielnym Pododdziale Prewen-

cji Policji w Kielcach. W szkoleniach wzięło udział łącznie 645 funkcjonariuszy. Z kolei  

od września do grudnia 2011 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 

wykorzystując środki z programu operacyjnego „Kapitał Ludzki‖ oraz Europejskiego Fun-

duszu Społecznego, zorganizował cykl pięciodniowych szkoleń pn. Tworzenie zespołów in-

terdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy, w których udział wzięło 87 policjantów 

z województwa świętokrzyskiego. Szkolenie odbyło się w ramach projektu systemowego 

realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach pt. Edukacja re-

ceptą na lepsze jutro. 
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 Policjanci KWP w Szczecinie brali udział w projekcie pt. Żółta kartka dla sprawcy prze-

mocy. Stanowi on próbę systemowego połączenia pracy różnych służb i różnych strategii 

oddziaływania na osoby stosujące przemoc, która ma dać realną szansę na zmianę zacho-

wań osób stosujących przemoc, a w konsekwencji zmianę sytuacji życiowej rodzin dotknię-

tych problemem przemocy. Projekt zakłada również podniesienie poziomu profesjonali-

zmu przedstawicieli instytucji i organizacji mających bezpośredni kontakt ze sprawcą 

przemocy oraz wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające profesjonalną interwencję. 

Jednym z takich narzędzi jest arkusz Żółtej kartki dla sprawcy przemocy, która służy in-

tensyfikacji korzystania przez sprawców przemocy w rodzinie z programów korekcyjno-

edukacyjnych. Wśród osób angażowanych w system oddziaływania na osoby stosujące 

przemoc są policjanci, pracownicy pomocy społecznej, kuratorzy sądowi (dla dorosłych  

i rodzinni), prokuratorzy oraz wychowawcy penitencjarni z zakładów karnych oraz aresz-

tów śledczych.  
 

 

 

 

 Program Daphne III na lata 2007—2013 Zapobieganie i zwalczanie  

przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka 

 

 Program został przyjęty przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej  

20 czerwca 2007 roku (wszedł w życie 7 lipca 2007 po jego publikacji w Dzienniku Urzędo-

wym UE) i jest kontynuacją działań Unii Europejskiej z zakresu walki z przemocą objętych  

w poprzednich latach programami Daphne oraz Daphne II. Jest on częścią programu Prawa 

podstawowe i sprawiedliwość‖.  

 Na poziomie krajowym wdrażanie Daphne III wspomaga Ministerstwo Spraw We-

wnętrznych (poprzednio MSWiA). Rola MSW ma charakter pomocniczy i ma ułatwiać korzy-

stanie z programu Daphne III. Procedura ubiegania się o dofinansowanie w ramach progra-

mu jest prowadzona jedynie przez Komisję Europejską.  

 

 

 Do najważniejszych celów programu Daphne III należą:  

 

walka z wszelkimi formami przemocy (fizycznej, seksualnej i psychicznej) wobec dzie-

ci, młodzieży i kobiet (w tym m.in.: zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksu-

alnego, przemocy w rodzinie, przemocy w szkole); 

zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy i grupom ryzyka.  

 

 MSW, wspomagając wdrażanie programu Daphne III: 

 

wspiera działania wzmacniające świadomość społeczną w kwestii przemocy, w tym 

upowszechnia inicjatywy podejmowane przez KE w ramach programu Daphne III; 

propaguje wiedzę na temat możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków UE  

w ramach Daphne III (m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji, seminariów); 

promuje wyniki realizowanych w ramach Daphne III przedsięwzięć i projektów jako 

przykładów dobrych praktyk w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci, młodzieży  

i kobiet. 
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    3.12 Przestępstwa przeciwko zwierzętom 

  

 Wszczęte postępowania 
 

 W roku 2011 wszczętych zostało 1956 postępowań przygotowawczych o przestępstwa 

przeciwko zwierzętom z ustawy o ochronie zwierząt, co oznacza wzrost ich liczby o 3,8%  

w porównaniu z rokiem 2010 (1884). 

 

 Przestępstwa stwierdzone 
 

 Stwierdzono 1441 przestępstw przeciwko zwierzętom, czyli o 10,8% więcej niż w roku 

poprzednim, kiedy stwierdzono ich 1301. 

 
Wykres 3.12.1 Liczba stwierdzonych przestępstw przeciwko zwierzętom w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

      Przestępstwa przeciwko zwierzętom określone są w ustawie z 21 sierpnia 1997 roku 

o ochronie zwierząt oraz w ustawie Kodeks karny: 

      Art. 181 § 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym  

w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

      § 2. Kto, wbrew przepisom obowiązującym na terenie objętym ochroną, niszczy albo 

uszkadza rośliny lub zwierzęta powodując istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ogra-

niczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

      § 3. Karze określonej w § 2 podlega także ten, kto niezależnie od miejsca czynu nisz-

czy albo uszkadza rośliny lub zwierzęta pozostające pod ochroną gatunkową powodując 

istotną szkodę (…). 

      Art. 182 § 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub ziemię substancją albo promie-

niowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub 

zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub po-

wierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych roz-

miarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. (…) 

      Art. 185 § 1. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 183 § 1 

lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym  

w znacznych rozmiarach lub istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni 

ziemi, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. (…) 
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   Podejrzani 
 

 W roku 2011 zarzuty popełnienia przestępstw przeciwko zwierzętom przedstawiono 

786 podejrzanym (co oznacza spadek ich liczby o 3,6% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy  

ustalono 815 podejrzanych). 

 
Wykres 3.12.2 Liczba podejrzanych o przestępstwa przeciwko zwierzętom w latach 2001–2011 
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 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 

 

 W 2011 roku zanotowano 319 przypadków kłusownictwa. Oznacza to wzrost w stosun-

ku do roku poprzedniego o 8,9% (293). Wartość stwierdzonych szkód spowodowanych kłusow-

nictwem wzrosła o 3,9% (z 1 224 090 zł do 1 259 360 zł). 

 Do najczęściej bezprawnie pozyskiwanych gatunków zwierzyny należały odpowiednio: 

sarny, dziki, jelenie, łosie, lisy, daniele, zające oraz ryby. Pracownicy Lasów Państwowych 

zdjęli w tym okresie kilkadziesiąt tysięcy wnyków. Niepokojący jest wzrost liczby przypadków 

kłusownictwa z użyciem broni palnej. Najczęściej nielegalne pozyskiwanie zwierzyny odbywa 

się dla pozyskania tusz na terenach niezurbanizowanych, o wysokim bezrobociu. Strażnicy 

leśni brali udział w prowadzeniu 56 spraw dotyczących kłusownictwa w obwodach polnych, 

gdzie ujęto 19 sprawców.  

W 2011 roku zarejestrowano także przypadki nielegalnego odłowu 300 kg ryb ze sta-

wów hodowlanych należących do Lasów Państwowych. 

 

 

 Służba Więzienna 

 

 Według stanu na 31 grudnia 2011 roku, wykonywano 24 orzeczenia z ustawy o ochro-

nie zwierząt (23 prawomocne orzeczenia i 1 tymczasowe aresztowanie). W tym samym czasie 

notowano 41 wyroków z wyznaczonym przez sąd terminem stawienia się do odbycia kary  

za przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt. 
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Rozdział 4 
 

Przestępczość zorganizowana 

 
(Na podstawie materiałów własnych oraz informacji Komendy Głównej Policji,  

Komendy Głównej Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Służby Więziennej) 

 

Przyjmowana zazwyczaj typologia przestępczości zorganizowanej zakłada wyodrębnie-

nie trzech obszarów jej występowania – przestępczości o charakterze ekonomicznym, narkoty-

kowym i kryminalnym. Jednak część zorganizowanych grup przestępczych działa jednocze-

śnie w różnych obszarach przestępczości, a zatem ma charakter multiprzestępczy.  

 Zjawiskiem, które obserwowane jest w ostatnim okresie w Polsce i które potwierdza 

m.in. raport Europolu, dotyczący przestępczości zorganizowanej w Europie – OCTA 201120, 

jest coraz większa dywersyfikacja metod działania zorganizowanych grup przestępczych. 

 Ponadto powiększa się obszar działań zorganizowanych grup przestępczych zarówno  

w związku z występowaniem grup charakteryzujących się dużą mobilnością oraz elastyczno-

ścią i prowadzących działalność transgraniczną i multiprzestępczą, jak również w związku  

z coraz bardziej powszechnym prowadzeniem działalności przestępczej w cyberprzestrzeni. 

 Na poziomie międzynarodowym poszczególne grupy przestępcze pochodzące z różnych 

krajów, odmienne etnicznie oraz o różnym profilu przestępczej działalności, współpracują  

ze sobą, czego przykład stanowią transakcje barterowe między grupami, polegające na wy-

mianie nielegalnych dóbr, które zastępują tradycyjne transakcje gotówkowe. 

 

Największy sferą działalności zorganizowanych grup przestępczych stanowi przestęp-

czość ekonomiczna, która powoduje jednocześnie najwyższe straty dla Skarbu Państwa. 
 

____________ 
20 EU Organized Crime Threat Assesment – OCTA 2011. 

 Art. 258 k.k. 

      § 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popeł-

nienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do lat 5.  

      § 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają  

na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

      § 3. Kto grupę albo związek określone w § 1, w tym mające charakter zbrojny, zakła-

da lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku  

do lat 10.  

      § 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze pozbawie-

nia wolności na czas nie krótszy od lat 3.  

  

Obowiązujący w Polsce kodeks karny, tak jak ustawodawstwo karne wielu innych 

krajów, nie zawiera definicji przestępczości zorganizowanej. Natomiast w art. 258 k.k. 

dokonana została penalizacja kierowania zorganizowaną grupą albo związkiem mającym 

na celu popełnianie przestępstw, zakładania lub też samego udziału w takiej grupie. 

Analogicznie kwestię tę traktują także ustawodawstwa wielu innych państw oraz regu-

lacje międzynarodowe. 
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Przestępczość ekonomiczna ma charakter wieloaspektowy, a oprócz jej typowych form, 

jak wyłudzenia akcyzy i VAT, zaniżanie należności publicznoprawnych oraz przestępstwa  

na rynku kapitałowym, bankowym i ubezpieczeniowym, zalicza się do niej również przestęp-

czość związaną z zamówieniami publicznymi czy przeciwko prawom autorskim. Przestęp-

czość ekonomiczna dotyczy zatem sfery bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również 

bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.  
Zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się tego rodzaju procederem na bieżąco 

dostosowują metody działania do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej oraz przepisów pra-

wa, wykorzystując istniejące regulacje lub luki prawne, w związku z czym przestępczość eko-

nomiczna jest najszybciej ewoluującą formą działalności przestępczej.  

Ponadto zorganizowane grupy przestępcze stosują mechanizmy korupcyjne czy proce-

der prania pieniędzy, służący legalizowaniu lub ukrywaniu środków majątkowych pochodzą-

cych z przestępstw.  

W warunkach kryzysu ekonomicznego niektóre sektory gospodarki stają się podatne 

na działania korupcyjne zorganizowanych grup przestępczych, mające na  celu np. ułatwienie 

przemytu nielegalnych dóbr lub pranie pieniędzy. W szczególności dotyczy to sektora trans-

portowego, finansowego, nieruchomości, ale także sektora usług prawnych oraz firm farma-

ceutycznych. Kryzys ekonomiczny ma także wpływ na wzrost popytu na towary podrabiane. 

Część zorganizowanych grup przestępczych wykorzystuje w swojej działalności rów-

nież legalnie działające firmy zarówno w celu prania pieniędzy, jak też wykonywania innych 

usług. Zorganizowane grupy przestępcze mogą zarówno tworzyć własne podmioty gospodar-

cze, jak też przejmować przedsiębiorstwa już wcześniej funkcjonujące.  

 

W obszarze zorganizowanej przestępczości o charakterze narkotykowym bezpośredni 

wpływ na polski rynek mają zagraniczne tendencje dotyczące popytu na narkotyki oraz do-

stępność prekursorów do ich produkcji. Polska, ze względu na położenie na przecięciu szla-

ków przemytniczych, jest zarówno państwem tranzytowym przemytu narkotyków, jak rów-

nież docelowym, a także znaczącym w skali Europy producentem narkotyków syntetycznych. 

Jednak coraz większe znaczenie zyskują w Polsce również narkotyki naturalne. 

 

Z kolei przestępczość zorganizowana o charakterze kryminalnym, w przeciwieństwie 

do tendencji obserwowanych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, stanowi obecnie stosun-

kowo mniejsze zagrożenie w porównaniu z przestępczością ekonomiczną czy narkotykową.  

W miejsce dużych grup przestępczych o wysokim stopniu zorganizowania powstało 

wiele mniejszych, często luźno powiązanych ze sobą i współpracujących jedynie w poszczegól-

nych obszarach przestępczej działalności. W znaczący sposób utrudnia to jednorazowe zatrzy-

manie dużej liczby członków grupy i sprawia, że działania w zakresie zwalczania przestęp-

czości zorganizowanej muszą być prowadzone wielokierunkowo, z zaangażowaniem znacznie 

większych sił i środków. 

 Przestępstwa o charakterze kryminalnym popełniane są przez zorganizowane grupy 

przestępcze zarówno w celu pozyskiwania środków majątkowych, jak i zabezpieczenia reali-

zowanych interesów, w tym ochrony przed konkurencyjnymi grupami lub zdobycia nowych 

stref wpływów. Przemoc lub bezpośrednia groźba jej użycia wykorzystywana jest także  

do zapewnienia wewnątrzgrupowej dyscypliny i bywa kierowana nie tylko wobec niepokor-

nych lub nieuczciwych członków grup, lecz również w stosunku do ich najbliższej rodziny,  

a także osób zajmujących się ściganiem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej,  

w szczególności policjantów i prokuratorów. 

Zdarzają się przypadki, w których osoby izolowane penitencjarnie utrzymują stały 

kontakt z innymi przestępcami pozostającymi na wolności, w skrajnych przypadkach w dal-

szym ciągu kierują zorganizowanymi grupami przestępczymi. Zauważa się również, że wielu 

spośród aresztowanych w latach ubiegłych liderów zorganizowanych grup przestępczych po-

wróciło do działalności przestępczej. Osoby te dysponują bogatszą wiedzą na temat taktyki 

działań policyjnych. 
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 Odnotowane są także pojedyncze przypadki prowadzenia zorganizowanej działalności 

przestępczej przez środowiska ekstremistyczne. W 2011 roku w sprawach prowadzonych 

przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego stwierdzono występowanie 1 zorganizowanej 

grupy przestępczej o charakterze faszystowskim. Potencjalnie natomiast, w skali międzynaro-

dowej, istnieje możliwość nawiązywania współpracy pomiędzy zorganizowanymi grupami 

przestępczymi a środowiskami radykalnymi i międzynarodowymi organizacjami terrorystycz-

nymi.  

 

W ostatnich latach odnotowano również aktywny udział pseudokibiców w zorganizo-

wanych grupach przestępczych. Osoby te, często umiejscowione w strukturach decyzyjnych 

poszczególnych bojówek, angażują się m.in. w przestępczość związaną z wprowadzaniem  

do obiegu środków odurzających i sterydów, akcyzową, porachunkową, pranie pieniędzy czy 

czerpanie korzyści z nierządu.  

 

Zdarzają się także przypadki ukrywania się przestępców poszukiwanych przez polskie 

organy ścigania w innych krajach i prowadzenia na ich obszarze działalności przestępczej, 

czego przykład stanowią polskie grupy przestępcze na terenie Wielkiej Brytanii. Polscy prze-

stępcy potrafią wykorzystać słabość przepisów miejscowego prawa oraz rozwinąć działalność 

w porozumieniu z lokalnymi grupami przestępczymi. 

 

 W związku z rozwojem infrastruktury transportowej, m.in. przesyłek kontenerowych 

oraz połączeń lotniczych, a także Internetu, szlaki przemytnicze wykorzystywane przez zorga-

nizowane grupy przestępcze są coraz bardziej różnorodne oraz ulegają dynamicznym zmia-

nom. Zorganizowane grupy przestępcze dostosowują kanały przemytu zależnie od kierunków 

działań służb zaangażowanych w przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości. Obecnie zor-

ganizowane grupy przestępcze działające na terenie Europy wykorzystują pięć głównych szla-

ków przemytniczych21, tj.: 
z północy na zachód – główny szlak przemytu narkotyków, ze względu na jego bliskie 

położenie względem wysoko dochodowych rynków zbytu oraz rozwiniętą infrastrukturę 

transportową; 

z północy na wschód – szlak, którym przemycane są przede wszystkim nielegalne to-

wary z i do krajów byłego Związku Radzieckiego; wykorzystywany głównie przez grupy 

zajmujące się przestępczością kryminalną o charakterze transgranicznym; 

z południa na zachód – główny szlak dla tranzytu kokainy oraz marihuany, wykorzy-

stywany również w celu tranzytu ofiar handlu ludźmi; 

szlak północny – istotny w odniesieniu do przemytu podrobionych środków płatniczych 

i towarów, a także wykorzystywany do tranzytu ofiar handlu ludźmi i nielegalnych 

imigrantów. 
 

 

 

 Skala i dynamika zjawiska 
 

 Od 2006 roku liczba zorganizowanych grup przestępczych, pozostających w zaintereso-

waniu CBŚ  KGP, sukcesywnie wzrasta, a w 2011 roku osiągnęła ona najwyższy poziom  

od 12 lat, tj. 595 (w roku 2010: 547)22. 
 

 

 

 

 
____________ 
21  Na podstawie OCTA 2011 
22  Dane w nawiasach pozostawione bez komentarza odnoszą się do 2010 roku. 
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 Ponadto, od 2007 do 2010 roku obserwowany był stały wzrost liczby zorganizowanych 

grup przestępczych pozostających w zainteresowaniu Straży Granicznej. W 2011 roku został 

on wyhamowany – liczba zorganizowanych grup przestępczych pozostających w zaintereso-

waniu SG wyniosła 194 (220) grupy przestępcze. 

 

 
Wykres 4.1 Liczba zorganizowanych grup przestępczych pozostających w zainteresowaniu 

CBŚ KGP oraz SG w latach 2001–2011 

 

Źródło: CBŚ KGP i KG SG 

 

 W 2011 roku w stosunku do roku 2010 odnotowano natomiast wzrost liczby zorganizo-

wanych grup przestępczych pozostających w zainteresowaniu Agencji Bezpieczeństwa We-

wnętrznego – 209 (160) grup przestępczych oraz Żandarmerii Wojskowej – 7 (4)23. 

 

 

 

 

 Zorganizowane grupy przestępcze według obszaru działalności prze-

stępczej 
 

 W 2011 roku w zainteresowaniu CBŚ KGP pozostawało 209 (w roku 2010: 177) grup 

przestępczych o charakterze ekonomicznym, 205 (213) grup o charakterze narkotykowym, 

113 (90) grup o charakterze kryminalnym oraz 68 (67) grup prowadzących działalność multi-

przestępczą. 

 

 

 

 

 

 

 
____________ 
23 Danych pochodzących z poszczególnych służb dotyczących zorganizowanych grup przestępczych nie należy su-

mować z uwagi na fakt, że te same zorganizowane grupy przestępcze mogły pozostawać w zainteresowaniu kilku 

służb. Np. spośród 194 grup pozostających w zainteresowaniu SG, wobec 45 SG podjęła działania we współpracy  

z innymi służbami. 
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 Wykres 4.2 Liczba zorganizowanych grup przestępczych (według obszaru działalności) pozosta-

jących w zainteresowaniu CBŚ KGP, SG i ABW w 2011 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: CBŚ KGP, KG SG, ABW 

 

  

 W analogicznym okresie Straż Graniczna prowadziła rozpoznanie 79 (113) zorganizo-

wanych grup o charakterze ekonomicznym, 24 (15) grup o charakterze narkotykowym, 74 (56) 

grup o charakterze kryminalnym i 17 (36) grup multiprzestępczych. 

 Natomiast w zainteresowaniu ABW pozostawały 122 (112) grupy o charakterze ekono-

micznym, 65 (50) grup o charakterze narkotykowym oraz 22 (0) grupy multiprzestępcze. 

  Ponadto Żandarmeria Wojskowa w 2011 roku prowadziła rozpoznanie 7 (4) zorganizo-

wanych grup przestępczych działających w dziedzinie przestępczości ekonomicznej.  

 

 Warto zaznaczyć, że grupy przestępcze o charakterze ekonomicznym stanowiły naj-

wyższy odsetek spośród wszystkich grup przestępczych pozostających w zainteresowaniu wy-

mienionych służb. Zgodnie z danymi CBŚ KGP stanowiły one 35,1% grup przestępczych, Stra-

ży Granicznej – 40,7%, ABW zaś  – 58,4%. W tym obszarze działały również wszystkie zorga-

nizowane grupy przestępcze pozostające w zainteresowaniu Żandarmerii Wojskowej. 

 

  

 

 
 Zorganizowane grupy przestępcze według narodowości 

 
W roku 2011 CBŚ KGP obejmowało zainteresowaniem 551 (w roku 2010: 501) polskich 

zorganizowanych grup przestępczych, 39 (36) grup międzynarodowych, 4 (7) grupy rosyjskoję-

zyczne i 1 (3)  grupę cudzoziemską. 

W tym samym okresie Straż Graniczna obejmowała zainteresowaniem 87 (105) pol-

skich zorganizowanych grup przestępczych, 82 (93) międzynarodowe, 21 (12) rosyjskojęzycz-

nych i 4 (10) cudzoziemskie. 

Natomiast w zainteresowaniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pozostawały 124 

grupy polskie, 80 grup międzynarodowych, 4 grupy rosyjskojęzyczne oraz 1 grupa cudzoziem-

ska. 
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Wykres 4.3 Liczba grup przestępczych (według narodowości) pozostających w zainteresowaniu  

CBŚ KGP, SG i ABW w 2011 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: CBŚ KGP, KG SG, ABW 

 

 

 Osoby objęte zainteresowaniem w ramach spraw operacyjnych doty-

czących przestępczości zorganizowanej 
 

Podobnie jak w odniesieniu do liczby zorganizowanych grup przestępczych pozostają-

cych w zainteresowaniu CBŚ KGP, od 2006 roku sukcesywnie wzrasta również liczba osób 

objętych zainteresowaniem w ramach spraw operacyjnych dotyczących przestępczości zorga-

nizowanej. W 2011 roku w ramach spraw operacyjnych zainteresowaniem CBŚ KGP było ob-

jętych 6017 (w roku 2010: 5615) osób. Natomiast zainteresowaniem SG w tym samym okresie 

objętych zostało 2164 (2511) osób. 
 

Wykres 4.4 Liczba osób objętych zainteresowaniem w ramach spraw operacyjnych dotyczących  

przestępczości zorganizowanej prowadzonych przez CBŚ KGP i SG w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: CBŚ KGP, KG SG 
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W tym samym czasie ABW w ramach prowadzonych spraw operacyjnych obejmowała 

zainteresowaniem 1995 (1682) osób.  

Ponadto w zainteresowaniu ŻW w sprawach dotyczących przestępczości zorganizowa-

nej pozostawało 80 osób. 

 

 

 

 Liderzy zorganizowanych grup przestępczych 

 
Odnotowano także znaczący wzrost liczby liderów zorganizowanych grup przestęp-

czych, pozostających w zainteresowaniu CBŚ KGP – na koniec 2011 roku wyniosła ona łącz-

nie 555 (453) liderów, w tym: 508 liderów polskich grup przestępczych, 40 – grup międzynaro-

dowych, 5 – grup rosyjskojęzycznych oraz 2 – grup składających się z cudzoziemców. 

W analogicznym okresie Straż Graniczna zidentyfikowała łącznie 249 (296) liderów 

grup przestępczych, w tym: 126 liderów grup polskich, 104 liderów grup międzynarodowych 

oraz 19 liderów grup rosyjskojęzycznych. 
 

 

Wykres 4.5 Liczba rozpoznanych przez CBŚ KGP i SG liderów zorganizowanych grup przestępczych 

w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: CBŚ KGP, KG SG 
  

 

Natomiast Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zidentyfikowała 281 (153) liderów 

grup przestępczych, w tym: 178 liderów grup polskich, 99 liderów grup międzynarodowych,  

3 liderów grup rosyjskojęzycznych oraz 1 lidera grupy cudzoziemskiej.   
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Wykres 4.6 Liczba rozpoznanych w 2011 roku  przez CBŚ KGP, SG i ABW  liderów  grup 

przestępczych z podziałem na narodowości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: CBŚ KGP, KG SG, ABW 

 

 Ograniczenie działalności liderów zorganizowanych grup przestęp-

czych 
 

W 2011 roku zauważalnie wzrosła liczba liderów zorganizowanych grup przestęp-

czych, którym CBŚ KGP w sposób istotny ograniczyło aktywność – łącznie było to 186 (165) 

liderów grup przestępczych, w tym 181 liderów grup polskich i 5 liderów grup międzynarodo-

wych. Spośród ww. liderów zorganizowanych grup przestępczych 41 (21) kierowało grupami 

działających w obszarze przestępczości kryminalnej, 88 (83) – grupami w obszarze przestęp-

czości ekonomicznej, 36 (47) – przestępczości narkotykowej oraz 21 (14) – w obszarze działal-

ności multiprzestępczej. 

  W analogicznym okresie Straż Graniczna w sposób istotny ograniczyła działalność 125 

(211) liderów grup przestępczych, w tym 70 liderów grup polskich oraz 55 liderów grup mię-

dzynarodowych. 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ograniczyła aktywność 68 (11) liderów grup 

przestępczych, w tym 41 liderów grup polskich i 27 liderów grup międzynarodowych. 

 
Wykres 4.7 Liczba liderów zorganizowanych grup przestępczych, których działalność  

w istotny sposób ograniczyły CBŚ KGP, SG i ABW w roku 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: CBŚ KGP, KG SG, ABW 
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 Ograniczenie działalności członków zorganizowanych grup przestęp-

czych 

 
Na zbliżonym poziomie w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego pozosta-

wała w 2011 roku liczba członków zorganizowanych grup przestępczych, którym CBŚ KGP  

w istotny sposób ograniczyło aktywność 1712 (w roku 2010: 1723) członków zorganizowanych 

grup przestępczych, w tym 1656 członków grup polskich, 47 członków grup międzynarodo-

wych, 8 członków grup cudzoziemców oraz 1 grupy rosyjskojęzycznej. Spośród ww. członków 

zorganizowanych grup przestępczych 733 (788) zajmowało się przestępczością ekonomiczną, 

399 (489) przestępczością narkotykową, 363 (255) przestępczością kryminalną, natomiast  

217 (142)  działalność multiprzestępczą. 

W analogicznym okresie Straż Graniczna w istotny sposób ograniczyła aktywność 589 

(1057) członków zorganizowanych grup przestępczych, w tym 336 członków grup polskich 

oraz 253 członków grup międzynarodowych. 

Natomiast Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ograniczyła aktywność 386 (82) 

członków zorganizowanych grup przestępczych, z tego 271 członków grup polskich oraz 115 

członków grup międzynarodowych. 

 

 

 

 Rozbite i zdestabilizowane zorganizowane grupy przestępcze 

 
W 2011 roku CBŚ KGP rozbiło lub zdestabilizowało działania łącznie 201 (w roku 

2010: 150) grup przestępczych, w tym 196 (144) grup polskich, 4 (6) międzynarodowych  

i 1 cudzoziemskiej. 

  W analogicznym okresie Straż Graniczna rozbiła lub zdestabilizowała działania 105 

(116) grup przestępczych, w tym 57 (54) grup polskich i 48 (62) międzynarodowych. 
  

Wykres 4.8 Liczba rozbitych lub zdestabilizowanych przez CBŚ KGP i SG zorganizowanych grup 

przestępczych w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: CBŚ KGP, KG SG 

  

 

 Natomiast Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła lub zdestabilizowała 36 (24) 

zorganizowanych grup przestępczych, w tym 23 grupy polskie oraz 13 międzynarodowych. 
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Wykres 4.9 Liczba zorganizowanych grup przestępczych rozbitych lub zdestabilizowanych  

przez CBŚ KGP, SG i ABW w roku 2011 z podziałem na grupy polskie i międzynarodowe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: CBŚ KGP, KG SG, ABW  

 

 

 Wyniki postępowań przygotowawczych prowadzonych w sprawach 

dotyczących przestępczości zorganizowanej 
 

W 2011 roku w wyniku działań CBŚ KGP, SG, ABW oraz ŻW wszczęto łącznie 1377 

postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej. 

CBŚ KGP wszczęło w 2011 roku 1317 (w roku 2010: 1204) postępowania przygoto-

wawcze. W opisywanym okresie sprawozdawczym odnotowano wzrost o 18,7% liczby osób za-

trzymanych w efekcie działań CBŚ KGP – łącznie w 2011 roku zatrzymano 4260 (3590) osób.  

O 11,6% (z 5306 w 2010 roku do 5921 w 2011 roku) wzrosła liczba podejrzanych, którym 

przedstawiono zarzuty udziału i popełnienia różnego rodzaju przestępstw w ramach uczest-

nictwa w rozpoznanych grupach przestępczych. Wyżej wymienionym podejrzanym przedsta-

wiono łącznie 21 910 (17 140) zarzutów. 

W wyniku działań CBŚ KGP przedstawiono 187 (169) zarzutów o czyny 

 z art. 258 § 3 k.k. (kierowanie grupą lub związkiem mającym na celu popełnianie prze-

stępstw), 186 (165) osobom. Artykuł ten zastosowano w stosunku do: 182 (161) liderów grup 

polskich, 4 (4) międzynarodowych liderów grup przestępczych. 
 

Wykres 4.10 Liczba osób (liderów zorganizowanych grup przestępczych), którym przedstawiono  

zarzuty z art. 258 § 3 k.k. (kierowanie grupą lub związkiem mającym na celu popełnienie przestępstw) 

w sprawach prowadzonych przez CBŚ KGP w latach 2003–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: CBŚ KGP 
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Z kolei z art. 258 § 1 i 2 k.k. (udział w zorganizowanej grupie przestępczej) przedsta-

wiono 1739 (1774) zarzutów 1712 (1731) osobom. Powyższy artykuł zastosowano do: 

1660 (1674 ) członków grup polskich; 

48 (49) członków grup międzynarodowych; 

2 (7) członków grup cudzoziemców; 

1 (1) członka grupy rosyjskojęzycznej. 

 
 

Wykres 4.11 Liczba osób (członków zorganizowanych grup przestępczych), którym przedstawiono  

zarzuty z art. 258 § 1 i 2 k.k. (udział w zorganizowanej grupie przestępczej)  w sprawach prowadzonych 

przez CBŚ KGP w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: CBŚ KGP 

 

 

Na podstawie materiałów zebranych przez CBŚ KGP prokuratura w 2011 roku 

wszczęła z art. 258 1-3 k.k. 123 postępowania przygotowawcze. Należy podkreślić, że prokura-

tura częściej wszczyna śledztwa na konkretne przestępstwa, a czyn określony w art. 258 k.k. 

(udział w związku przestępczym) jest traktowany jako dodatkowe (uzupełniające) przestęp-

stwo.  

 

W analogicznym okresie funkcjonariusze Straży Granicznej w sprawach dotyczących 

przestępczości zorganizowanej zatrzymali 376 (990) osób, w tym 54 cudzoziemców oraz 

wszczęli 35 (39) dochodzeń i śledztw, wobec 174 podejrzanych, w tym 20 cudzoziemców. Za-

kończonych zostało 27 postępowań (prowadzonych w 2011 roku, a wszczętych w latach 2011  

i 2010), w tym m.in. skierowaniem 16 wniosków do prokuratury o sporządzenia aktu oskarże-

nia. 

 W tym samym czasie, w wyniku działań Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

wszczęto 22 (22) postępowania przygotowawcze z art. 258 k.k.  

 Z art. 258 § 3 k.k. (kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą) ABW przedstawiła 

zarzuty 4 osobom, a z art. 258 § 1 i 3 (udział w zorganizowanej grupie przestępczej i kierowa-

nie nią) – 8 osobom. Pośród ww. 12 liderów grup 1 osoba była cudzoziemcem. 

Ponadto, z art. 258 § 1 k.k. (udział w zorganizowanej grupie przestępczej) funkcjona-

riusze ABW przedstawili zarzuty 112 (133) osobom, w tym 108 obywatelom polskim oraz  

4 cudzoziemcom. 

 

Z kolei Żandarmeria Wojskowa w 2011 roku w sprawach związanych z przestępczością 

zorganizowaną wszczęła 3 postępowania przygotowawcze. Łącznie w 2011 roku ŻW przedsta-

wiła 61 osobom zarzuty o czyny z art. 258 § 1 k.k. i inne przestępstwa. 
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 Środki zapobiegawcze i listy gończe 
 

 W 2011 roku w sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej prowadzonych 

przez CBŚ KGP, SG, ABW zastosowano: 

2054 (2138) tymczasowych aresztowań (CBŚ KGP – 1860, SG – 131, ABW – 63); 

2094 (1825) dozorów policyjnych (CBŚ KGP – 1929, SG – 159, ABW – 6); 

1353 (1260) poręczeń majątkowych (CBŚ KGP – 1164, SG – 170, ABW – 19),  

95 (186) zakazów opuszczania kraju (SG),  

189 (187) listów gończych (CBŚ KGP – 183, ABW – 6); 

2 zatrzymania paszportu (ABW ). 

 
Wykres 4.12 Liczba środków zapobiegawczych i listów gończych w sprawach dotyczących 

przestępczości zorganizowanej prowadzonych przez CBŚ KGP, SG i ABW w 2011 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: CBŚ KGP, KG SG, ABW 
 

Wykres 4.13 Liczba tymczasowych aresztowań zastosowanych w sprawach dotyczących przestępczości 

zorganizowanej prowadzonych przez CBŚ KGP i SG w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: CBŚ KGP, KG SG, ABW 
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Wykres 4.14 Liczba dozorów policyjnych zastosowanych w sprawach dotyczących przestępczości 

zorganizowanej prowadzonych przez CBŚ KGP i SG w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: CBŚ KGP, KG SG 

   

 

 

Wykres 4.15 Liczba poręczeń majątkowych zastosowanych w sprawach dotyczących przestępczości  

zorganizowanej prowadzonych przez CBŚ KGP i SG w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: CBŚ KGP, KG SG 

 

  

Ponadto w sprawach prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową w 2011 roku wobec 

podejrzanych zastosowano 2 tymczasowe aresztowania, 8 dozorów policyjnych oraz poręczeń 

majątkowych, 5 dozorów przełożonego wojskowego oraz poręczeń majątkowych, 6 zawieszeń 

w czynnościach służbowych oraz 1 zakaz opuszczania kraju. 
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 Wykonywanie orzeczeń o przestępstwa z art. 258 k.k. 

 

 

Według danych Służby Więziennej na 31 grudnia 2011 roku wykonywano 1013 orze-

czeń za przestępstwa z art. 258 k.k., z czego 345 prawomocnych, 46 nieprawomocnych i 622 

tymczasowe aresztowania. W tym samym czasie notowano 109 wyroków z wyznaczonym 

przez sąd terminem stawienia się do odbycia kary za przestępstwa z art. 258 k.k. 

 

 

 

  Tendencje i prognozy w zakresie zagrożenia przestępczo-

ścią zorganizowaną 

 
W najbliższym czasie nie przewiduje się istotnych zmian ilościowych i jakościowych  

w kierunkach rozwoju przestępczości zorganizowanej. W dalszym ciągu dominują sto-

sunkowo niewielkie zorganizowane grupy przestępcze, współdziałające ze sobą jedy-

nie w poszczególnych obszarach przestępczej działalności. Obserwowana jest nato-

miast coraz większa różnorodność metod ich działania. 

 

Utrzymuje się tendencja rosnąca w odniesieniu do liczby zorganizowanych grup prze-

stępczych pozostających w zainteresowaniu organów ścigania. Wzrasta również licz-

ba osób objętych zainteresowaniem w sprawach operacyjnych dotyczących przestęp-

czości zorganizowanej. 

 

Dominującym obszarem działania zorganizowanych grup przestępczych pozostaje 

przestępczość ekonomiczna i narkotykowa. Ponadto, wzrasta liczba zorganizowanych 

grup o charakterze multiprzestępczym oraz prowadzących działalność transgranicz-

ną. 

 

Do prowadzenia działalności przestępczej coraz częściej wykorzystywane są nowe 

technologie, co jest szczególnie zauważalne w odniesieniu do przestępczości ekono-

micznej (np. przestępczość związana z bankowością elektroniczną). 

 

Część zorganizowanych grup przestępczych wykorzystuje w swej działalności legalnie 

działające firmy zarówno w celu prania pieniędzy, jak również realizowania na ich 

rzecz innych usług. 

 

W dalszym ciągu odnotowywane są zdarzenia na tle porachunkowym z użyciem broni 

palnej i materiałów wybuchowych, w związku z walką o podział wpływów w grupach 

przestępczych. 

 

Obserwowany jest wzrost wpływów polskich zorganizowanych grup przestępczych  

o charakterze kryminalnym na terenie Europy Zachodniej, w szczególności w Wiel-

kiej Brytanii, Hiszpanii, Włoszech oraz USA, a także nawiązywanie współpracy z ist-

niejącymi tam grupami. 

 

Obserwowany jest wzrost zagrożenia związanego z angażowaniem się pseudokibiców 

w struktury zorganizowanych grup przestępczych. 

 

W ostatnich latach odnotowywane są pojedyncze przypadki tworzenia zorganizowa-

nych grup przestępczych przez środowiska radykalne (skrajnie prawicowe). 
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 Główne inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania  

i zwalczania przestępczości zorganizowanej24 
 

W przyjętym w Polsce modelu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizo-

wanej funkcjonuje wiele niezależnych od siebie służb, organów i instytucji realizujących zada-

nia w odniesieniu do poszczególnych obszarów występowania tej formy przestępczości. Braku-

je natomiast jednolitego dokumentu stanowiącego podstawę zintegrowanego podejścia  

do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, w efekcie czego część działań 

prowadzonych w tym zakresie ma charakter rozproszony i zawężony swoim zasięgiem do po-

szczególnych podmiotów.  

Wobec tego w 2011 roku zakończono prace nad projektem Krajowego programu prze-

ciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, którego głównym celem jest popra-

wa skuteczności przeciwdziałania i zwalczania tej formy przestępczości poprzez zmiany o cha-

rakterze systemowym, poprawę rozpoznania i zwalczania poszczególnych obszarów jej wystę-

powania oraz zwiększenie wykorzystania pozaoperacyjnych metod przestępczości zorganizo-

wanej, w tym wzmocnienie roli profilaktyki społecznej. 

 

Spośród wielu działań podejmowanych przez Policję, w celu usprawnienia przeciwdzia-

łania i zwalczania przestępczości zorganizowanej, na uwagę zasługuje m.in. powołanie  

w lutym 2011 roku przez Komendanta Głównego Policji nieetatowych zespołów do rozpozna-

nia operacyjnego środowisk pseudokibiców wchodzących w struktury przestępczości zorgani-

zowanej, w których skład wchodzą funkcjonariusze CBŚ KGP oraz komend wojewódzkich. 

Z kolei w czerwcu 2011 roku powołano nową komórkę organizacyjną – Wydział Opera-

cji Pościgowych, którego celem jest intensyfikacja działań CBŚ KGP w obszarze poszukiwań 

sprawców najgroźniejszych przestępstw i członków zorganizowanych grup przestępczych – 

zarówno na poziomie krajowym, jak międzynarodowym. 

  

Ponadto w związku z uczestnictwem w strukturach Unii Europejskiej Polska bierze 

udział w realizacji unijnej polityki w obszarze zwalczania przestępczości zorganizowanej. 

 

W okresie polskiej prezydencji w Radzie UE Polska przewodniczyła m.in. Stałemu Ko-

mitetowi ds. Współpracy Operacyjnej w Zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE – COSI, 

który odpowiada m.in. za wdrażanie Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE i realizuje 

zadania związane z zapobieganiem i zwalczaniem poważnej i zorganizowanej przestępczości. 

Polska prezydencja w ramach COSI wdrażała przede wszystkim tzw. UE Policy Cycle (cykl 

polityki bezpieczeństwa), będący nowatorskim podejściem do przestępczości zorganizowanej. 

Jego założeniem jest zdiagnozowanie największych zagrożeń dla bezpieczeństwa w skali UE, 

ustalenie priorytetów, wskazanie konkretnych działań oraz zbadanie praktycznych efektów 

ich realizacji. 

Na podstawie informacji wszystkich państw członkowskich, w tym także Polski, został 

przygotowany dokładny obraz zagrożenia przestępczością poważną i zorganizowaną na tery-

torium unii, na którego podstawie Europol przedstawił komitetowi COSI listę obszarów,  

w których należy zintensyfikować działania. Na bazie propozycji Europolu komitet sformuło-

wał następujące priorytety w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w UE, które 

zostały przyjęte przez Radę Ministrów Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości (JHA): 

ograniczenie zorganizowanym grupom przestępczym wywodzącym się z Afryki Zachod-

niej możliwości przemytu heroiny i kokainy na obszar UE; 

zmniejszenie roli Zachodnich Bałkanów w tranzycie nielegalnych towarów przeznaczo-

nych na obszar UE; 
osłabienie zdolności grup przestępczych do ułatwiania nielegalnej migracji do UE, 

zwłaszcza przez południową i południowo-wschodnią granicę; 
 

____________ 

24 Inicjatywy dotyczące poszczególnych obszarów przestępczości zorganizowanej opisano w innych rozdziałach. 
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redukcja produkcji i dystrybucji narkotyków syntetycznych; 

zwalczanie przemytu do UE, zwłaszcza transportem kontenerowym, nielegalnych to-

warów, w tym kokainy, heroiny, papierosów, towarów podrabianych; 

zwalczanie wszystkich form handlu ludźmi i przemytu ludzi przez ukierunkowanie 

działań w tym zakresie w południowo-zachodnich i południowo-wschodnich centrach 

przestępczości w UE; 

ograniczenie mobilności zorganizowanych grup przestępczych; 

intensyfikacja walki z cyberprzestępczością i przestępczym wykorzystywaniem Inter-

netu przez grupy przestępcze. 

W czasie polskiej prezydencji Komitet COSI opracował również dwuletnie cele strate-

giczne dla każdego z ww. zadań oraz roczne operacyjne plany działań. 

Sukcesem strony polskiej w ramach COSI było również opracowanie europejskiego 

paktu walki z narkotykami syntetycznymi, który swoim zakresem obejmuje także 

„dopalacze‖. 

 

W 2011 roku Rada UE ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych wydała Konkluzje 

w sprawie zwalczania przestępczości tzw. grup mobilnych (prowadzących w kolejnych okre-

sach czasu przestępczą działalność w różnych państwach), wzywające państwa członkowskie 

i Komisję Europejską do utworzenia nieformalnej sieci punktów kontaktowych ds. admini-

stracyjnego podejścia do przestępczości zorganizowanej, polegającego na eliminowaniu wa-

runków sprzyjających przestępczości poprzez tworzenie odpowiednich w tym zakresie regula-

cji prawnych, a także na współpracy służb i instytucji realizujących zadania bezpośrednio 

związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem tej formy przestępczości, z innymi resortami  

i organami administracji, w tym publicznej i samorządowej. Pierwsze spotkanie nieformalnej 

sieci punktów kontaktowych odbyło się jesienią 2011 roku, podczas trwania polskiej prezy-

dencji w Radzie UE.  Istotnym narzędziem w usprawnieniu funkcjonowania sieci może oka-

zać się wykorzystanie technicznych możliwości wymiany informacji i doświadczeń w tym za-

kresie, jakie zapewnia wirtualna platforma ekspercka Europolu (Europol Platform for 

Experts – EPE). EPE pozwala m.in. na bieżącą i bezpośrednią współpracę między zaintereso-

wanymi daną tematyką uczestnikami, przy zachowaniu odpowiednich wymogów bezpieczeń-

stwa oraz zagwarantowaniu możliwości szerokiego zakresu dostępności dla przedstawicieli 

służb i instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizo-

wanej.  

Ze względu na możliwość bieżącej współpracy i wymiany doświadczeń ekspertów z po-

szczególnych państw członkowskich w dziedzinie przeciwdziałania przestępczości zorganizo-

wanej, za celowe uznać należy kontynuowanie działań zainicjowanych w trakcie polskiego 

przewodnictwa w Radzie UE, w zakresie rozwoju Nieformalnej Sieci ds. Administracyjnego 

Podejścia do Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej. 

 

Przedstawiciele polskich organów ścigania uczestniczyli również w innych gremiach 

międzynarodowych, także na poziomie UE, właściwych w odniesieniu do poszczególnych ro-

dzajów przestępczości, w tym przestępczości zorganizowanej, m.in. w grupie roboczych GE-

NVAL (Grupa robocza ds. ogólnych w tym oceny) oraz HDG (Horyzontalna grupa ds. narko-

tyków). 
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Rozdział 5 
 

Przestępczość transgraniczna 

 
 

5.1 Nielegalna migracja 
 

(Na podstawie informacji Komendy Głównej Straży Granicznej) 

 

 

 

 

Terytorium UE/Schengen, w tym Polska, w warunkach globalnego kryzysu finansowego 

postrzegana jest nadal przez nielegalnych migrantów jako obszar niezwykle atrakcyjny eko-

nomicznie, dający szansę na lepsze życie. Powyższe powoduje, że migranci (głównie z Afryki, 

Azji i Europy Wschodniej) dążą nieustannie do przedostania się do Europy Zachodniej, a na-

stępnie legalizacji swojego pobytu.  

      Przestępczość dotycząca nielegalnej migracji została spenalizowana w szczególności 

w następujących przepisach: 

– ustawa z 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (Dz.U. 2011.264.1573 j.t.):  

art. 147. Kto zabiera w celu przywłaszczenia lub przywłaszcza sobie dokument po-

dróży, kartę pobytu, polski dokument podróży dla cudzoziemca, tymczasowy polski 

dokument podróży dla cudzoziemca, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub 

takiego dokumentu używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2; 

– ustawa z 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2009.189.1472 j.t.): art. 125. Kto zabiera w celu 

przywłaszczenia lub przywłaszcza sobie zaświadczenie tożsamości albo dokument 

podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej lub takiego dokumentu używa, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 

– ustawa z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.U. 1997.88.553 z późn. zm.):  

           art. 264 § 2. Kto wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, 

używając przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3;  

§ 3. Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczy-

pospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8;  

art. 264a § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, umożliwia 

lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5;  

art. 275 § 1. Kto posługuje się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby 

albo jej prawa majątkowe lub dokument taki kradnie lub go przywłaszcza, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;  

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bezprawnie przewozi, przenosi lub przesyła  

za granicę dokument stwierdzający tożsamość innej osoby albo jej prawa majątkowe.  
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 Nielegalna migracja w Polsce jest zjawiskiem, które systematycznie rośnie, jednak dla 

większości nielegalnych migrantów Polska jest tylko krajem tranzytowym. Na taką rolę Pol-

ski w przebiegu procesów migracyjnych ma wpływ głównie to, że wschodnia granica RP jest 

zewnętrzną granicą Unii Europejskiej i jej przekroczenie w dużej mierze ułatwia dalszy swo-

bodny przepływ osób. 

 Głównymi zidentyfikowanymi szlakami przerzutu nielegalnych migrantów są: 

Rosja – Ukraina – Polska – Niemcy lub Czechy, Słowacja – pozostałe kraje Europy 

Zachodniej; 

Rosja – Białoruś – Polska – Szwecja lub Niemcy, Czechy, Słowacja pozostałe kraje Eu-

ropy Zachodniej; 

Rosja – państwa nadbałtyckie – Polska –  pozostałe kraje Europy Zachodniej; 

Ukraina – Białoruś – Litwa – Polska – kraje Unii Europejskiej; 

Ukraina  – Polska – kraje Unii Europejskiej; 

Mołdowa – Ukraina – Polska – Czechy – Austria – Włochy; 

Turcja – Rosja – Ukraina – Polska – Niemcy – kraje Unii Europejskiej; 

Grecja – Bułgaria – Rumunia – Słowacja – Czechy/Polska – Niemcy – docelowo Wło-

chy. 

 

 Z powyższych informacji wynika, że obecnie na wschodniej granicy RP najbardziej za-

grożonym nielegalną migracją jest odcinek granicy polsko–ukraińskiej. Jednocześnie zazna-

czyć trzeba, że wysoki stopień zagrożenia nielegalną migracją utrzymuje się również na od-

cinku polsko–litewskim, natomiast w mniejszym stopniu na odcinku polsko–białoruskim.  

 Na zachodniej granicy RP najczęściej odnotowuje się nielegalne przekroczenia na pod-

stawie posiadanych wiz Schengen, które są często uzyskiwane w sposób niezgodny z prawem 

i dalej wykorzystywane wbrew ich przeznaczeniu.  

 Obecnie coraz mniej wykorzystywane jest przekraczanie granicy państwowej przez 

nielegalnych migrantów przez tzw. zieloną granicę. Odnotowuje się jednak przypadki prze-

rzutu nielegalnych migrantów w zamkniętych przestrzeniach, w zestawach ciężarowych 

(TIR). 

 Dużą rolę odgrywają również szlaki lotnicze, które prowadzą bezpośrednio z kraju 

przeznaczenia do kraju docelowego. Cudzoziemcy przylatujący tą drogą do Polski lub innego 

kraju należącego do układu Schengen usiłują przekroczyć granicę na podstawie wiz wyłudzo-

nych w polskich placówkach konsularnych. W głównej mierze dotyczy to obywateli Chin, 

Wietnamu, Nepalu, Indii. 

 W ostatnim czasie stwierdzono szybki rozwój podmiotów gospodarczych prowadzonych 

zarówno przez ob. RP, jak i cudzoziemców oraz powstawanie nowych filii tych podmiotów za-

równo w kraju, jak i za granicą, które biorą udział w organizowaniu/ułatwianiu cudzoziem-

com wyłudzania wiz uprawniających ich do wjazdu i pobytu na terytorium Schengen. Wzmoc-

nił się również system pośredników w celu wyłudzenia wiz i/lub uzyskania innych dokumen-

tów potwierdzających cel podróży, zarówno fałszywych, jak i prawdziwych (zezwolenia  

na pracę, zaproszenia, dokumenty potwierdzające rezerwację hotelową, bilety powrotne, kon-

ferencje, usługi zdrowotne). 

 Obecnie niepokojącym zjawiskiem, mającym duży związek z nielegalną migracją, jest 

wykorzystywanie instytucji tzw. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, 

które dotyczy takich państw, jak Ukraina, Mołdowa, Gruzja, Białoruś i Rosja. Ryzykiem  

w tym przypadku jest uproszczona procedura uzyskiwania polskich wiz kategorii D05, gdzie 

wystarczające jest tylko zarejestrowanie ww. oświadczenia we właściwym Powiatowym Urzę-

dzie Pracy i jego przedłożenie w placówce konsularnej, co następnie stanowi podstawę  

do uzyskania stosownej wizy. 

 Obserwowany jest również wzrost liczby studentów zagranicznych, co umożliwia sze-

roka oferta edukacyjna dla cudzoziemców, dostępna także na stronach internetowych, niskie 

wymagania stawiane przy naborze przez prywatne uczelnie oraz możliwość stosunkowo ła-

twego uzyskania wiz w celu podjęcia nauki, której następnie nie podejmują lub ją porzucają. 
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 Stwierdzono również wzrost przypadków uzyskiwania oryginalnych dokumentów, 

uprawniających do swobodnego poruszania się po krajach Unii Europejskiej/Schengen, po-

przez zawieranie fikcyjnych związków małżeńskich. Zjawisko to występuje nie tylko w Polsce, 

lecz również z udziałem ob. RP, przebywających na terytorium innych państw UE. 

 Wyżej opisane modus operandi w szczególności wykorzystywane są przez dobrze zor-

ganizowane i wyspecjalizowane grupy przestępcze mające międzynarodowe powiązania. Jest 

to związane z czerpaniem dużych zysków. 

 Podsumowując ogólne trendy i  metody  wykorzystywane w nielegalnej migracji i lega-

lizacji pobytu na terenie RP należy wskazać na: 

fikcyjne związki małżeńskie cudzoziemców z obywatelami RP (dotyczy to głównie obywa-

teli Wietnamu, Armenii, Egiptu, Indii); 

nadużywanie możliwości wjazdu na teren RP pod pretekstem podejmowania nauki, pracy, 

w celach turystycznych, biznesowych, kulturalnych, przez wykorzystywanie w tym celu 

fałszywych lub poświadczających nieprawdę dokumentów uprawniających do otrzymania 

stosownej wizy (dotyczy to głównie ob. Chin, Wietnamu, Indii, Sri Lanki, Nepalu, Ukrai-

ny, Mołdowy, Białorusi, Gruzji); 

nadużywanie procedury nadania statusu uchodźcy w RP (dotyczy to głównie ob. Rosji na-

rodowości czeczeńskiej oraz ob. Gruzji); 

przerabianie stempli kontroli granicznej w celu potwierdzenia „legalności‖ okresów pobytu 

na terytorium UE oraz uzyskania kolejnej wizy (dot. to głównie ob. Ukrainy, Białorusi); 

wykorzystywanie metody na podobieństwo tzw. look a like, przy użyciu dokumentów  

(w szczególności polskich) należących do innych osób (dotyczy to głównie ob. Ukrainy); 

przekraczanie granicy państwowej RP na podstawie przerobionych bądź podrobionych do-

kumentów uprawniających do przekraczania granicy (dotyczy to głównie ob. Ukrainy, 

Mołdowy). 

  

 

 

 Skala i dynamika zjawiska 

 

 

 Nielegalne przekroczenie granicy 
 

 W roku 2011 zatrzymano łącznie  2500 osób (w roku 2010: 2349) w związku z dokona-

niem lub usiłowaniem przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom. We wskazanej 

liczbie 90,6% stanowili obywatele państw trzecich (92,4%). 

 

 W 2011 roku na kierunku do Polski zatrzymano 1854 osoby (1633), a na kierunku  

z Polski 646 osób (716). 

 Najwięcej osób zatrzymano na odcinkach granicy z Ukrainą – 32,3% (41,1%),  Niemca-

mi – 28% (23,1%), Czechami – 11,1% (14,1%) oraz Białorusią – 9% (7%). 

 

 W omawianym okresie największa liczba osób nielegalnie przekraczających granice 

pochodziła z  Ukrainy: 1162 osoby (1269). Liczna była również grupa obywateli Polski – 189 

osób (161). Ponadto znaczące liczebnie były grupy obywateli Rosji  –187 (221), Białorusi – 181 

(97), Turcji – 109 (67), Gruzji – 99 (88), Afganistanu – 48 (18) oraz Mołdowy – 47 (78). 

 

 Najpowszechniejszą odnotowaną metodą przekraczania granicy państwowej 

(opuszczenie terytorium Polski) wbrew przepisom spośród obywateli RP był brak dokumentu 

paszportowego: 168 (193), a wśród cudzoziemców brak ważnego dokumentu podróży – 51 (24). 

 Przy wjeździe na terytorium Polski przez cudzoziemców, najpowszechniejszą odnoto-

waną metodą przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom był brak ważnej wizy lub 

dokumentu pobytowego – 9476 (w roku 2010: 9813). 
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Ścisły związek z nielegalną migracją na przejściach granicznych mają fałszerstwa do-

kumentów podróży. W 2011 roku wszczęto 1417 dochodzeń, śledztw oraz przeprowadzono 

czynności w trybie art. 308 k.p.k. o fałszerstwo dokumentu lub używanie takiego dokumentu 

(1267), wobec 782 podejrzanych (811), w tym 732 cudzoziemców (768). Zakończone zostały 

1453 postępowania (1257), w tym m.in. skierowaniem 722 wniosków do prokuratora o spo-

rządzenie aktu oskarżenia (714). 

 

Spośród 7900 (wzrost o 37% w porównaniu z 2010 rokiem: 5761) obywateli państw 

trzecich zatrzymanych za przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom, nielegalny 

pobyt i nielegalną pracę oraz przemyt dokumentu w 1503 przypadkach (wzrost o 10% w po-

równaniu z rokiem 2010: 1372) wykryto fałszywe dokumenty (w tym cudze oryginalne oraz 

wyłudzone25). Ujawniono: 

933 (w 2010: 850) fałszywe wizy, 

389 (396) fałszywych stempli26, 
99 (66) fałszywych paszportów, 

51 (26) fałszywych dokumentów pobytowych, 

28 (26) fałszywych dowodów osobistych, 

3 (8) inne fałszywe dokumenty. 

Straż Graniczna w 2011 roku ujawniła 1524 przypadki fałszerstw dokumentów,  

w tym u obywateli państw trzecich – 1503 (98,6%). Ponadto w toku dalszych czynności u oby-

wateli państw trzecich ujawniono 443 dodatkowe fałszywe dokumenty:  

423 stemple, 

10 dokumentów pobytowych, 

9 wiz, 

1 dowód osobisty. 

 

 

Odmowa prawa wjazdu 
 

Jedną z form przeciwdziałania wjazdom na terytorium Polski osób niepożądanych jest 

wydawana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej decyzja o odmowie prawa wjazdu  

do RP. W 2011 roku zaobserwowano spadek liczby odmów prawa wjazdu, który jest wyni-

kiem konsekwentnego stosowania tej instytucji w stosunku do osób dokonujących próby nie-

legalnego przekroczenia granicy Unii Europejskiej.  

 

W analizowanym okresie nie zezwolono na wjazd do Polski 22 047 cudzoziemcom 

(spadek o 7%, w porównaniu z 2010 rokiem: 23 643 decyzji). W 2011 roku 43% cudzoziemców 

zawrócono z powodu braku ważnej wizy lub dokumentu pobytowego, 26,5% cudzoziemców  

nie posiadało odpowiedniej dokumentacji uzasadniającej cel i warunki pobytu, a 16,1%  

nie posiadało wystarczających środków utrzymania w odniesieniu do okresu i formy pobytu 

lub środków na powrót do państwa pochodzenia lub tranzytu. 

 

Największą liczbę odmów wjazdu do RP wydano na granicy z Ukrainą – 10 723 (w ro-

ku 2010: 11 703), co stanowi 48,6% całości odmów wjazdu. Największą liczbę odmów wjazdu  

do RP wydano wobec obywateli: Ukrainy – 10 938 (11 721), Białorusi – 4865 (4719), Rosji – 

2679 (3530) i Gruzji – 2340 (2886). 
____________ 

25  Przypadki wyłudzenia wiz rejestrowano również w sytuacjach, kiedy zatrzymanie cudzoziemca miało związek  

z ujawnieniem np. sfałszowanego zaproszenia do współpracy, które miało posłużyć uzyskaniu wizy np. D05. Czę-

sto w meldunkach znajdowała się informacja jedynie o fałszerstwie zaproszenia, nie pisano natomiast wprost  

o „wyłudzeniu wizy‖. Mimo to, ze względu na wagę zjawiska wyłudzania wiz, w celu jego monitorowania przyjęto 

określanie takich przypadków jako „wyłudzenie wizy‖. Dla wyodrębnienia tych przypadków w bazie PWI w polu 

„uwagi‖ zamieszczane są stosowne informacje „np. sfałszowane zaproszenie art. 270 k.k.‖ 
26  Wykazano 389 przypadków ujawnienia dokumentu zawierającego fałszywy odcisk stempla, co nie jest równo-

znaczne z liczbą ujawnionych fałszywych odcisków stempli (np. w jednym dokumencie mogło znajdować się kilka 

fałszywych odcisków). 
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Wykres 5.1.1 Liczba odmów wjazdu, wydanych przez Straż Graniczną cudzoziemcom  

             w latach 2005–2011 
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 Tabela 5.1.1 Odmowy wjazdu wydane cudzoziemcom na terytorium RP w latach 2009–2011 

Źródło: KG SG 

  

 Kontrola legalności pobytu 
 

W ramach posiadanych i nabytych z dniem 1 stycznia 2009 roku nowych uprawnień na-

łożonych na Straż Graniczną w drodze nowelizacji ustawy z  24 października 2008 roku o cu-

dzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (np. ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), w roku 2011 Straż Graniczna realizowała zadania 

dotyczące kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działal-

ności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom. 

 

W 2011 roku ogółem Straż Graniczna przeprowadziła 1372 (spadek o 11% w porównaniu  

z rokiem 2010: 1537) działań w ramach kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców  

na terytorium RP, w tym 118 (153) wspólnych kontroli z Państwową Inspekcją Pracy. 

W 2011 roku do wojewody skierowano 97 wniosków o wydanie decyzji o wydalenie z te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organy Straży Granicznej wydały 469 decyzji o zobowią-

zaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W trybie ustawy o cudzoziemcach w 2011 roku Straż Graniczna zatrzymała 452 (spadek  

o 23% w porównaniu z rokiem 2010: 589) cudzoziemców, w związku z wykonywaniem pracy 

bez zezwolenia lub prowadzenia działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami obowiązu-

jącymi w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej.  

Na granicy 2009 2010 2011 
Zmiana 

2010/2011 

Z Rosją 1286 931 976 5%▲ 

Z Białorusią 12 211 10 371 9 392 9%▼ 

Z Ukrainą 12 735 11 581 10 723 7%▼ 

Na granicy morskiej 44 48 89 85%▲ 

Na lotniskach 613 590 867 47%▲ 

Razem na granicy zewnętrznej UE  26 889 23 643 22 047 7%▼ 
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Zatrzymania miały miejsce głównie w województwie dolnośląskim – 153 osoby, śląskim 

– 78 osób, zachodniopomorskim – 75 osób, małopolskim – 52 osoby, lubuskim – 44 osoby, 

opolskim – 26 osób i pomorskim – 23 osoby. Najczęstszymi przyczynami zatrzymań było wy-

konywanie pracy w miejscu innym, niż określone w oświadczeniu o zamiarze powierzenia 

pracy oraz niedopełnienie formalności związanych z zatrudnieniem. 

W ramach kontroli legalności pobytu zatrzymano 1900 (w roku 2010: 1893) cudzoziem-

ców bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu  

na terytorium RP.  

W okresie sprawozdawczym 1087 (1039) cudzoziemców zobowiązano do opuszczenia te-

rytorium RP. 

Przeprowadzono 6423 (spadek o 36% w porównaniu z rokiem 2010: 10 108) działania  

w ramach kontroli legalności pobytu, w tym przeprowadzonych samodzielnie 5737 (spadek  

o 38% w porównaniu z rokiem 2010: 9306)27. 

Zatrzymania osób (1963) na terytorium kraju w związku z nielegalnym pobytem najczę-

ściej miały miejsce w następujących województwach: mazowieckim (363), małopolskim (298), 

podkarpackim (224), dolnośląskim (222), lubelskim (176) i śląskim (141). 

 

Ogółem liczba przekazanych cudzoziemców z Polski w 2011 roku wyniosła 2347 (wzrost 

o 5% w porównaniu z rokiem 2010 roku: 2243) w tym w ramach Dublin II28: 52, w ramach 

readmisji: 672, na podstawie decyzji o wydaleniu: 1604, inne (np. ENA, ekstradycja, postępo-

wania sądowe, prokuratura): 19. 

W ramach Dublin II do innych krajów przekazano 52 cudzoziemców (wzrost o 6%  

w porównaniu z rokiem 2010: 49 cudzoziemców), w tym na poszczególnych odcinkach granicy 

państwowej: 

drogą lotniczą – 34 (41), 

z Niemcami  –  13 (8), 

z Litwą – 4, 

z Czechami – 1. 

 

W ramach readmisji do innych krajów przekazano 672 cudzoziemców (wzrost  

o 21% w porównaniu z rokiem 2010: 557 cudzoziemców), w tym na poszczególnych odcinkach 

granicy państwowej: 

z Ukrainą – 408 (281), 

drogą lotniczą – 162 (158), 

z Niemcami – 37 (58), 

z Litwą – 50 (40), 

z Czechami –  11 (16), 

z Białorusią –  4 (3), 

ze Słowacją –  0 (1). 
 

Spośród przekazanych i wydalonych z terytorium RP w 2011 roku 2347 cudzoziemców 

obywatele państw trzecich stanowili 99,9%. 
 

 
____________ 
27 Danych statystycznych o zatrzymaniu cudzoziemców w 2011 roku w związku z ww. okolicznościami nie można 

powiązać z danymi o wydanych zobowiązaniach, ponieważ czynności administracyjne związane z wydaniem decy-

zji o zobowiązaniu nie zawsze poprzedzane są zatrzymaniem cudzoziemca. Również nie można zestawiać danych 

statystycznych dot. cudzoziemców zatrzymanych w 2011 roku z danymi dotyczącymi wydanych decyzji  

o wydaleniu z terytorium RP, ponieważ dane o wydanych decyzjach o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej mogą dotyczyć cudzoziemców zatrzymanych w 2010 roku. 
28 Rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z 18 lutego 2003 roku (Dz.U. L 50 z 25.02.2003) ustanawiające kryteria 

i mechanizmy określania państwa członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego  

w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego. Rozporządzenie ustanawia zasadę, że tylko 

jedno państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosku o azyl. Celem jest zapobieganie odsy-

łaniu osób ubiegających się o azyl z jednego kraju do drugiego, a także zapobieganie nadużyciom systemu poprzez 

składanie kilku wniosków o udzielenie azylu przez jedną osobę. 
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 W 2011 roku wszczęto 700 dochodzeń, śledztw oraz przeprowadzono czynności w trybie 

art. 308 k.p.k. w związku z nielegalnym przekraczaniem granicy wbrew przepisom, wobec 838 

podejrzanych, w tym 780 cudzoziemców. Zakończonych zostało 677 postępowań przygotowaw-

czych, w tym m.in. skierowaniem 534 wniosków do prokuratora o sporządzenie aktu oskarże-

nia. 

 W 2011 roku wszczęto 655 dochodzeń, śledztw oraz przeprowadzono czynności w trybie 

art. 308 k.p.k. w związku z przekraczaniem granicy państwowej wbrew przepisom przy uży-

ciu przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, wobec 798 podejrza-

nych, w tym 765 cudzoziemców. Zakończonych zostało 636 postępowań przygotowawczych,  

w tym m.in. skierowaniem 509 wniosków do prokuratora o sporządzenie aktu oskarżenia.  

 

 

 Główne inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania  

i zwalczania nielegalnej migracji 
 

 Współpraca z agencją FRONTEX 

  

 Współpraca Straży Granicznej z Agencją FRONTEX w zakresie stosowania analizy 

ryzyka wg modelu CIRAM (Common Integrated Risk Analysis Model) realizowana była  

ze strony polskiej przez Sztab Komendanta Głównego SG, a ze strony Agencji FRONTEX 

przez Wydział Analizy Ryzyka (Risk Analysis Unit – RAU). Odbywała się ona w szczególności 

poprzez Sieć Analizy Ryzyka Agencji FRONTEX (FRAN – Frontex Risk Analysis Network) 

oraz z wykorzystaniem platformy ICONet29 i polegała na regularnej wymianie danych i infor-

macji migracyjnych między państwami członkowskimi UE oraz Agencją FRONTEX. Straż 

Graniczna za pośrednictwem platformy ICONet zamieszczała m.in. dwumiesięczne raporty 

analityczne oraz dane statystyczne nt. nielegalnej migracji niezbędne do sporządzania przez 

Agencję m.in. zbiorczych raportów rocznych lub kwartalnych dot. sytuacji migracyjnej w kra-

jach UE. Sieć wymiany informacji zapewniała także bezpośredni dostęp do materiałów tema-

tycznych zamieszczanych drogą elektroniczną przez inne państwa członkowskie UE. 

W 2011 roku miały miejsce cztery spotkania w ramach regularnych spotkań Sieci Ana-

lizy Ryzyka Agencji FRONTEX oraz dwa spotkania taktyczne. Podczas ww. spotkań omawia-

no zagadnienia dot. zjawiska nielegalnego przekraczania granic zewnętrznych (z uwzględnie-

niem trasy, kraju pochodzenia, kraju docelowego, sposobu działania), użycia fałszywych doku-

mentów, ukrycia w pojazdach oraz sytuacji na granicach morskich obszaru Schengen. 

Współpraca z Agencją Frontex koncentrowała się także na regularnym udziale w spo-

tkaniach sieci analizy ryzyka Bałkanów Zachodnich (WB RAN) oraz ekspertów Granic 

Wschodnich (EB RAN), na których omawiane były zagadnienia dotyczące zjawiska nielegal-

nej migracji wybranych regionów.  

  

Przedstawiciele Straży Granicznej brali także czynny udział w szkoleniach, warszta-

tach i konferencjach organizowanych przez Agencję Frontex poświęconych: 

pozyskiwaniu danych wywiadowczych z ogólnie dostępnych źródeł informacji (OSINT) 

oraz bezpieczeństwu granic, 

prezentacji trendów w zakresie nielegalnej migracji zidentyfikowanych w 2010 roku 

przez poszczególne państwa członkowskie UE (Annual Analytical Review), 

gromadzeniu danych statystycznych (szkolenie z zakresu statystyki w ramach progra-

mu FRONBAC), 

obsłudze i warstwie analitycznej systemu EUROSUR, 
 

____________ 
 

29 Sieć ta powstała na mocy Decyzji Rady z 16 marca 2005 roku ustanawiającej bezpieczną internetową sieć infor-

mowania i koordynacji dla służb imigracyjnych państw członkowskich (2005/267/WE). Służy ona wymianie infor-

macji dotyczących nietypowych przepływów migracyjnych, przypadków nielegalnego wjazdu lub imigracji oraz 

powrotu osób przebywających nielegalnie. W SG umiejscowiony został Krajowy Punkt Kontaktowy sieci ICONet. 
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wypracowaniu najlepszych praktyk skierowanych przeciwko handlowi ludźmi oraz 

przygotowaniu ostatecznego projektu podręcznika szkoleniowego w zakresie przeciw-

działania handlowi ludźmi dla funkcjonariuszy realizujących swoje zadania na I i II 

linii kontroli granicznej,  

aktualnej sytuacji na granicy z Ukrainą w ramach projektu „ARGONAUTS wyzwania 

2012‖, 

metodologii analizy ryzyka, bieżących sposobów wykorzystania analizy ryzyka w służ-

bach granicznych, jak również jej przyszłych perspektyw,  

tematyce Sieci Współpracy z Państwami Afrykańskimi Agencji Frontex (AFIC).  

Rozpoczęto i kontynuowano testy programu Real – Time News Event Extraction, 

przygotowanego przez Agencję FRONTEX, służącego do monitoringu otwartych źródeł infor-

macji pod kątem pozyskiwania danych na temat nielegalnej migracji oraz innych form prze-

stępczości transgranicznej. Dokonano ewaluacji ww. programu w ramach kwestionariusza 

Agencji Frontex oceniającego jego działanie.  

W 2011 roku w ramach współpracy realizowanej poprzez Sieć Analizy Ryzyka Agencji 

FRONTEX w sieci ICONet zamieszczono 40 zestawień dot. lat 2009—2011. 

  

 

 

 Współpraca z EUROPOLEM 

 

Współpraca partnerska z Europolem realizowana była na podstawie Decyzji Rady 

Unii Europejskiej 2009/371/WSiSW z 6 kwietnia 2009 roku ustanawiającej Europejski Urząd 

Policji Europol (za pośrednictwem Krajowego Biura Łącznikowego Europolu, umieszczonego 

w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji). Współpraca z Euro-

polem odbywała się poprzez: 

sprawdzenia w Systemie Informacyjnym Europolu (EIS), zawierającym informacje  

na temat  przestępstw, danych osobowych, aliasów, płci, narodowości oraz dostępnych 

próbek DNA sprawców przestępstw, rozpoznanych grup przestępczych, pojazdów ma-

jących związek z przestępczą działalnością, sfałszowanych środków płatniczych, kart 

płatniczych, kont bankowych oraz podejrzanych transakcji bankowych, skradzionego 

sprzętu elektronicznego, środków komunikacji, zatrzymanych środków odurzających  

i substancji psychotropowych oraz prekursorów; zatrzymanej broni palnej i materia-

łów wybuchowych, 

kierowanie zapytań do oficerów łącznikowych państw członkowskich Europolu, celem 

dokonania sprawdzeń w krajowych bazach danych, 

spotkania operacyjne, 

uczestnictwo w analitycznych plikach roboczych. 

 

24–25 maja 2011 roku w Morskim Oddziale Straży Granicznej odbyło się międzynaro-

dowe spotkanie pod auspicjami Europolu, dotyczące kierunków działań w zakresie zwalcza-

nia organizacji nielegalnej migracji cudzoziemców pochodzących z krajów podwyższonego ry-

zyka (m.in. Irak, Iran, Afganistan, Pakistan) do krajów Europy Zachodniej. Spotkanie było 

pierwszym takim przedsięwzięciem organizowanym w Polsce. 
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 Współpraca na granicach zewnętrznych UE30 

 

 

 Granica z Białorusią 

 

 26–27 lipca 2011 roku w Grodnie odbyło się spotkanie szefów służb granicznych RP  

i Republiki Białorusi. Dokonano oceny sytuacji na polsko-białoruskiej granicy w I półroczu 

2011 roku i określono główne kierunki współdziałania w II półroczu. Omówiono problemy 

funkcjonowania przejść granicznych oraz oceniono działalność pełnomocników granicznych. 

Jako priorytetowe działania określono: współpracę grup operacyjno-rozpoznawczych w zwal-

czaniu nielegalnej migracji, podejmowanie uzgodnionych przedsięwzięć w celu sprawnego 

funkcjonowania przejść granicznych oraz rozwiązywanie zagadnień związanych z przebiegiem 

i demarkacją granicy. 

 

Granica z Ukrainą 

 

Konferencja głównych pełnomocników granicznych RP i Ukrainy odbyła się 12–14 

kwietnia 2011 roku w Wałbrzychu. W trakcie spotkania omówiono sytuację na polsko-

ukraińskiej granicy państwowej oraz stan realizacji uzgodnień podjętych podczas poprzedniej 

Konferencji (Lwów, 8 grudnia 2010). Sytuacja na wspólnie ochranianym odcinku granicy pań-

stwowej jest stabilna, jednak głównymi zagrożeniami w dalszym ciągu pozostają nielegalna 

migracja oraz przemyt. Pozytywnie została oceniona możliwość wprowadzenia nowej formy 

współpracy, jaką są wspólne patrole. Efektem wprowadzenia tej formy współdziałania, oprócz 

wysokiego poziomu zabezpieczenia wspólnej granicy państwowej, będzie m.in. wymiana do-

świadczeń w zakresie sposobu ochrony granicy oraz intensywniejsza wymiana informacji 

istotnych dla ochrony odcinka granicy państwowej. 

 

 

 

Współpraca na granicach wewnętrznych UE 

 

 

Granica z Czechami i Słowacją 

 

15–16 czerwca 2011 roku w Zakopanem odbyło się spotkanie szefów służb granicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Wysoko oceniono funk-

cjonowanie punktów kontaktowych/centrów współpracy na polsko-czeskiej/polsko-słowackiej 

granicy państwowej. Z zadowoleniem odnotowano fakt wzrostu liczby zapytań kierowanych 

przez stronę słowacką, co jest wynikiem rozpowszechnienia wśród służb policyjnych i celnych 

informacji o centrach współpracy. Pozytywnie oceniono współpracę pionów operacyjno–

śledczych, realizowaną na podstawie umów bilateralnych, a także w ramach EUROPOLU. 

Stwierdzono, że współpraca obejmująca bieżącą realizację wniosków dotyczących procederu 

nielegalnej migracji, handlu ludźmi, przemytu środków odurzających, substancji psychotropo-

wych, towarów akcyzowych i fałszerstw dokumentów, prowadzona jest w sposób efektywny  

i zapewniający terminowy przepływ informacji. Wyrażono także zainteresowanie kontynuacją 

współpracy szkoleniowej, szczególnie w zakresie nielegalnej migracji, kontroli osób i środków 

transportu, dokumentów osób i środków transportu, wychowania fizycznego, szkolenia strze-

leckiego oraz służby we wspólnych placówkach i patrolach. Strony postanowiły kontynuować 

formułę trójstronnego spotkania szefów służb granicznych. 

 
____________ 
30 Przedstawione informacje dotyczą wyłącznie konferencji głównych pełnomocników granicznych. Z uwagi na wy-

soki poziom szczegółowości nie zostały zawarte informacje dotyczące rutynowych spotkań pełnomocników granicz-

nych (inf. KG SG). 
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Granica z Litwą 

 

19–21 października 2011 roku w Druskiennikach odbyła się XV Konferencja głównych 

pełnomocników granicznych RP oraz Republiki Litewskiej. Oceniono działalność i omówiono 

wyniki współpracy pełnomocników granicznych, sytuację na wspólnej granicy państwowej  

w kontekście zagrożeń i przeciwdziałania przemytowi oraz nielegalnej migracji, a także per-

spektywy dalszej współpracy. Pozytywnie oceniono funkcjonowanie Punktu Kontaktowego  

w Budzisku i uznano za zasadne utworzenie w przyszłości Centrum Współpracy Służb Gra-

nicznych, Policyjnych i Celnych. W związku z zawieszeniem przez polską policję prac nad 

utworzeniem centrum ustalono, że rozmowy w tym zakresie będą prowadzone między służba-

mi granicznymi i celnymi obu państw. Ponadto uznano, że konieczne jest zacieśnienie współ-

pracy ukierunkowanej na zwalczanie przestępczości, w tym opracowanie algorytmów postę-

powań, zwiększenie aktywności w wymianie informacji, prowadzenie wspólnych działań obu 

służb, w tym także z udziałem policji. Wyrażono zadowolenie z uzgodnienia treści Porozumie-

nia o wspólnych patrolach między Komendantem Głównym SG RP, Komendantem Głównym 

Policji RP a Służbą Ochrony Granicy Państwowej przy MSW Republiki Litewskiej, Departa-

mentem Policji przy MSW Republiki Litewskiej, które ostatecznie podpisano 7 grudnia 2011 

roku. 

 

 

 

 Granica z Niemcami 

 

 Zgodnie z art. 5.1.c i d Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rzą-

dem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygra-

nicznych Samodzielna Sekcja Analizy Ryzyka Nadodrzańskiego Oddziału SG i Wydział Ana-

liz Dyrekcji Policji Federalnej w Berlinie, Pirnie i Bad Bramstedt opracowały dokumenty,  

w których przedstawiono główne kierunki realizacji obowiązków służbowych. W ramach rea-

lizacji porozumienia wykonawczego między Policją Federalną RFN a Strażą Graniczną  

w sprawie współpracy w zakresie umieszczania wart ochronnych na pokładach statków po-

wietrznych, 8 czerwca 2011 roku w Placówce SG Warszawa-Okęcie miała miejsce wizyta 

przedstawicieli Policji Federalnej, która dotyczyła stosowania wart ochronnych na pokładach 

statków powietrznych, środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń stosowanych na przejściach 

granicznych. 17 lutego 2011 roku w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku od-

było się spotkanie robocze mające na celu intensyfikację wymiany informacji i doświadczeń  

w zakresie najistotniejszych trendów i form działalności przestępczej związanej z organizacją 

nielegalnego zatrudniania cudzoziemców oraz nielegalnej migracji z wykorzystaniem wyłu-

dzanych wiz D08. 20 kwietnia 2011 roku w Morskim Oddziale SG odbyło się spotkanie kadry 

kierowniczej Dyrekcji Policji Federalnej w Bad Bramstedt, Berlinie i Pirnie z komendantami 

Morskiego Oddziału SG, Nadodrzańskiego Oddziału SG oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia 

SG. Uzgodniono i przyjęto do realizacji Plan współpracy dwustronnej między ww. jednostka-

mi w 2011 roku. 
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 Obszary wymagające wzmocnienia w celu poprawy skutecz-

ności przeciwdziałania i zwalczania nielegalnej migracji 
 

            Ważną kwestią zmniejszenia zagrożenia nielegalną migracją jest sprawne funkcjono-

wania zintegrowanego systemu zarządzania granicą zewnętrzną UE/Schengen. Dla efektyw-

nego działania systemu istotne jest zapewnienie współdziałania służb krajowych. Zasadne 

jest zatem podejmowanie działań w celu dostosowania instytucji i służb polskich do funkcjo-

nowania w ramach tego systemu nie tylko poprzez doskonalenie regulacji prawnych i organi-

zacyjnych, lecz także poprzez zapewnienie wysokiej jakości współdziałania oraz zdolności ope-

racyjnych wszystkich polskich służb granicznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technolo-

gii informacyjno-komunikacyjnych.  

            Ponadto niezbędne jest rozwijanie i zacieśnianie współpracy Straży Granicznej z orga-

nami administracji i instytucjami właściwymi w sprawach cudzoziemców, w celu rozwijania  

i zwiększania skuteczności polskiego systemu imigracyjnego. Niezbędne jest również prowa-

dzenie badań i prac rozwojowych w przedmiotowym zakresie, a także doskonalenie procesu 

kształcenia.  

            Niezbędnym czynnikiem wzmacniającym bezpieczeństwo zewnętrznej granicy UE/

Schengen oraz bezpieczeństwo państwa pozostaje doskonalenie współpracy i  współdziałania 

ze służbami granicznymi, policyjnymi i imigracyjnymi krajów sąsiadujących z Polską, niebę-

dących państwami członkowskimi UE, a także innych krajów trzecich. Współpraca ta pozwa-

lać będzie także na kontynuowanie działań o charakterze szkoleniowym i promującym roz-

wiązania Unii Europejskiej w obszarze ochrony granic poprzez realizację projektów pomoco-

wych. 
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5.2 Handel ludźmi 
 

(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, 

Komendy Głównej Straży Granicznej, Prokuratury Generalnej, 

Departamentu Polityki Migracyjnej MSW, Ministerstwa Sprawiedliwości)  

Przestępstwo handlu ludźmi określone jest w kodeksie karnym 

  

      Art. 115 § 22. Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazy-

wanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: 

1) przemocy lub groźby bezprawnej, 

2) uprowadzenia, 

3) podstępu, 

4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego poj-

mowania przedsiębranego działania, 

5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu 

bezradności, 

6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie 

sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą w celu jej wykorzystania, nawet za jej 

zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wy-

korzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie,  

w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka 

albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narządów wbrew przepisom ustawy. Je-

żeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet 

gdy nie zostały użyte metody lub środki wymienione w pkt. 1-6. 

      Art. 115 § 23. Niewolnictwo jest stanem zależności, w którym człowiek jest traktowa-

ny jak przedmiot własności. 

      Art. 189a § 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności 

na czas nie krótszy od lat 3. 

      Art. 189a § 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego  

w § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

      Art. 203 k.k.  Kto przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosu-

nek zależności lub krytyczne położenie, doprowadza inną osobę do uprawiania prostytu-

cji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

      Art. 204 § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę  

do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 

3. 

§ 2 Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania pro-

stytucji przez inną osobę. 

§ 3 Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca podlega karze pozba-

wienia wolności od roku do lat 10. 

Art. 211a. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zajmuje się organizowaniem 

adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesię-

cy do lat 5.  

      Art. 240 § 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usi-

łowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 118a, 120-124, 127, 

128, 130, 134, 140, 148, 163, 166, 189, 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycz-

nym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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 Polska jest zarówno krajem pochodzenia ofiar handlu ludźmi, krajem docelowym dla 

osób wykorzystywanych, jak i krajem tranzytowym. 

 Ofiary handlu ludźmi często transportowane są z kraju pochodzenia do kraju przezna-

czenia przez członków grup przestępczych (za „usługę przerzutu‖ płaci grupa przestępcza, 

osoba ma do odpracowania tzw. dług). Transport ten wyczerpuje często znamiona nielegalnej 

migracji, a osobom organizowane jest przekraczanie granic państwowych (w tym RP) przy 

użyciu nieautentycznych dokumentów/dokumentów stwierdzających tożsamość innych osób 

lub w miejscu czy w sposób do tego nieuprawniony (w ukryciu w środkach transportu, np. ty-

pu TIR, czy przez tzw. zieloną granicę).  

8 września 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o zmianie 

ustawy Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks karny 

oraz ustawy Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 98 poz. 626), wprowadzająca istot-

ne zmiany w regulacjach odnoszących się do przestępstwa handlu ludźmi.  

      W art. 115 § 22 wprowadzono definicję tego czynu zabronionego. Ustawodawca usy-

tuował wskazane przestępstwo w art. 189a § 1 k.k., w rozdziale XXIII „Przestępstwa 

przeciwko wolności‖, uznając, że podstawowym dobrem prawnie chronionym w przypad-

ku tego typu działalności przestępczej jest, nie jak dotychczas porządek publiczny, lecz 

wolność człowieka.  

      Przepis art. 253 § 1 k.k. został skreślony.  

      Z uwagi na wysoki stopień społecznej szkodliwości wprowadzono karalność formy 

stadialnej, czyli przygotowania do popełnienia przestępstwa handlu ludźmi  

(art. 189a § 2 k.k.). Karalne jest niepodjęcie działań w celu niezwłocznego powiadomie-

nia organu powołanego do ścigania przestępstw o karalnym przygotowaniu, usiłowaniu 

lub dokonaniu czynu polegającego na handlu ludźmi (art. 240 k.k.).   

      Konsekwencją wprowadzenia do kodeksu karnego definicji handlu ludźmi było uchy-

lenie przepisu art. 204 § 4 k.k., jako zawierającego znamiona wskazane  

w art. 115 § 22 k.k., tj. zwabienie lub uprowadzenie innej osoby w celu uprawiania pro-

stytucji za granicą.  

      W dalszym ciągu obowiązują natomiast przepisy art. 203 k.k. oraz art. 204 § 3 k.k.  

      Istotne zmiany dotyczą także możliwości orzekania świadczeń pieniężnych na rzecz 

pokrzywdzonego przestępstwem handlu ludźmi. Nowelą kodeksu karnego z 13 kwietnia 

2007 roku (Dz.U. z 2009 roku nr 206, poz. 1589), która weszła w życie z dniem 8 czerwca 

2010 roku wprowadzono możliwość orzeczenia przez sąd obowiązku naprawienia szkody 

wyrządzonej przestępstwem, w całości lub w części, zadośćuczynienia za doznaną krzyw-

dę, względnie nawiązki na rzecz pokrzywdzonego (art. 46 § 1 i 2 k.k.).   

      W dotychczasowej praktyce organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w celu 

identyfikacji przestępstwa handlu ludźmi były zmuszone posiłkować się definicją wyni-

kającą z rozwiązań prawa międzynarodowego.  

      Z chwilą wejścia w życie nowelizacji kodeksu karnego identyfikacja znamion prze-

stępstwa handlu ludźmi następuje w oparciu o prawo wewnętrzne.  

      Wskazać także należy, że nowa regulacja zawarta w art. 46 § 1 i 2 k.k. eliminuje pro-

blem uzyskania świadczenia pieniężnego na rzecz pokrzywdzonego przestępstwem han-

dlu ludźmi. Na mocy art. 46 § 1 i 2 k.k. w brzmieniu sprzed 8 czerwca 2010 roku zasą-

dzenie zadośćuczynienia, obowiązku naprawienia szkody czy nawiązki możliwe było wy-

łącznie w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo spowodowania śmierci, ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia.  

      W obecnym stanie prawnym każdy wypadek skazania otwiera możliwość zasądzenia 

świadczenia pieniężnego na rzecz ofiary.  
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 Modus operandi handlu ludźmi polega na bezprawnych działaniach skierowanych 

przeciwko osobie wyzyskiwanej, w szczególności na: 

pozbawieniu wolności (art. 189 k.k.), 

uszkodzeniu ciała, pobiciach (art. 156 k.k. i następne), 

groźbach karalnych (art. 190 § 1 k.k.),  

zmuszaniu do określonego zachowania art. 191 § 1 k.k. (do żebractwa, kradzieży), 

zgwałceniu/doprowadzeniu do innej czynności seksualnej (art. 197 § 1 i 2 k.k.), 

zmuszaniu do uprawiania prostytucji (art. 203 k.k.),  

czerpaniu korzyści z nierządu (art. 204 k.k.), 

utrwalaniu wizerunku nagiej ofiary lub ofiary w trakcie czynności seksualnej poprzez 

użycie przemocy, groźby, podstępu (art. 191a § 1 k.k.), często w celu późniejszego szan-

tażu, 

kradzieży/przywłaszczeniu lub ukryciu dokumentów tożsamości (art. 275 § 1 k.k., art. 

276 k.k.), 

przekraczaniu lub organizowaniu przekraczania granicy państwowej RP wbrew prze-

pisom (art. 264 § 2 i 3 k.k.), w tym: przy użyciu nieautentycznych dokumentów (art. 

270 § 1 k.k.) albo przy wykorzystaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość innej oso-

by – „na podobieństwo/look-a-like‖ (art. 275 § 1 k.k.) albo na podstawie wyłudzonego 

dokumentu (art. 272 k.k., art. 273 k.k.), 

kradzieży lub przywłaszczeniu dokumentu cudzoziemca (art. 147 ustawy o cudzoziem-

cach), 

aplikowaniu narkotyków (przestępstwa z ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziała-

niu narkomanii). 

 

 

 
 Seksbiznes 

 

 Cudzoziemki do pracy w agencjach towarzyskich (prostytucji przydrożnej) werbowane 

są najczęściej już w kraju pochodzenia (głównie Ukraina, Białoruś, kraje bałkańskie – przede 

wszystkim Bułgaria i Rumunia). Sprowadzane kobiety nie wiedzą, że będą pracowały w seks-

biznesie, oferowana jest im praca w charakterze barmanek, kelnerek, pomocy domowej, 

sprzątaczek, opiekunek etc. W rzeczywistości kobiety trafiają do pracy w agencjach towarzy-

skich i domach publicznych, gdzie następuje po jakimś czasie ich rotacja (przemieszczanie czy 

sprzedaż do innych agencji, także poza granicami kraju). Zdarza się także, że sprowadzane 

kobiety wiedzą, że będą pracowały w seksbiznesie (np. w agencji towarzyskiej). W przypadku, 

gdy wystąpią znamiona działań przestępczych sprawców, o których mowa wyżej, to mamy  

do czynienia także z handlem ludźmi. 

 Wykorzystywanie kobiet w seksbiznesie łączy się z innymi przestępstwami, 

w tym polegającymi na: uzależnieniu (psychicznym i materialnym) ofiary, powstaniu tzw. spi-

rali długu, który ofiara ma odpracować, zmuszaniu do prostytucji/czerpaniu korzyści z nierzą-

du, znęcaniu się, utrwalaniu wizerunku nagiej ofiary, groźbach karalnych, także wobec człon-

ków rodzin w kraju pochodzenia, uszkadzaniu ciała, pobiciach, gwałtach, pozbawieniu wolno-

ści, zaborze dokumentów, aplikowaniu narkotyków etc.  

 

 

 

 Praca przymusowa 

 

 Handel ludźmi do pracy przymusowej wiąże się ze zmuszaniem cudzoziemców do pra-

cy, niewypłacaniem wynagrodzeń, przetrzymywaniem w miejscu zamieszkania, umieszcza-

niem lub wręcz przetrzymywaniem w miejscach zakwaterowania, których standard odbiega 

znacznie od norm powszechnie przyjętych, ograniczaniem swobody poruszania się, ogranicza-

niem lub pozbawianiem możliwości korzystania z telefonów, w tym kontrolowaniem rozmów,  
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odbieraniem paszportów lub innych dokumentów, zmuszaniem do wnoszenia opłat powodują-

cych tzw. spiralę długu itp. Podkreślić należy, że charakterystyczny w zagadnieniu wykorzy-

stywania do pracy przymusowej jest fakt powstania tzw. długu jeszcze w kraju pochodzenia 

ofiary, gdyż przed podjęciem zatrudnienia w Polsce cudzoziemiec korzysta z usług agencji po-

średnictwa pracy, której uiszcza opłatę za zatrudnienie, na którą zaciąga kredyt  

w banku lub też u organizatora przedsięwzięcia. Cudzoziemiec wnosi także opłatę za wyro-

bienie paszportu lub wizy. Płaca, która jest wypłacana cudzoziemcom, jest niezgodna z ich 

oczekiwaniami, nie wystarcza na pokrycie zaciągniętych zobowiązań wobec organizatora za-

trudnienia. Powstaje więc tzw. spirala długu. Cudzoziemcy nie są w stanie zarobić na pokry-

cie kosztów związanych z opłatami, jak i zaciągniętymi wcześniej „zobowiązaniami‖,  

a tym bardziej na swoje utrzymanie. Cudzoziemcy, wobec których dochodzi do naruszenia ich 

praw pracowniczych lub popełnienia na ich szkodę przestępstwa handlu ludźmi w Polsce,  

to nadal najczęściej obywatele państw Europy Wschodniej i Azji Centralnej. 

 

 

 

 Żebractwo 
 

Straż Graniczna stwierdziła nasilenie zjawiska wykorzystywania przez inne osoby  

(w tym mogące działać w strukturach zorganizowanych grup przestępczych) cudzoziemców  

do żebrania. Osobami wykorzystywanymi są przede wszystkim obywatele Rumunii lub Moł-

dowy pochodzenia romskiego. Osoby wykorzystywane do żebrania zobowiązane są do uiszcza-

nia dziennych opłat za możliwość żebrania, a często także opłat za mieszkanie, którego stan-

dard odbiega od powszechnie przyjętego. Do udziału w procederze wyszukiwane są osoby  

z widocznym kalectwem fizycznym, ponadto osoby słabo wykształcone albo całkowicie bez 

wykształcenia. Wobec zmuszanych do żebrania stosowane są groźby bezprawne i przemoc 

fizyczna. Zdarza się także, że osobom dostarczane są przez organizatorów procederu fałszywe 

dokumenty tożsamości, celem legitymowania się nimi podczas kontroli, jak i podczas prze-

kraczania granicy państwowej.  
 

 

 

 

 

 

 

 Skala i dynamika zjawiska 

 
 

 Policja 

 
 

 W roku 2011 w związku z przestępstwami handlu ludźmi31 (art. 189a § 1 k.k.) wszczę-

to 12 postępowań przygotowawczych, stwierdzono 427 przestępstw, ustalono 13 podejrza-

nych, w tym 8 mężczyzn i 5 kobiet.  

 

W roku 2011 ujawniono 19 przestępstw zmuszania do prostytucji (o 9 mniej niż  

w roku 2010 i o 36 mniej niż w roku 2007, w którym stwierdzono największą liczbę prze-

stępstw w tej kategorii).  
  
 

  
 

 

____________ 

31  Jeżeli chodzi o dane dotyczące: liczby stwierdzonych przestępstw handlu ludźmi (art. 189a k.k., art. 253 § 

1 k.k. oraz art. 204 § 4  k.k.) oraz liczby osób podejrzanych o przestępstwo handlu ludźmi (art. 189a k.k., 

art. 253 § 1 k.k. oraz art. 204 § 4  k.k.) należy zaznaczyć, że z dniem 8 września 2010 roku weszła w życie ustawa 

z 20 maja 2010 roku o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy Przepisy wprowadzające Kodeks 

karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego (Dz.U. nr 98 poz. 626), wprowadzająca istotne zmiany  

w regulacjach dotyczących przestępstwa handlu ludźmi, m.in. polegające na wykreśleniu art. 253 § 1 k.k. oraz art. 

204 § 4  k.k. Tym samym niemożliwe jest porównanie danych dot.  ww. przestępstw za rok 2011 z latami poprzed-

nimi. 
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 Wykres 5.2.1 Liczba stwierdzonych przez Policję przestępstw zmuszania do uprawiania prosty-

tucji (art. 203 k.k.) w latach 2005–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 

 

 W roku 2011 liczba stwierdzonych przestępstw związanych ze stręczycielstwem, sute-

nerstwem i kuplerstwem (art. 204 § 1–3 k.) wynosiła 327, w tym 25 z udziałem małoletnich  

i była niższa o 159 w stosunku do liczby takich przestępstw stwierdzonej w roku poprzednim 

(486), co oznacza spadek o 33%. W 2011 roku z art. 204 § 1 i 2 k.k. wszczęto 76 postępowań 

przygotowawczych. 
 

 

Wykres nr 5.2.2  Liczba stwierdzonych przez Policję przestępstw stręczycielstwa, sutenerstwa  

i kuplerstwa ( art. 204 § 1–3  k.k.) w latach 2005–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 

  

 

 W 2011 roku liczba osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstw związanych z han-

dlem ludźmi wyniosła 304, w tym 165 pokrzywdzonych z art. 189a § 1 k.k., 14 z 203 k.k. oraz 

125 z art. 204 § 3 k.k. Wśród osób pokrzywdzonych z art. 189a § 1 k.k. był 1 cudzoziemiec,  

a 3 osoby były małoletnie. W przypadku art. 203 oraz 204 § 3 k.k. wszyscy pokrzywdzeni byli 

obywatelami Polski. 



 Straż Graniczna 

 

 W 2011 roku wszczęto 5 postępowań przygotowawczych w związku z handlem ludźmi, 

wobec 1 podejrzanego (obywatela RP). Zakończonych zostało 5 postępowań przygotowaw-

czych, w tym m.in. 2 przekazaniem innym organom. 

 

 

 Prokuratura Generalna 

 

 W roku 2011 jednostki prokuratury zarejestrowały 52 postępowania przygotowawcze 

w sprawach o przestępstwa związane z handlem ludźmi. Umorzono 24 sprawy, 10 postępo-

wań  zawieszono. Zarzuty przedstawiono 87 osobom, przy czym 67 osób tymczasowo areszto-

wano. Zastosowano zabezpieczenia majątkowe wobec 99 podejrzanych na łączną kwotę  

2 307 950 zł. Sporządzono 11 aktów oskarżenia przeciwko 84 osobom. 2 sprawy zakończyły się 

wyrokami. 

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości 

 

 W roku 2011 w sądach okręgowych za przestępstwo handlu ludźmi z art. 189a § 1 k.k. 

(poprzednio 253 § 1 k.k.) oraz za przestępstwo nielegalnej adopcji z art. 211a k.k. (poprzednio 

art. 253 § 2 k.k.) osądzono łącznie 15 osób, z czego 12 skazano. Karę pozbawienia wolności 

orzeczono w przypadku 12 osób (w tym w zawieszeniu 3 przypadki). Wśród skazanych na ka-

ry pozbawienia wolności: 1 osobę skazano na karę pozbawienia wolności od 5 do 8 lat, 2 osoby 

na kary od 3 do 5 lat pozbawienia wolności, 3 osoby na 3 lata pozbawienia wolności, 6 osób  

na kary pozbawienia wolności do 2 lat. Umorzono 2 postępowania. Przed wyrokiem 2 osoby 

były tymczasowo aresztowane. 

 

 

 

 

Główne inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania 

i zwalczania handlu ludźmi 

 

 

 Międzyresortowy Zespół ds. Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi 

 

 Międzyresortowy Zespół do spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi został 

utworzony na mocy Zarządzenia nr 23 Prezesa Rady Ministrów z 5 marca 2004 roku jako or-

gan opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów (obecnie zespół funkcjonuje na podstawie 

Zarządzenia nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dn. 9 czerwca 2011 roku). W skład zespołu 

wchodzą, oprócz Straży Granicznej, przedstawiciele podmiotów administracji rządowej 

(przedstawiciele ministerstw, Komendy Głównej Policji, Urzędu ds. Cudzoziemców, Prokura-

tury Generalnej) oraz instytucji (np. Rzecznik Praw Dziecka, Główny Inspektorat Pracy),  

a także organizacji pozarządowych (np. Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnic-

twu La Strada). Działania zespołu koordynuje MSW (wcześniej MSWiA). 

 

 Do zadań zespołu należą: 

ocena realizacji Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi, 

proponowanie oraz opiniowanie podejmowanych działań zmierzających do skutecznego 

zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi, 

współpraca z organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organi-

zacjami pozarządowymi w zakresie zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi. 
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  Celem bieżącego monitorowania działań i wymiany informacji w ramach zespołu po-

wołano Grupę Roboczą, w skład której wchodzą eksperci reprezentujący wszystkie instytucje 

uczestniczące w pracach zespołu. Posiedzenia grupy odbywają się co najmniej raz w miesiącu 

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.  

 

 

 Krajowy plan działań przeciwko handlowi ludźmi 

 

W roku 2011 stosowne czynności w ramach planu podejmowane były w trzech obsza-

rach: prewencji i ścigania sprawców oraz wsparcia ofiar handlu ludźmi. 

Zadaniem niezmiennie aktualnym i priorytetowym pozostaje zapewnienie odpowied-

niego wsparcia i ochrony ofiarom handlu ludźmi, w szczególności zaś coraz częściej identyfi-

kowanym ofiarom handlu ludźmi do pracy przymusowej (zwykle dużych grup pokrzywdzo-

nych) zarówno cudzoziemców na terenie Polski, jak i Polaków za granicą. Kontynuowano  

w związku z tym działania o charakterze prewencyjnym skierowane do ww. grup.  

W zakresie podnoszenia kwalifikacji ekspertów w ramach realizacji Krajowego planu 

przeprowadzono wiele szkoleń dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, sędziów, prokurato-

rów, inspektorów pracy, pracowników pomocy społecznej, funkcjonariuszy Policji czy persone-

lu konsularnego państw trzecich – krajów pochodzenia ofiar handlu. 

Ponadto opracowano i wdrożono nowy formularz zgłoszenia (domniemanej) ofiary han-

dlu ludźmi, co w praktyce usprawni identyfikację osób ofiar handlu ludźmi oraz dostarczy 

informacji o profilu i potrzebach pokrzywdzonych.  

Celem zapewnienia optymalnego wsparcia ofiarom handlu ludźmi kontynuowano 

działanie polegające na realizacji zadania publicznego zlecanego przez Ministra SW organiza-

cji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert Krajowe Centrum Interwen-

cyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi. Prowadzono również prace nad nowelizacją 

Ustawy o cudzoziemcach celem wprowadzenia szerokich ułatwień w zakresie legalizacji poby-

tu ofiar handlu ludźmi przebywających w Polsce.  

Kontynuowano również prace nad wdrożeniem modelu wsparcia/ochrony dziecka – 

ofiary handlu ludźmi oraz ustanowieniem bezpiecznej placówki dla małoletnich cudzoziem-

ców bez opieki zidentyfikowanych jako ofiary handlu ludźmi w woj. zachodniopomorskim.  

Wciąż aktualnym wyzwaniem pozostaje szeroko rozumiana prewencja, tj. działania 

skierowane zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i grup zagrożonych zjawiskiem handlu ludź-

mi, wśród których należy m.in. wymienić obywateli Polski wyjeżdżających za granicę oraz 

cudzoziemców przybywających do Polski w celu podjęcia pracy czy młodzież szkolną.   

W II połowie roku w związku z prezydencją Polski w Radzie UE prowadzono działania 

(konferencje, spotkania itp.) mające na celu wzmocnienie współpracy z krajami pochodzenia 

ofiar handlu ludźmi (kraje Partnerstwa Wschodniego).  

 

 

Straż Graniczna 

 

W Zarządzie Operacyjno-Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej, jak również 

w każdym z oddziałów SG (10 jednostek organizacyjnych) i Centralnym Ośrodku Szkolenia 

Straży Granicznej w Koszalinie (COSSG) funkcjonują koordynatorzy i zastępcy koordynato-

rów ds. zwalczania przestępstwa handlu ludźmi.  

 

Koordynatorzy (poza COSSG w Koszalinie) są funkcjonariuszami pionu operacyjno–

śledczego i wykonują czynności w omawianym zakresie nieetatowo.  

 

Do zadań koordynatorów należy m.in.: 

koordynacja działań między jednostkami i komórkami organizacyjnymi Straży Gra-

nicznej, 

koordynacja działań między Strażą Graniczną a Policją, 
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koordynacja działań w ramach Programu wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu 

ludźmi, w tym też współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania 

związane z ochroną ofiar. 

 

W przypadku ujawnienia osoby mogącej być ofiarą handlu ludźmi funkcjonariusze 

Straży Granicznej (także Policji) postępują zgodnie z tzw. Algorytmem postępowania w przy-

padku ujawnienia ofiary handlu ludźmi. Algorytm ten jest instrumentem pomocniczym, okre-

ślającym czynności, które podejmuje funkcjonariusz w przypadku ujawnienia ofiary handlu 

ludźmi.  

Obecnie, w ramach grupy ekspertów, Straż Graniczna bierze aktywny udział w pra-

cach, których celem jest opracowanie nowego Algorytmu postępowania funkcjonariuszy  

w przypadku ujawnienia ofiary handlu ludźmi, w szczególności w aspekcie reagowania w za-

kresie zjawiska handlu dziećmi. 

 

W ramach przygotowań do EURO 2012 Straż Graniczna uczestniczy w działaniach 

prewencyjnych mających na celu przygotowanie funkcjonariuszy SG do identyfikacji ewentu-

alnych ofiar handlu ludźmi mogących wystąpić w okresie imprezy, jak i opracowaniu kampa-

nii informacyjnej do ogółu społeczeństwa ukierunkowanej na wskazanie zagrożeń związanych 

z tym procederem. W szczególności Straż Graniczna uczestniczy w przygotowaniach  

i realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zagrożeń dzieci i młodzieży komer-

cyjnym wykorzystywaniem seksualnym, prostytucją dziecięcą lub handlem ludźmi w trakcie 

mistrzostw EURO 2012. 

W ramach współpracy międzynarodowej Straż Graniczna uczestniczy w projekcie rea-

lizowanym przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych 

Granicach Państw Członkowskich UE (FRONTEX), mającym na celu wypracowanie najlep-

szych praktyk skierowanych przeciwko handlowi ludźmi. Efektem projektu ma być stworze-

nie podręcznika najlepszych praktyk w zwalczaniu  handlu ludźmi i identyfikacji ofiar handlu 

ludźmi, skierowanego do funkcjonariuszy służb granicznych państw członkowskich i pomoc-

nego przy ujawnianiu przypadków handlu ludźmi podczas przekraczania granicy zewnętrznej 

UE. Dodatkowo podręcznik ma być materiałem bazowym dla szkoleń prowadzonych na tery-

torium państw członkowskich UE. 

Ponadto Straż Graniczna uczestniczyła w konferencjach organizowanych przez agencję 

FRONTEX: 

16–17 listopada 2011 roku w Lizbonie: „Africa Frontex Intelligence Communi-

ty‖ (AFIC dotyczy m.in. nowych trendów handlu ludźmi z Afryki), 

22 listopada 2011 roku w Warszawie: „Handel ludźmi – profile ryzyka 2012‖. 

 

 
Policja 

 

Do najważniejszych działań podjętych przez Policję w 2011 roku mających na celu 

przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości w zakresie handlu ludźmi należy zaliczyć: 

zgłoszenie w ramach polskiej prezydencji w UE do prac Grupy Roboczej ds. Ogólnych, 

w tym Oceny [GENVAL] projektu Konkluzji w sprawie rozpoznawania i zwalczania 

handlu ludźmi, w szczególności dziećmi, która została przyjęta 7 grudnia 2011 roku, 

opracowanie w Centralnym Zespole dw. z Handlem Ludźmi (w ramach Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014) projektu Zwiększenie efektywności i po-

prawa skuteczności działań Policji w ciągłym procesie edukacyjnym, w zakresie zapo-

biegania i ścigania handlu ludźmi poprzez utworzenie i wyposażenie techniczne Cen-

trum ds. zwalczania handlu ludźmi w CBŚ KGP, 

zainicjowanie przez Centralny Zespół dw. z Handlem Ludźmi w ramach przygotowań 

do EURO 2012 działania mającego na celu przeszkolenie z zakresu handlu ludźmi po-

licjantów zajmujących się problematyką rozpoznawania i zwalczania chuligańskiej 

przestępczości stadionowej. 
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 Polscy policjanci w ramach wspólnych międzynarodowych inicjatyw, takich jak: Euro-

pejska Akademia Policyjna (CEPOL), Interpol, Europol czy Rada Państw Morza Bałtyckiego, 

uczestniczą w cyklicznych spotkaniach ekspertów, konferencjach, szkoleniach i seminariach, 

które obejmują m.in. wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk oraz opracowywanie pro-

jektów rozwiązań organizacyjno-prawnych. 

 

 

 

Prokuratura Generalna 

 

Prokuratura Generalna koordynuje działalność prokuratury i innych organów pań-

stwowych w zakresie ścigania handlu ludźmi, a także monitoruje postępowania przygoto-

wawcze obejmujące swoim zakresem ten rodzaj czynów zabronionych.  

 

Działalność Prokuratury Generalnej polega w szczególności na systematycznym zbie-

raniu i analizowaniu materiałów, w tym sposobu działania sprawców, okoliczności sprzyjają-

cych popełnianiu przestępstw. W Prokuraturze Generalnej gromadzone są dane na temat 

każdego postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa z art. 189a § 1 i 2 k.k.  

W Prokuraturze Generalnej opracowano także Wskazówki metodologiczne dotyczące 

prowadzenia postępowań w sprawach o handel ludźmi i przekazano je za pośrednictwem pro-

kuratorów apelacyjnych do każdej powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury do wy-

korzystania w bieżącej praktyce prowadzonych postępowań przygotowawczych. Wskazówki 

uwzględniają omówienie legislacji krajowej i międzynarodowej,  charakterystykę i znamiona 

przestępstwa, możliwy zbieg przepisów ustawy, sytuację pokrzywdzonego w postępowaniu,  

w tym poszerzony katalog przysługujących mu uprawnień, a także sytuację dziecka pokrzyw-

dzonego przestępstwem, sposób i rodzaj planowych czynności procesowych. 

 

Prokurator z Prokuratury Generalnej, a także dwóch koordynatorów z Prokuratur 

Apelacyjnych w Białymstoku i w Krakowie, wspólnie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Proku-

ratury, w związku z nowelizacją przepisów związanych z przestępstwem handlu ludźmi, 

przeprowadzili szkolenie dla sędziów i prokuratorów we wszystkich okręgach apelacyjnych  

w Polsce.  

 

 
 

 Obszary wymagające wzmocnienia w celu poprawy skutecz-

ności przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi 
 

 

 Celem poprawienia skuteczności działań Straży Granicznej w wykrywaniu prze-

stępstw handlu ludźmi i ścigania sprawców tych przestępstw podjęte zostały czynności mają-

ce na celu wpisanie do ustawy o Straży Granicznej art. 189a k.k. (do katalogu przestępstw, 

wobec sprawców których stosować można ofensywne metody pracy operacyjno-śledczej, pole-

gające przede wszystkim na stosowaniu kontroli operacyjnej, zakupie kontrolowanym i prze-

syłce niejawnie nadzorowanej). 

 Powyższa propozycja znalazła odzwierciedlenie w znajdującej się obecnie w trakcie 

procesu legislacyjnego zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.  

Zgodnie z informacjami Policji należy podjąć działania w celu: 

systematycznego podnoszenie kwalifikacji policjantów zajmujących się zapobieganiem 

i zwalczaniem handlu ludźmi, w szczególności w zakresie nowych zjawisk związanych 

z tą przestępczością, 

wzmocnienia struktur odpowiedzialnych za zwalczanie handlu ludźmi, w szczególno-

ści w zakresie finansowo-logistycznym, 
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uregulowania przepisów karnych w zakresie zmuszania do żebractwa, mając w szcze-

gólności na uwadze dysonans pomiędzy wykorzystaniem osoby w handlu ludźmi w że-

bractwie a art. 104 kodeksu wykroczeń32. 

Prokuratura Generalna za konieczne uznaje kontynuowanie działalności edukacyjnej. 

Szkolenia niezbędne sędziom i prokuratorom oraz policjantom, funkcjonariuszom Straży Gra-

nicznej, pracownikom opieki społecznej, szkolnictwa oraz organizacji pozarządowych zajmują-

cych się tą problematyką. Celowe jest właściwe przeszkolenie pod kątem prawidłowej identy-

fikacji osób pokrzywdzonych przestępstwem i właściwego wdrożenia stosownych mechani-

zmów.  

Za niezbędne uznać należy kontynuowanie kampanii informacyjnej zarówno szkołach, 

jak i np. w urzędach pracy. Należy bowiem pamiętać, że właśnie ze środowisk osób pozostają-

cych bez źródła utrzymania wywodzą się osoby pokrzywdzone. 

Celowe jest także stworzenie nowego algorytmu postępowania dla Policji i Straży Gra-

nicznej (zadanie uwzględnione w Krajowym planie działań przeciwko handlowi ludźmi). Na-

leży w tym miejscu podkreślić, że podobnego typu dokument (Wskazówki metodologiczne doty-

czące prowadzenia postępowań w sprawach o handel ludźmi) prokuratorzy ocenili jako przy-

datne narzędzie w prowadzeniu postępowań przygotowawczych w sprawach o handel ludźmi.      

Istotne znaczenie w dalszej praktyce prowadzenia postępowań w sprawach o handel 

ludźmi będzie miał kształt zmian w polskim prawie wewnętrznym w związku z implementa-

cją, w terminie do 6 kwietnia 2013 roku dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/36/UE z 5 kwietnia 2011 roku w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania 

tego rodzaju procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/

WSiSW. Na szczególną uwagę zasługują następujące zagadnienia:  

rozważenie uzupełnienia definicji przestępstwa handlu ludźmi określonej  

w art. 115 § 22 k.k., w szczególności zdefiniowanie nowych form wykorzystania – np. 

„wyzyskania do działalności przestępczej‖, 

podjęcie dyskusji na temat zapewnienia w ustawie karnej możliwości odstąpienia  

od nakładania sankcji (karania) na pokrzywdzonych przestępstwem handlu ludźmi  

za przestępstwa popełnione w bezpośredniej konsekwencji tego, że stały się ofiarami 

handlu ludźmi, 

ustanowienie obowiązku informowania Komisji Europejskiej o decyzji w przedmiocie 

przekazania jurysdykcji innemu państwu, w odniesieniu do przestępstw, o których mo-

wa w art. 2 i 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z 5 kwietnia 

2011 roku w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego rodzaju procede-

ru oraz ochrony ofiar. 

wdrożenie prac nad stworzeniem ustawy umożliwiającej ochronę pokrzywdzonych oraz 

świadków w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia świadka lub je-

go mienia. 

 

 

 

 

 

 
 
____________ 
32 Brak spójności przepisów polega na tym, że z jednej strony istnieje przestępstwo handlu ludźmi z wykorzysta-

niem w żebractwie, a z drugiej wykroczenie zmuszania do żebrania. Dyrektywa PE i Rady UE 2011/36/UE  

z 5 kwietnia 2011 wskazuje, że "(…) zmuszanie do żebrania należy rozumieć jako formę przymusowej pracy lub 

usług (…). Wyzyskiwanie żebractwa, w tym wykorzystywanie osób zależnych, będących ofiarami handlu ludźmi, 

do żebractwa, wchodzi zatem w zakres definicji handlu ludźmi wyłącznie w tych przypadkach, w których występu-

ją wszystkie elementy zjawiska przymusowej pracy lub usług. (…) należy każdorazowo indywidualnie ocenić waż-

ność ewentualnej zgody na świadczenie danej pracy lub usługi. Natomiast w przypadku dziecka ewentualna zgoda 

nie powinna być nigdy uznawana za ważną". Istotna wydaje się również dysproporcja dotycząca zagrożenia karą  

z art. 104 k.w., w odniesieniu do przepisów karnych, np. osoba zmuszająca dziecko do żebrania przez 10 godzin 

dziennie popełnia wykroczenie, a osoba zmuszająca kogoś do np. siedzenia na krześle, popełnia przestępstwo. 
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5.3 Przemyt i nielegalny handel bronią, amunicją  

i materiałami wybuchowymi 
 

(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, 

Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, 

Prokuratury Generalnej) 

 

  

 

 Broń, amunicja oraz materiały wybuchowe są niezmiennie wykorzystywane przez zor-

ganizowane grupy przestępcze do prowadzenia działalności kryminalnej i porachunkowej,   

traktowane są również jako towar w nielegalnym obrocie krajowym i międzynarodowym, któ-

remu sprzyja brak kontroli granicznej wewnątrz Unii Europejskiej. Coraz częściej broń jest 

również kupowana za pośrednictwem Internetu.  

 Broń i amunicja pozyskiwane są najczęściej od zagranicznych grup przestępczych, rza-

dziej natomiast pochodzą z kradzieży na szkodę legalnych posiadaczy. Z uwagi na dość libe-

ralne warunki uzyskiwania zezwoleń na broń oraz jej legalnego zakupu jako trwale pozbawio-

nej cech użytkowych, dominującymi krajami pochodzenia nielegalnej broni w Polsce są nadal 

Czechy i Słowacja. Broń taka w stosunkowo łatwy sposób jest przywracana do sprawności 

technicznej i zbywana. Brak wewnętrznych granic UE powoduje, że często jest ona wysyłana 

w przygranicznych polskich urzędach pocztowych. 

Część broni nabywana jest również w USA, a następnie przekazywana za pomocą 

poczty lub ukrywana w mieniu przywożonym z USA. 

 Stwierdzono, że etniczne grupy przestępcze używają także broni pochodzącej z byłej 

Jugosławii oraz Włoch.  

 Nadal ujawniana jest broń palna wytworzona na bazie broni gazowej. Należy liczyć się 

ze wzrostem zagrożenia z powodu istnienia na rynku broni gazowej modeli produkowanych  

w Turcji, w których w łatwy sposób można dokonać przeróbek na broń palną. Coraz rzadziej 

ujawniana jest broń złożona z części wynoszonych z Fabryki Broni „Łucznik‖.  

 Amunicja do różnego rodzaju broni pochodzi przede wszystkim z przemytu z Czech. 

Mają również miejsce przypadki nakłaniania przez grupy przestępcze, osób posiadających ze-

zwolenie na broń do nabywania znacznych ilości amunicji w legalnych punktach sprzedaży.  

 Duża ilość materiałów wybuchowych pochodzi natomiast w dalszym ciągu ze znalezisk 

z okresu II wojny światowej.  

 Zaobserwowano tendencję wśród młodych ludzi w wieku 17–22 do produkcji samodzia-

łowych materiałów wybuchowych w oparciu o instrukcje znalezione w Internecie. Także  

w sieci zamieszczane są filmy przedstawiające detonacje, najczęściej w lasach. Dotychczas nie 

stwierdzono wykorzystania takich materiałów przez zorganizowane grupy przestępcze. 

         Art. 263 k.k. 

§ 1 Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

§ 2 Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze po-

zbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

§ 3 Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub prze-

kazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo po-

zbawienia wolności do lat 2.  

§ 4 Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem 

pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozba-

wienia wolności do roku.  
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 Skala i dynamika zjawiska 

 

 Policja 

 

 W roku 2011 stwierdzono popełnienie 1184 przestępstw w związku z nielegalnym wy-

robem, handlem i posiadaniem broni i amunicji (art. 263 § 1–2 k.k.).  

 Ponadto Policja stwierdziła popełnienie 653 (spadek o 20%) przestępstw nielegalnego 

wyrobu, handlu i posiadania amunicji, 23 (spadek o 26%) przestępstw udostępniania  

lub przekazywania broni palnej lub amunicji osobom nieuprawnionym oraz 187 przestępstw 

nieumyślnej utraty broni palnej (spadek o 6,5%). 

  

 Według danych Policji w 2011 roku liczba podejrzanych wyniosła: 

729 osób – w związku z nielegalnym wyrobem, handlem i posiadaniem broni i amuni-

cji (art. 263 § 1–2 k.k.), 

352 osoby – w związku z nielegalnym wyrobem, handlem i posiadaniem amunicji, 

12 osób – w związku z udostępnianiem lub przekazywaniem broni palnej lub amunicji 

osobom nieuprawnionym, 

138 osób – w związku z nieumyślną utratą broni palnej. 

  

 W roku 2011 Policja zabezpieczyła łącznie 1491 sztuk nielegalnie posiadanej broni 

palnej, o 32% mniej w porównaniu z danymi z roku poprzedniego, z czego 571 sztuk zabezpie-

czyli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego KGP.  Ogółem w 2011 roku Policja zabez-

pieczyła 85 314 sztuk amunicji (w tym CBŚ KGP: 14 484). 

 
Tabela 5.3.1 Liczba zabezpieczonej przez Policję nielegalnie posiadanej broni palnej 

w latach 2010–2011  

Źródło: KGP 

 

 Straż Graniczna 
 

 W 2011 roku Straż Graniczna wszczęła 77 dochodzeń, śledztw oraz przeprowadziła 

czynności w trybie art. 308 k.p.k. w związku z przemytem broni, amunicji i materiałów wybu-

chowych wobec 25 podejrzanych, w tym 9 cudzoziemców. Zakończone zostały 72 postępowa-

nia, w tym m.in. skierowaniem 13 wniosków do prokuratury o sporządzenie aktu oskarżenia 

(w roku 2010 skierowane zostały 2 wnioski do prokuratury o sporządzenie aktu oskarżenia).  

Rodzaje zabezpieczonej przez Policję broni (w szt.) 2010 2011 

Krótka: pistolety i rewolwery 525 402 

Długa: automatyczna, półautomatyczna, powtarzalna, jednostrzałowa 

(karabinki, karabiny, strzelby) 
503 475 

Pistolety maszynowe 37 47 

Sygnałowa 43 24 

Alarmowa (kaliber powyżej 6 mm) 19 6 

Gazowa 885 430 

Kulowa przerobiona z gazowej 22 8 

Samodziały 96 76 

Inna (np. rusznice) 48 48 

RAZEM ZABEZPIECZONA BROŃ PALNA 2178 1491 

Broń pozbawiona cech użytkowych 38 29 

Istotne części broni: szkielet broni, baskila, lufa, zamek, komora zam-

kowa, bęben nabojowy 
606 482 
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 Straż Graniczna w 2011 roku zabezpieczyła łącznie 86 sztuk broni, co stanowi nie-

znaczny spadek w stosunku do 2010 roku, kiedy zajęto 91 sztuk.  Ponadto zajęto 1860 sztuk 

amunicji,  o 2991 mniej niż w 2010 roku. W stosunku do roku 2010 nastąpił spadek ujawnio-

nego przemytu broni i amunicji o 61%. 

  
Tabela 5.3.2  Przemyt broni i amunicji ujawniony przez Straż Graniczną w latach 2010–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: KGSG 

 

  

 Prokuratura Generalna 

 

 W 2011 roku jednostki prokuratury wszczęły 372 postępowania przygotowawcze  

w sprawach o przemyt i nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi  

(w roku 2010: 270). Umorzono 158 spraw (139), a 25 zostało zawieszonych (25). 

 Zarzuty przedstawiono 230 osobom (207), tymczasowo aresztowano 47 osób (11). 

 Wniesiono 115 aktów oskarżenia przeciwko 163 osobom (w roku 2010: 107 aktów 

oskarżenia przeciwko 164 osobom). 

 Wyrokami zakończonych zostało 130 spraw (118). Skazane zostały 172 osoby (135). 

 

 

 
  

 Główne inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania  

i zwalczania przemytu i nielegalnego handlu bronią i amunicją 

 

 Policja w 2011 roku brała udział w licznych inicjatywach mających na celu przeciw-

działanie i zwalczanie nielegalnego handlu bronią i amunicją, a w szczególności: 

 

współpracowała z sektorem zrzeszającym producentów i dystrybutorów broni, amuni-

cji i materiałów wybuchowych, celem uzyskania wiedzy specjalistycznej na temat 

oznakowania i możliwości identyfikacji urządzeń, będących przedmiotem ich działalno-

ści gospodarczej, 

wypracowała mechanizmy i systemy monitorowania legalnego rynku handlu bronią, 

amunicją i materiałami wybuchowymi pod kątem ewentualnych prób zakupu przez 

przedstawicieli zorganizowanych grup przestępczych, za pośrednictwem: szkół ochrony 

i bezpieczeństwa, klubów sportowych, kół łowieckich, firm górniczych, wyburzenio-

wych i saperskich, 

Rodzaje zabezpieczonej przez SG broni (szt.) 2010 2011 

Gazowa 9 14 

Palna 28 25 

Inna 54 47 

Razem 91 86 

Rodzaje zabezpieczonej przez SG amunicji (szt.) 2010 2011 

Gazowa 90 90 

Palna 3925 1770 

Inna 836 0 

Razem 4851 1860 



wypracowała mechanizmy i systemy monitorowania nielegalnego obrotu bronią, amu-

nicją i materiałami wybuchowymi, dokonywanego za pośrednictwem Internetu, 

wypracowała jednolite stanowisko wymiaru sprawiedliwości w sprawie penalizacji nie-

legalnego posiadania broni, pozbawionej cech użytkowych oraz istotnych części broni, 

utworzyła stałe grupy robocze składające się z przedstawicieli instytucji odpowiedzial-

nych za zwalczanie nielegalnego rynku handlu bronią, amunicją i materiałami wybu-

chowymi, 

rozwijała współpracę międzynarodową i transgraniczną, ze szczególnym zintensyfiko-

waniem kontaktów z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za zwalczanie niele-

galnego handlu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi w Czechach, Słowacji, 

Serbii, Chorwacji, Litwie, Rosji, Ukrainie i Białorusi oraz wśród żołnierzy i funkcjona-

riuszy, pełniących służbę w ramach kontyngentów międzynarodowych, 

podjęła działania na forum międzynarodowym, celem ujednolicenia w UE procedur 

trwałego pozbawiania broni cech użytkowych oraz procedur wewnątrzwspólnotowego 

obrotu taką bronią. 

MSW                                                                                                                                                                                                   137 

  

Przestępczość  transgraniczna 



138                                                                                                                                                                                                  MSW 

  

 



 

MSW                                                                                                                                                                                                   139 

  

 

 

Rozdział 6 
 

Przestępczość narkotykowa 
 
(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, 

Komendy Głównej Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Służby Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Prokuratury Generalnej, 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej)  

      Ustawa z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 roku  

nr 179, poz. 1485 z późn. zm.): 

Art. 53 ust. 1 (wytwarzanie) Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza 

albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę 

makową, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

      Art. 53 ust. 2 (wytwarzanie znacznych ilości) Jeżeli przedmiotem czynu, o którym 

mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych 

albo słomy makowej lub czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątko-

wej lub osobistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie 

krótszy od lat 3.  

      Art. 54 (posiadanie, nabywanie przyrządów do produkcji) Kto wyrabia, posiada, 

przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, że służą one lub 

są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków 

odurzających lub substancji psychotropowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.(...) 

Art. 55 ust. 1 i 2 (przemyt) 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wy-

wozu, przewozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy 

środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, podlega grzyw-

nie i karze pozbawienia wolności do lat 5. Ust. 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

      Art. 55 ust. 3 (przemyt znacznych ilości) Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa 

w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy 

makowej albo czyn ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub oso-

bistej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy  

od lat 3. 

      Art. 56 ust. 1 i 2 (wprowadzanie do obrotu) 1. Kto, wbrew przepisom art. 33–35 i 37, 

wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową 

albo uczestniczy w takim obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności  

od 6 miesięcy do lat 8. Ust. 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

      Art. 56 ust. 3 (wprowadzanie do obrotu znacznych ilości) Jeżeli przedmiotem czynu, 

o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotro-

powych lub słomy makowej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności  

od lat 2 do 12. 

      Art. 58 ust. 1 i 2 (udzielanie) 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie 

środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie 

albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wol-

ności do lat 3. 2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurza-

jącego lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego 

środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  
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      Art. 59 ust. 1, 2 i 3 (handel) 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobi-

stej, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia 

użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawie-

nia wolności od roku do lat 10.  Ust. 2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, 

udziela środka odurzającego lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia uży-

cie albo nakłania go do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia 

wolności na czas nie krótszy od lat 3. Ust. 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podle-

ga grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

      Art. 60 (niepowiadomienie o handlu) Kto, będąc właścicielem lub działającym w jego 

imieniu zarządcą albo kierownikiem zakładu gastronomicznego, lokalu rozrywkowego 

lub prowadząc inną działalność usługową, mając wiarygodną wiadomość o popełnieniu 

przestępstwa określonego w art. 56, 58 lub 59 na terenie tego zakładu lub lokalu, nie 

powiadamia o tym niezwłocznie organów ścigania, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

      Art. 61 (prekursory środków odurzających) Kto, wbrew przepisom ustawy, rozporzą-

dzenia 273/2004 lub rozporządzenia 111/2005, w celu niedozwolonego wytworzenia środ-

ka odurzającego lub substancji psychotropowej, wytwarza, przetwarza, przerabia, doko-

nuje przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, wewnątrzwspólnotowej do-

stawy, przewozi przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium innego pań-

stwa, nabywa, posiada, przechowuje lub wprowadza do obrotu prekursory, podlega 

grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.  

      Art. 62 ust. 1 i 3 (posiadanie) 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odu-

rzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

Ust. 3. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-

ności albo pozbawienia wolności do roku. 

      Art. 62 ust. 2 (posiadanie znacznych ilości) Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mo-

wa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, 

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

Art. 62a. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki 

odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny 

użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia 

o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby nie-

celowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej 

szkodliwości. 

      Art. 63 ust. 1 (uprawa maku, konopi) Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak,  

z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub 

krzew koki, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

      Art. 63 ust. 2 (uprawa znacznych ilości) Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepi-

som ustawy, zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele 

konopi innych niż włókniste. Ust. 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, 

jest uprawa mogąca dostarczyć znacznej ilości słomy makowej, liści koki, żywicy lub zie-

la konopi innych niż włókniste, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 mie-

sięcy do lat 8. 

      Art. 68 (reklama środków odurzających) Kto prowadzi reklamę lub promocję wbrew 

zakazom określonym w art. 20 ust. 1 lub 3, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno-

ści albo pozbawienia wolności do roku.  
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 Polska w dalszym ciągu jest zarówno krajem tranzytowym, jak i rynkiem zbytu róż-

nych narkotyków: od kokainy i heroiny, aż po syntetyki w rodzaju amfetaminy czy ecstasy.  

Ze względu na centralne położenie i rozwój kontaktów międzynarodowych RP znajduje się  

w kręgu zainteresowania międzynarodowych grup przestępczych, poszukujących nowych tras 

przerzutu narkotyków. 

 

 Zgodnie z danymi Policji, w 2011 roku nastąpił wzrost liczby ujawnionych upraw kono-

pi indyjskich – sprawcy coraz częściej wykorzystują nowoczesne techniki upraw i sprzęt spe-

cjalistyczny – znaczna część wykrytych upraw znajdowała się w pomieszczeniach zamknię-

tych (tzw. uprawy indoorowe z wykorzystaniem specjalistycznych lamp sodowych, systemów 

wentylacji, nawozów itp.). Zwiększone zainteresowanie potwierdza wzrastająca liczba pod-

miotów oferujących sprzedaż specjalistycznego sprzętu możliwego do wykorzystania przy pro-

wadzeniu takich upraw. 

 

Nastąpiło znaczne zmniejszenie, w stosunku do lat ubiegłych, zainteresowania uprawą 

maku wysokomorfinowego, wyrażające się spadkiem ogólnego areału nielegalnych upraw,  

co może mieć wpływ na zmniejszenie skali produkcji tzw. polskiej heroiny. W roku 2011 za-

bezpieczono blisko trzykrotnie mniej słomy makowej, stanowiącej materiał bazowy do produk-

cji „polskiej heroiny‖ niż w roku 2010.  

 

 W roku 2011 odnotowano znaczny wzrost zabezpieczeń substancji narkotycznych, któ-

re zostały dopisane do załącznika o przeciwdziałaniu narkomanii od roku 2009, tj. tzw. no-

wych narkotyków, wcześniej znanych jako składnik tzw. dopalaczy. Szczególnie dużo zabez-

pieczono tzw. mefedronu (53 kg). 

 

 Odnotowano dalsze zainteresowanie środkami zastępczymi, wyrażające się między in-

nymi w dużej liczbie zamieszczanych na rynku ofert. W roku 2011 szczególną formą obrotu 

„środkami zastępczymi‖ była ich sprzedaż przez Internet, zarówno przez sklepy internetowe, 

jak też ogłoszenia prywatne. W wyniku prowadzonych czynności ustalono, że zdecydowana 

większość takich sklepów wskazuje jako miejsce działalności gospodarczej zagranicę,  

w szczególności Republikę Czeską, Słowację, Holandię lub inne kraje UE, gdzie także zareje-

strowane są domeny internetowe, poprzez które sklepy funkcjonują w sieci. Wiele zidentyfiko-

wanych podmiotów związanych z oferowaniem produktów psychoaktywnych kamufluje się, 

symulując działalność hurtowni chemicznej, oferującej odczynniki chemiczne i szkło laborato-

ryjne lub sklepów etnobotanicznych, oferujących egzotyczne gatunki roślin. Wśród ofert poja-

wia się duża ilość nowych, dotychczas nieznanych substancji. 

  

 Istniejące uwarunkowania legislacyjne oraz wysoka stopa zwrotu zainwestowanych  

w narkotykowy proceder środków finansowych pozwala przyjąć, że zjawiska te będą miały 

charakter narastający.  
  

W roku 2011 odnotowano wzrost aktywności grup przestępczych związany ze zbliżają-

cymi się mistrzostwami Europy w piłce nożnej Euro 2012. Zorganizowane grupy przestępcze 

(w szczególności grupy pseudokibiców, zarówno polskie, jak i zagraniczne) podejmują aktyw-

ne działania w celu maksymalizacji zysków z handlu środkami odurzającymi i substancjami 

psychotropowymi w czasie trwania samej imprezy, jak i w okresie ją poprzedzającym. 

 

 

 Ponadto zaobserwowano następujące zjawiska: 

 

wzrost zainteresowania zorganizowanych grup przestępczych pozyskiwaniem legal-

nych związków chemicznych do produkcji prekursorów stosowanych do wytwarzania 

narkotyków syntetycznych (np. BMK) i wyspecjalizowanie się tych grup tylko w pro-

dukcji BMK, bez wytworzenia amfetaminy, w celu jego dalszej sprzedaży, 
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zastępowanie substancji chemicznych, które dotychczas były najczęściej używane  

do produkcji narkotyków nowymi, powszechnie używanymi, niekontrolowanymi związ-

kami, z których za pomocą prostych syntez chemicznych można otrzymać prekursory, 

dalsze pozyskiwanie pseudoefedryny służącej do nielegalnej produkcji metaamfetami-

ny z legalnie sprzedawanych środków farmaceutycznych zawierających tę substancję, 

które są masowo wykupowane z polskich aptek, gdzie sprzedaje się je bez recepty,  

a następnie przemycane do Czech (stwierdzono również przypadki produkcji tego nar-

kotyku w Polsce). Wyprodukowana w Czechach metaamfetamina trafia z powrotem  

do Polski, przede wszystkim do województw dolnośląskiego i opolskiego, 

utrzymanie stałego poziomu nielegalnej produkcji amfetaminy z większym wykorzysta-

niem innych metod jej produkcji niż stosowana dotychczas powszechnie metoda Leuc-

karda, 

wśród trendów w produkcji narkotyków syntetycznych w Polsce w dalszym ciągu zau-

ważalne jest tabletkowanie finalnego produktu, głównie siarczanu amfetaminy oraz 

innych związków chemicznych działających na ośrodkowy układ nerwowy, 

produkcję i przemyt amfetaminy do krajów Europy Zachodniej, jako element towarzy-

szący emigracji zawodowej Polaków, oraz na Wschód, jako kierunku rosnącego zapo-

trzebowania na narkotyki syntetyczne, 

utrzymanie dużej  liczby upraw konopi indyjskich, a co za tym idzie – przejęcie domi-

nującej roli na nielegalnym rynku przez narkotyki uzyskiwane z surowców natural-

nych, 

wzmożoną działalność grup przestępczych pochodzenia azjatyckiego w zakresie organi-

zacji plantacji i produkcji konopi indyjskich w Polsce, wyróżniającą się profesjonali-

zmem upraw (ukryte plantacje), 

coraz częstsze przypadki ujawnień domowych upraw marihuany, 

na stałym poziomie utrzymuje się przemyt narkotyków z grupy Cannabis (marihuana  

i haszysz) do Polski. Trafiają one głównie z Holandii, która jest zarówno producentem, 

jak i krajem tranzytowym dla narkotyków pochodzących z Azji i Afryki, 

zmiana kierunku przemytu narkotyków. W przeszłości w Polsce produkowano znaczne 

ilości amfetaminy znanej z wysokiej jakości. Polskie grupy przestępcze zaopatrywały  

w nią  nie tylko rynek krajowy, lecz również odbiorców z krajów UE. Obecnie znaczne 

ilości tego narkotyku sprzedawanego w Polsce pochodzą z wytwórni w Holandii, skąd 

rozprowadzana jest na rynki europejskie, w tym w Polsce. W Polsce działają także gru-

py przestępcze wywodzące się z krajów byłej Jugosławii (głównie z Kosowa i Serbii), 

Albanii i Turcji. Członkowie tych grup specjalizują się przede wszystkim w przemycie 

heroiny przez terytorium Polski – jest to jedna z nitek tzw. szlaku bałkańskiego, 

wykorzystywanie Polski przez zorganizowane grupy przestępcze jako kraju tranzyto-

wego do przemytu znacznych ilości kokainy z Ameryki Południowej do Europy Zachod-

niej, 

tworzenie nielegalnych laboratoriów odzyskujących kokainę przygotowaną wcześniej  

w sposób zamaskowany do przemytu, 

nowe trendy w przemycie kokainy i haszyszu polegające na wysyłaniu niewielkich ilo-

ści narkotyku w wielu przesyłkach pocztowych, 

spadek podaży heroiny, 

zmiany metod działania grup przestępczych. Przestępcy podzielili poszczególne etapy 

wytwarzania narkotyków. Polskie zorganizowane grupy przestępcze, współpracując  

z cudzoziemskimi strukturami przestępczymi, przechodzą częściowo na transakcje bez-

gotówkowe i stosują barter umożliwiający bezpośrednią wymianę polskiej amfetaminy 

np. na kokainę i marihuanę, 

powstawanie grup zajmujących się przemytem do krajów skandynawskich prekurso-

rów do produkcji amfetaminy, w których tworzą laboratoria mobilne. Opisane działa-

nia pozwalają przestępcom zlikwidować ryzyko związane z przemytem gotowych nar-

kotyków, a krótkotrwała produkcja prowadzona w mobilnych wytwórniach zmniejsza 

szansę jej wykrycia, 
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zmiana formy (postaci) przemycanych narkotyków oraz prekursorów używanych do ich 

produkcji. Odnotowano przypadki, że zarówno amfetamina, jak i kokaina są przemyca-

ne w postaci ciekłej, co utrudnia ich wykrycie podczas kontroli. Z prowadzonego rozpo-

znania wynika, że na polski rynek sprowadzana jest amfetamina w postaci „błota‖ (tzw. 

Baba-Jaga), która w celu dalszej dystrybucji mieszana jest z kofeiną, 

import maszyn i urządzeń laboratoryjnych służących do nielegalnej produkcji prekurso-

rów, środków zastępczych i środków odurzających, 

rosnący udział obcokrajowców w przestępstwach związanych z narkotykami w Polsce, 

powstające internetowe sklepy oferujące pre-prekursory i środki zastępcze. 

 

Rozpoznane drogi przerzutu środków odurzających i substancji psychotropowych  

(na podstawie informacji Straży Granicznej): 

 

kraje Ameryki Płd. (głównie Kolumbia, Peru i Boliwia) – Polska (przemyt kokainy), 

kraje Ameryki Płd. (głównie Kolumbia, Peru i Boliwia) – kraje Afryki Zachodniej 

(Gwinea Bissau, Gwinea, Benin, Burkina-Faso, Ghana, Gambia, Liberia, Mali, Maure-

tania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Wyspy 

Zielonego Przylądka) – Polska (przemyt kokainy), 

Maroko – Polska (przemyt haszyszu), 

Holandia – Niemcy – Polska (przemyt marihuany, haszyszu, ecstasy oraz kokainy), 

kraje Europy Wschodniej (Rosja, Ukraina, Białoruś) – Polska (przemyt prekursorów  

do produkcji amfetaminy, głównie BMK), 

Afganistan – Turkmenistan – Azerbejdżan – Rosja – Białoruś – Ukraina – Polska – 

kraje Europy Zachodniej, tzw. szlak jedwabny (przemyt heroiny), 

Afganistan – Turcja – Bułgaria – Rumunia – Ukraina – Polska – kraje Europy Zachod-

niej (przemyt heroiny), 

Czechy – Polska – Niemcy (przemyt tzw. czeskiego PIKO, środka psychoaktywnego pro-

dukowanego na bazie farmaceutyków z zawartością efedryny lub pseudoefedryny – za-

wierającego metaamfetaminę), 

Pakistan – Polska – kraje Europy Zachodniej (przemyt haszyszu), 

Polska – kraje skandynawskie (przemyt amfetaminy oraz haszyszu), 

Polska – Ukraina (przemyt amfetaminy), 

Polska – Wielka Brytania, Irlandia (przemyt amfetaminy, kokaina), 

Polska – Niemcy (przemyt amfetaminy). 

 

Pomimo priorytetowego traktowania przez Policję, a także prokuraturę poważnej prze-

stępczości, polegającej na produkcji, przemycie i obrocie znacznych ilości środków odurzają-

cych i substancji psychotropowych, nadal dominują przestępstwa polegające na posiadaniu 

takich substancji. Wydaje się to być jednak zjawiskiem naturalnym, występki z art. 62 usta-

wy o przeciwdziałaniu narkomanii są czynami dokonywanymi przez konsumentów środków 

odurzających i substancji psychotropowych. Ich średnia liczba, z oczywistych względów, jest 

dużo większa niż osób zajmujących się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej produkcją  

i nielegalnym handlem takimi substancjami. 
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 Skala i dynamika zjawiska 

 

 

 Postępowania wszczęte 

 

 Policja w 2011 roku wszczęła 22 940 postępowań przygotowawczych w sprawach  

o przestępstwa narkotykowe, co oznacza wzrost ich liczby o 10,1% w porównaniu z rokiem 

poprzednim (w roku 2010 było ich 20 832). 

 

 Straż Graniczna w sprawach o przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkoma-

nii wszczęła 183 postępowania przygotowawcze (w roku 2010: 154, w 2009: 157). 

 

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wszczęła 14 postępowań w sprawach  

o przestępstwa narkotykowe (w roku 2010: 14). 

 

 Żandarmeria Wojskowa wszczęła 10 spraw karnych za posiadanie środków odurza-

jących lub ich obecność w organizmie podczas wykonywania obowiązków służbowych (w 2010 

roku: 4, w 2009: 38). 

 

 Prokuratura Generalna  

 W roku 2011 jednostki prokuratury wszczęły 27 559 postępowań przygotowawczych  

w sprawach o przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (w roku 2010: 25 292). 

Umorzono 7545 spraw (7027), 1905 postępowań zawieszono (2089). 

  

 

 

 

 Przestępstwa stwierdzone 
 

 Policja 

 

 W 2011 roku Policja stwierdziła 74 535 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu nar-

komanii, co oznacza wzrost ich liczby o 3% w porównaniu z rokiem 2010 (72 375). Liczba 

stwierdzonych w roku 2011 przestępstw narkotykowych była, jak dotąd, najwyższa. Po spad-

ku liczby stwierdzonych przestępstw narkotykowych w latach 2007 i 2008 od roku 2009 ob-

serwuje się wzrost ich liczby. 

 

 Należy podkreślić, że w przypadku przestępczości narkotykowej ciemna liczba jest 

bardzo wysoka, ponieważ wszystkie strony uczestniczące w nielegalnym procederze są zain-

teresowane ukryciem swojej działalności. Przestępstwa narkotykowe stanowią ciemną liczbę  

do momentu ustalenia sprawców, dlatego wzrost liczby stwierdzonych (ujawnionych) prze-

stępstw narkotykowych oznacza poprawę skuteczności Policji w ich wykrywaniu. 

 

 W roku 2011 wśród ponad 74,5 tysiąca stwierdzonych przez Policję przestępstw nar-

kotykowych 44,6% wszystkich przypadków dotyczyło art. 62 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdzia-

łaniu narkomanii (posiadanie), 24,7%  – art. 59 (handel), natomiast 17,8% – art. 58 

(udzielanie). 
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 Wykres 6.1 Liczba stwierdzonych przestępstw narkotykowych w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 

 
 

Tabela 6.1 Przestępstwa narkotykowe stwierdzone przez Policję w latach 2009–2011 z podziałem 

na poszczególne artykuły ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii 

Źródło: KGP 

  

Przestępstwa stwierdzone 

  

  

2009 

  

2010 

  

2011 

Zmiana 

2010/2011 

Art. 62 ust. 1 i 3 – posiadanie 32 832 33 599 33 233 ▼1,1% 

Art. 59 – handel 16 980 18 449 18 410 ▼0,2% 

Art. 58 – udzielanie 12 001 12 354 13 240 ▲7,2% 

Art. 56 ust. 3 – wprowadzanie do obrotu znacznych ilości 1880 2673 2403 ▼10,1% 

Art. 62 ust. 2 – posiadanie znacznych ilości 1290 1465 1613 ▲10,1% 

Art. 56 ust. 1 i 2 – wprowadzanie do obrotu 1089 1124 1081 ▼3,8% 

Art. 63 ust. 1 – uprawa 688 1122 1145 ▲2,0% 

Art. 55 ust. 1 i 2 – przemyt 602 551 497 ▼9,9% 

Art. 54 – posiadanie, nabywanie przyrządów do produkcji 192 422 254 ▼39,8% 

Art. 55 ust. 3 – przemyt znacznych ilości 278 252 255 ▲1,2% 

Art. 53 ust. 1 – wytwarzanie 89 120 77 ▼35,8% 

Art. 53 ust. 2 – wytwarzanie znacznych ilości 85 82 104 ▲26,8% 

Art. 61 – prekursory 126 68 114 ▲67,6% 

Art. 63 ust. 2 – uprawa w znacznych ilościach 41 42 54 ▲28,6% 

Art. 60 – niepowiadomienie o handlu 40 20 20 - 

Art. 68 – reklama środków odurzających 33 16 17 ▲6,3% 



146                                                                                                                                                                                                  MSW 

  

Przestępczość narkotykowa 

 Podejrzani 
 

 Policja 
 

 W 2011 roku zarzuty popełnienia przestępstw narkotykowych przedstawiono 29 146 

podejrzanym, co oznacza wzrost ich liczby o 8,5% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to usta-

lono ich 26 865. 

   
Wykres 6.2 Liczba podejrzanych o przestępstwa narkotykowe w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: KGP 

 

 Nieletni sprawcy przestępstw narkotykowych 
 

 W roku 2011 ustalono 4440 nieletnich sprawców przestępstw narkotykowych, czyli  

o 7,8% więcej niż w roku poprzednim (4119). Od kilku lat wzrastał odsetek nieletnich spraw-

ców przestępstw narkotykowych w stosunku do liczby wszystkich ustalonych podejrzanych.  

W roku 2007 nieletni stanowili 10,5% wszystkich ustalonych sprawców przestępstw narkoty-

kowych, w 2008: 11,3%, w roku 2009: 13,7%, w roku 2010: 15,3%. W roku 2011 odsetek ten 

utrzymał się na poziomie roku poprzedniego i wyniósł 15,2%. 

 

Wykres 6.3 Liczba nieletnich podejrzanych o przestępstwa narkotykowe w latach 2001–2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 
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 Wśród ustalonych przez Policję w roku 2011 ponad 29 tysięcy sprawców przestępstw  

z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii najwięcej było podejrzanych o posiadanie środków 

odurzających (67,9% ogółu podejrzanych), następnie: o handel (11%), o udzielanie innej osobie 

środków odurzających (7,2%), o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości (3,9%) i o posiada-

nie znacznych ilości (3,6%). 

 W przypadku większości rodzajów przestępstw narkotykowych odnotowano w roku 

2011 wzrost liczby ustalonych podejrzanych. 

 
Tabela 6.2 Podejrzani o przestępstwa narkotykowe ustaleni przez Policję w latach 2009–2011, 

z podziałem na poszczególne artykuły ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii  

Źródło: KGP 

 

  

 

 Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji 

 

 W sprawach dotyczących zorganizowanej przestępczości narkotykowej, prowadzonych 

w 2011 roku przez Centralne Biuro Śledcze KGP, przedstawiono 3781 zarzutów 2089 podej-

rzanym, w tym: 

z art. 53 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (wytwarzanie): 98 osobom przedsta-

wiono 159 zarzutów, 

z art. 55 (przemyt oraz przemyt znacznych ilości): 226 osobom przedstawiono 380 za-

rzutów, 

z art. 56 (wprowadzanie do obrotu): 1116 osobom przedstawiono 1828 zarzutów, 

z art. 58–59 (udzielanie i handel): 219 osobom przedstawiono 455 zarzutów, 

z art. 61–62 (prekursory oraz posiadanie znacznych ilości): 381 osobom przedstawiono 

łącznie 687 zarzutów, 

z art. 63 (uprawa w znacznych ilościach): 29 osobom przedstawiono138 zarzutów, 

inne narkotykowe: 20 osób otrzymało 134 zarzuty. 

 

 W Centralnym Biurze Śledczym KGP w roku 2011, w ogólnej liczbie podejrzanych, za-

rzuty przedstawiono 32 obcokrajowcom, w tym: 8 Wietnamczykom, 4 Litwinom, 4 Czechom,  

3 Białorusinom, 2 Ukraińcom oraz  (po 1) obywatelom: Turcji, Grecji, Rumunii, Danii, Włoch, 

Armenii, Cypru, Serbii, Maroka, Albanii i Niemiec. 

Podejrzani 
 

2009 

 

2010 

 

2011 

Zmiana 

2010/2011 

Art. 62 ust. 1 i 3 – posiadanie 17 954 17 843 19 787 ▲10,9% 

Art. 59 – handel 2998 3052 3195 ▲4,7% 

Art. 58 – udzielanie 2069 2145 2110 ▼1,6% 

Art. 56 ust. 3 – wprowadzanie do obrotu znacznych ilości 917 1102 1143 ▲3,7% 

Art. 62 ust. 2 – posiadanie znacznych ilości 859 1023 1057 ▲3,3% 

Art. 63 ust. 1 – uprawa 443 610 703 ▲15,2% 

Art. 56 ust.1 i 2 – wprowadzanie do obrotu 323 394 389 ▼1,3% 

Art. 55 ust. 1 i 2 – przemyt 232 272 260 ▼4,4% 

Art. 55 ust. 3 – przemyt znacznych ilości 151 170 177 ▲4,1% 

Art. 53 ust. 2 – wytwarzanie znacznych ilości 51 60 102 ▲70% 

Art. 53 ust. 1 – wytwarzanie 60 58 61 ▲5,2% 

Art. 61 – prekursory 44 47 56 ▲19,1% 

Art. 54 – posiadanie, nabywanie przyrządów do produkcji 37 40 49 ▲22,5% 

Art. 63 ust. 2 – uprawa w znacznych ilościach 29 31 37 ▲19,4% 

Art. 68 – reklama 11 6 6 - 

Art. 60 – niepowiadomienie o handlu 7 4 8 ▲100% 
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 Straż Graniczna 
 

 W sprawach o przestępstwa narkotykowe w roku 2011 Straż Graniczna przeprowadzi-

ła czynności wobec 164 podejrzanych, w tym 25 cudzoziemców (w roku 2010: 135 podejrza-

nych, w 2009: 79). Zakończono 171 postępowań, w tym 72 skierowaniem wniosków do proku-

ratury o sporządzenie aktu oskarżenia.  

 

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 

 W 2011 roku liczba osób podejrzanych w sprawach o przestępstwa narkotykowe wyno-

siła 90 (w 2010: 87). Zarzuty przedstawiono 51 osobom (w roku 2010: 43). Zakończono postę-

powania w sprawach o przestępstwa narkotykowe w stosunku do 39 osób (w tym skierowano 

do sądów 20 aktów oskarżenia). 

  

 Żandarmeria Wojskowa 
 

 W roku 2011 Żandarmeria Wojskowa ustaliła 29 żołnierzy, którzy posiadali narkotyki 

lub byli pod ich wpływem (w roku 2010: 24, w 2009: 42). Natomiast 12 żołnierzy zatrzymała 

Policja poza miejscem pełnienia służby, w tym jednego za wprowadzenie do obrotu znacznej 

ilości środków odurzających. ŻW przedstawiła zarzuty 4 osobom, zakończono 6 postępowań, 

ujawniając 4 sprawców.  

 

 Służba Celna 
 

 W 2011 roku Służba Celna zanotowała 1676 przypadków ujawnienia substancji nar-

kotycznych, wymienionych w załączniku do znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu nar-

komanii (w 2010: 1168 przypadków, w 2009: 1035). 

 

 Prokuratura Generalna 
 

 W roku 2011 jednostki prokuratury wszczęły 27 559 postępowań przygotowawczych                

w sprawach o przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (w roku 2010: 25 292). 

Zarzuty popełnienia przestępstw narkotykowych przedstawiono 31 735 osobom, przy czym 

2719 osób tymczasowo aresztowano (w roku 2010 zarzuty popełnienia przestępstw przedsta-

wiono 28 865 osobom, 2640 osób tymczasowo aresztowano). Sporządzono 17 324 akty oskar-

żenia przeciwko 24 111 osobom (w roku 2010: 15 600 aktów oskarżenia przeciwko 21 777 oso-

bom). 17 748 spraw o przestępstwa narkotykowe zakończyło się wyrokami (16 698). Skaza-

nych zostało 21 303 osoby (19 288), uniewinniono 232 podejrzanych (279). 

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości 
 

 W roku 2011 w sądach okręgowych za przestępstwa narkotykowe osądzono łącznie 

1778 osób, z czego 1703 skazano (w  tej liczbie było 201 osób sądzonych z art. 62 ustawy – za 

posiadanie narkotyków, z czego 189 zostało skazanych).  

 Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 1625 osób (w tym w zawieszeniu: 

795 przypadków). Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 2 osoby skazano na kary 

od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 2 osoby na kary 8 lat pozbawienia wolności, 44 osoby  

na kary od 5 do 8 lat pozbawienia wolności, 46 osób na 5 lat pozbawienia wolności, 211 osób 

na kary od 3 do 5 lat pozbawienia wolności, 184 osoby na 3 lata pozbawienia wolności, 102 

osoby na kary od 2 do 3 lat pozbawienia wolności, 1034 osoby na kary do 2 lat pozbawienia 

wolności. W 10 przypadkach postępowanie umorzono, 10 spraw umorzono warunkowo, unie-

winniono 54 osoby. Przed wyrokiem 299 osób było tymczasowo aresztowanych. 
 

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwa narkotykowe osądzono łącznie  

22 076 osób, z czego 19 629 skazano (w tej liczbie było 14 334 sądzonych z art. 62 ustawy –  

za posiadanie narkotyków, z czego 12 451 zostało skazanych). 
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 Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 13 247 osób (w tym w zawieszeniu: 

11 506 przypadków). Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 19 osób skazano na ka-

ry od 5 do 8 lat pozbawienia wolności, 315 osób na kary od 2 do 5 lat pozbawienia wolności, 

2722 osoby na kary od 1 roku do 2 lat pozbawienia wolności, 6986 osób na kary od 6 miesięcy 

do 1 roku pozbawienia wolności. W 285 przypadkach postępowanie umorzono, 1948 spraw 

umorzono warunkowo, uniewinniono 197 osób. Przed wyrokiem 543 osoby były tymczasowo 

aresztowane. 
 

 Służba Więzienna33 
  

 Według stanu na 31 grudnia 2011 roku wykonywano 3268 orzeczeń za przestępstwa  

z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, z czego 2131 prawomocnych, 60 nieprawomocnych  

i 938 tymczasowych aresztowań. W tym samym czasie notowano 1819 wyroków z wyznaczo-

nym przez sąd terminem stawienia się do odbycia kary za przestępstwa z ustawy o przeciw-

działaniu narkomanii. 

 

 Narkotyki zabezpieczone w 2011 roku 
 

Tabela 6.3 Środki odurzające zabezpieczone w roku 2011 przez Policję, Straż Graniczną, Służbę Celną, 

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Żandarmerię Wojskową 

Źródło: KGP, KG SG, SC, ŻW, ABW 
 

____________ 
33 Dane Służby Więziennej dotyczące wykonywanych orzeczeń za przestępstwa narkotykowe dotyczą zarówno orze-

czeń na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z roku 2005, jak i z roku 1997. 

   Policja 

(w tym CBŚ) 

 Straż 

Graniczna 

 Służba 

Celna 

Agencja 

Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego 

Żandarmeria 

Wojskowa 

„polska heroina‖ 4674 cm3         
opium 2,5 g         
marihuana 1 161 906,95 g 103 502,77 g 200 592,05 g  790,07 g 5,09 g 

konopie indyjskie 43 232 szt. 9682 szt. 958 szt.     
amfetamina 378 794,60 g 16 064,51 g  

i 19 tabl. 

122 922,78 g  

i 6711 szt. 

 8127,57 g   

amfetamina płynna 12 252,60 cm3         
kokaina 75 020,10 g 3120,17 g 9422,14 g     

pasta kokainowa 534 g         
heroina 5129,90 g 40,66 g 1459,21 g     
heroina „brown sugar‖   117,89 g       

haszysz 57 567 g 1638,66 g 4598,74 g   6 g 
olej haszyszowy           
ecstasy 75 055 szt. 3,31 g i 27 tabl. 67,97 g i 5990 szt.     

LSD 743 szt.   2 listki     
grzyby halucynogenne 352,17 g 71,3 g 25,59 g     

metamfetamina 1528,30 g 517,74 g  

i 9748 szt. 

2610,17 g     

methadon 12 471 cm3         
morfina 43 cm3         
JWH /syntetyczne 

kanabinole/ 

2844 g         

khat 40 000 g   43 420 g     

środki zastępcze     675 885,15 g i 899 szt.     

GHB 243 g         
2 C-B (2,5-dimetoksy-4-

bromofenyloetyloamina) 

16,8 g         

metkatynon 4 cm3         
szałwia wieszcza 39 g         

MDPV 1205 g         
mefedron 53 731 g   763,49 g     
metedron 324,5 g         
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 Plantacje i laboratoria 

 

 W 2011 roku Policja zlikwidowała 610 upraw konopi indyjskich (w tym 383 indoorowe 

i 227 outdoorowe)  oraz 13 laboratoriów produkcji narkotyków syntetycznych.  

 Straż Graniczna zlikwidowała 13 plantacji konopi indyjskich (w 3 przypadkach współ-

działając z Policją). 

 

 

 

 

 Główne inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania 

narkomanii oraz zwalczania przestępczości narkotykowej 

 
 22 marca 2011 roku Rada Ministrów przyjęła Krajowy program przeciwdziałania nar-

komanii na lata 2011 — 2016. Cel główny nowego Programu to (podobnie jak w poprzednim 

Programie): ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych  

i zdrowotnych. 

 

 Program realizowany jest w pięciu obszarach: 

profilaktyki, 

leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej, 

ograniczenia podaży, 

współpracy międzynarodowej, 

badań i monitoringu. 

 
 
 Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii 
 

Realizowano zadania publiczne z zakresu profilaktyki narkomanii i promocji zdrowia 

we współpracy z ponad 50 organizacjami pozarządowymi.  Zgodnie z treścią Krajowe-

go programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2011–2016, Krajowe Biuro zleciło  

w drodze otwartego konkursu ofert realizację programów w ramach profilaktyki oraz 

redukcji szkód. 

W 2011 roku kontynuowano ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pod hasłem 

„Dopalacze mogą Cię wypalić – poznaj fakty‖.  Grupa docelowa akcji to młodzież  

w wieku 15–25 lat, bywalcy klubów i dyskotek, podejmujący wiele ryzykownych za-

chowań, w tym eksperymentowania z nowymi substancjami o charakterze psychoak-

tywnym, potencjalni klienci sklepów z dopalaczami. 

Opracowywano materiały dla populacji ogólnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 

dorosłych, mające na celu zwiększenie wiedzy na temat środków odurzających, skut-

ków używania i mechanizmów powstawania uzależnienia, a także upowszechnienie 

informacji dotyczących oferty ze strony placówek udzielających pomocy osobom z pro-

blemem narkotykowym, jak np. broszurę informacyjną dla rodziców pn. „Szukaj poro-

zumienia ze swoim dzieckiem. Bliżej siebie – dalej od narkotyków. Poradnik dla rodzi-

ców‖;  ulotkę pn. „Nasze dzieci i zagrożenia. Dopalacze-wypalacze‖; Informator Krajo-

wego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na temat placówek udzielających pomo-

cy osobom z problemem narkotykowym pn. „Narkomania. Gdzie szukać pomocy?‖. 

W 2011 roku Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii podjęło realizację 

pierwszej w Polsce kampanii, która podkreślała fakt, że większość młodych ludzi nie 

używa narkotyków. Zadaniem akcji społecznej było modelowanie postaw wśród mło-

dzieży poprzez promowanie zdrowego trybu życia i pokazanie, jak można bawić się, 

uczyć, czy pracować bez udziału narkotyków lub tzw. dopalaczy. Hasło „Narkotyki? Na 
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co mi to‖ i hasło wspomagające „Większość młodych ludzi w Polsce nie używa narkoty-

ków. Takie są fakty‖, które jest odzwierciedleniem badań wykonanych wśród młodzie-

ży, kształtowało przekonanie, że nieużywanie narkotyków jest obecnie normą wśród 

nastolatków. W ramach realizacji kampanii wyprodukowano trzy wersje spotu telewi-

zyjnego – 30’, 20’ i 15’, oraz jeden spot z napisami przeznaczony na telewizory LED, 

umieszczone w autobusach i tramwajach w Warszawie, Toruniu i Opolu. Dodatkowo 

wyprodukowano cztery wersje spotu radiowego (2 x 30’ chłopak i dziewczyna, 2 x 15’ 

chłopak i dziewczyna). Przygotowano plakat oraz projekt layoutu dla prasy. Wiele 

uwagi przywiązano do przygotowania atrakcyjnej strony internetowej, która umożliwi-

łaby aktywny udział młodych ludzi w kampanii. Strona www.nacomito.com.pl miała 

charakter otwarty – każdy mógł zaprezentować swoją pasję (w dziale JA), wrzucić cie-

kawy link do inspiracji (w dziale TY), czy poinformować o ważnym wydarzeniu  

(w dziale MY). 

W ramach monitorowania problemu narkotyków i narkomanii opracowano ogólnopol-

skie badania ankietowe na reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców, dotyczące 

postaw i zachowań dotyczących tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz hazardu,  

we współpracy z urzędami marszałkowskimi (zachodniopomorskim, podkarpackim, 

łódzkim, małopolskim, dolnośląskim, świętokrzyskim, śląskim). Ponadto zaprezento-

wano wyniki badań szkolnych ESPAD dotyczących tematyki substancji psychoaktyw-

nych. 

Współpracowano z samorządem lokalnym oraz siecią ekspertów wojewódzkich ds. in-

formacji o narkotykach i narkomanii, rozwijając monitoring wojewódzki oraz lokalny. 

Przeprowadzono kilkanaście szkoleń i konferencji dotyczących tematyki monitorowa-

nia oraz opracowanych zostało ponad 20 raportów na temat sytuacji w wojewódz-

twach, miastach oraz gminach. Przygotowanie raportów wojewódzkich i gminnych 

przez samorząd lokalny ma służyć  prowadzeniu działań w oparciu o wyniki diagnozy.  

 

 Ponadto wzięto udział (prezentację, prowadzenie sesji) w ponad 30 konferencjach kra-

jowych i międzynarodowych dotyczących tematyki narkotyków i narkomanii organizowanych 

przez Inspekcję Sanitarną, władze samorządowe, agendy unijne, np. EMCDDA oraz Komisję 

Europejską itd. 

 

 

 Działania resortu spraw wewnętrznych dotyczące przeciwdziałania 

narkomanii i zwalczania przestępczości narkotykowej 

  
 W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów Krajowego programu przeciwdziałania 

narkomanii na lata 2011–2016, który zakładał powstanie analogicznych resortowych progra-

mów, zasadne było kontynuowanie dotychczasowego programu resortu spraw wewnętrznych  

i administracji dotyczącego przeciwdziałania narkomanii i zwalczania przestępczości narkoty-

kowej, z uwzględnieniem nowych kierunków zawartych w krajowym programie. Przygotowa-

no Program resortu spraw wewnętrznych i administracji przeciwdziałania narkomanii  

i zwalczania przestępczości narkotykowej na lata 2011–2016. Program ten zmienił swoją na-

zwę na Program resortu spraw wewnętrznych przeciwdziałania narkomanii i zwalczania prze-

stępczości narkotykowej na lata 2011–2016, w związku ze zniesieniem Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych34.  

 

 
____________ 
34 Uprzednio funkcjonował Krajowy program przeciwdziałania narkomanii na lata 2008–2010, który przewidywał 

utworzenie programów resortowych, dlatego też Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyjął Resortowy 

program przeciwdziałania narkomanii i zwalczania przestępczości narkotykowej na lata 2008–2010. Nowy Krajowy 

program przeciwdziałania narkomanii na lata 2011–2016 został przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów  

z 22 marca 2011 roku w sprawie Krajowego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2011–2016 (Dz.U.  

nr 78, poz. 428). 

http://www.nacomito.com.pl/
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 Odbiorcami programu są osoby zagrożone zjawiskiem narkomanii oraz przestępczo-

ścią narkotykową oraz funkcjonariusze resortu i pracownicy cywilni. Program realizowany 

jest przez MSW oraz podległe służby. 

 Główne założenia Programu (MSW) to: 

zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki; 

ograniczenie podaży narkotyków; 

współpraca międzynarodowa w zakresie ograniczania popytu i podaży narkotyków; 

badania i monitoring; 

szkolenia w zakresie ograniczenia podaży i popytu na narkotyki; 

zmniejszanie korzyści majątkowych z przestępczości narkotykowej. 

 

W porównaniu z poprzednim programem resortowym nowy program, ustanowiony  

na lata 2011—2016, został poszerzony o zadania i działania związane z organizacją w Polsce 

turnieju finałowego EURO 2012, a także o kwestie dotyczące działań profilaktycznych, które 

mają na celu wzmocnienie postaw społecznych sprzyjających ograniczeniu używania narkoty-

ków w społeczeństwie.    

Poprzedni program wskazywał m.in. na konieczność powołania na szczeblu KG SG ze-

społu odpowiedzialnego za zapewnienie właściwej koordynacji działań, ukierunkowanych  

na przeciwdziałanie narkomanii i zwalczanie przestępczości narkotykowej. Komendant Głów-

ny Straży Granicznej powołał Zespół do spraw koordynacji działań w zakresie przeciwdziała-

nia i zwalczania przestępczości narkotykowej. W skład tego Zespołu wchodzili przedstawiciele 

komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, ośrodków szkolenia SG oraz 

wszystkich Oddziałów Straży Granicznej. Obecnie obowiązuje opracowana i zatwierdzona  

w 2009 roku Strategia zwalczania przestępczości narkotykowej realizowana przez Straż Gra-

niczną (trwają prace nad wdrożeniem nowej Strategii zwalczania przestępczości narkotykowej 

realizowanej przez Straż Graniczną na lata 2011—2016). 

Prowadzono szkolenia dla funkcjonariuszy zaangażowanych w zwalczanie przestępczo-

ści narkotykowej.  

8 czerwca 2011 roku zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Komendantem Głównym 

Straży Granicznej i Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomanii o współdziała-

niu w zakresie wymiany informacji w ramach systemu wczesnego ostrzegania o nowych nar-

kotykach, określającego ramy merytoryczne i organizacyjne współpracy obydwu stron. 

W zakresie rozwijania międzynarodowej współpracy operacyjnej i transgranicznej 

przedstawiciel SG prowadził wymianę informacji w ramach Analitycznego Pliku Roboczego 

AWF „Cannabis‖, ukierunkowanego na zwalczanie zorganizowanych grup przestępczych, za-

angażowanych w nielegalną uprawę, dystrybucję i przemyt środków odurzających pochodze-

nia konopnego. Kontynuowano współpracę ze służbami granicznymi państw sąsiednich, ukie-

runkowaną w przeważającej części na wymianę informacji o zagrożeniach przemytem środ-

ków odurzających i substancji psychotropowych, a także osób zaangażowanych w ten proce-

der. 

 

 

Współpraca międzynarodowa 
 

W ramach polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej podjęte zostały nastę-

pujące działania w celu przeciwdziałania oraz zwalczania przestępczości narkotykowej: 

 

przyjęty został Europejski pakt przeciwko narkotykom syntetycznym, stanowiący jeden 

z głównych priorytetów polskiej prezydencji w obszarze spraw wewnętrznych. Tym 

samym zrealizowany został postulat Unii Europejskiej wskazujący na stworzenie do-

kumentu wzywającego państwa członkowskie, instytucje i agencje UE do intensyfika-

cji działań w zakresie zwalczania produkcji i nielegalnego obrotu narkotykami synte-

tycznymi i prekursorami. Pakt przeciwko narkotykom syntetycznym zawiera zapisy 

dotyczące przeciwdziałania produkcji i handlowi narkotyków syntetycznych oraz pre-  
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kursorów, zwalczania nowych substancji psychoaktywnych oraz przeprowadzenia serii 

szkoleń dla organów ścigania, dotyczących m.in. wykrywania i likwidacji nielegalnych 

laboratoriów; 

przyjęte zostały konkluzje rady dotyczące nowych substancji psychoaktywnych.  

Do najważniejszych elementów konkluzji zaliczyć należy:  

zobowiązanie Komisji Europejskiej do podjęcia prac nad nowelizacją decyzji 

2005/387/JHA dotyczącej wymiany informacji i oceny ryzyka ze strony nowych 

substancji psychoaktywnych; 

propozycję proaktywnego podejścia do problematyki nowych substancji psychoak-

tywnych, m.in. zawieszanie obrotu tego typu substancjami na czas oceny ryzyka, 

generyczne (grupowe) definicje nowych substancji; 

usprawnienie systemu wymiany informacji o nowych substancjach psychoaktyw-

nych; 

przyjęte zostały Konkluzje Rady dotyczące współpracy pomiędzy UE a Europą 

Wschodnią (wszystkie państwa Partnerstwa Wschodniego + Federacja Rosyjska)  

w zakresie ograniczania podaży narkotyków, w tym nowych substancji psychoaktyw-

nych. 

 

 Konkluzje stanowią mapę drogową współpracy z Europą Wschodnią w zakresie ograni-

czenia podaży narkotyków. Plany współpracy obejmują trzy obszary: ograniczenie produkcji  

i obrotu narkotykami syntetycznymi w tym nowymi substancjami psychoaktywnymi; współ-

praca regionalna i bilateralna; wykorzystanie wyników badań do kreowania polityki antynar-

kotykowej.    

 Konkluzje zawierają propozycje konkretnych działań, które powinny być podjęte  

we współpracy UE i Europy Wschodniej, m.in. cykl seminariów dotyczących nowych substan-

cji psychoaktywnych, seminarium ekspertów UE i Rosji dotyczące narkotyków syntetycznych. 

Promowanie dobrowolnej współpracy organów ścigania z sektorem prywatnym (w szczególno-

ści z firmami transportowymi, producentami chemikaliów).    

 W konkluzjach kładzie się duży nacisk na działania związane z poprawą kontroli obro-

tem prekursorami i kluczowymi chemikaliami służącymi do produkcji narkotyków. 

 

 

 

 Wybrane międzynarodowe działania Centralnego Biura Śledczego 

 

 Horyzontalna Grupa ds. Narkotyków (HDG) 

 

 Priorytetami Polski w zakresie zwalczania narkotyków były: problematyka zwalczania 

narkotyków syntetycznych i nowych substancji psychoaktywnych, a także promowanie współ-

pracy pomiędzy UE a Europą Wschodnią. Przedstawiciele CBŚ brali udział w konferencjach  

i seminariach, na których omawiano: zwalczanie międzynarodowych organizacji przestęp-

czych zajmujących się nielegalną produkcją i obrotem narkotykami, założenia paktu przeciw-

ko narkotykom syntetycznym, koncepcje walki z dopalaczami, zasady kooperacji w dziedzinie 

monitoringu nowych narkotyków. 

 

 

 Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narko-

tykowych (ITCCCL) 

 

 Komisja Europejska przeznaczyła na ten projekt 307 000 € w ramach programu ISEC 

Prevention of  and Fight against Crime (z czego 30% to wkład własny Polski). Wyposażenie 

centrum i sprzęt o wartości ok. 350 000 € uzyskany został bezpłatnie od policji holenderskiej  

i Europolu. W ramach zrealizowanego przez CBŚ KGP projektu zostało utworzone jedyne  

w Europie (i drugie na świecie) Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe do Zwalczania Niele- 
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galnych Laboratoriów Narkotykowych (ITCCCL), zlokalizowane w Centrum Szkolenia Policji  

w Legionowie. Przeznaczono na ten cel budynek o powierzchni 700 m2. Koszt adaptacji bu-

dynku na potrzeby centrum wynosił ponad 500 tys. zł. 12 maja 2011 roku oficjalnie otwarto 

centrum. Po 15 czerwca 2011 roku, kiedy wygasło finansowanie ze środków ISEC, dalsze 

funkcjonowanie centrum wspierane jest m.in. z funduszy CEPOL oraz europejskiego instru-

mentu finansowego TAIEX.  

 Na przełomie listopada i grudnia 2011 roku centrum zostało wykorzystane przez eks-

pertów holenderskich, którzy przy wsparciu strony polskiej przeszkolili funkcjonariuszy  

z ukraińskich służb narkotykowych. Dotychczas w ITCCCL przeszkolonych zostało ponad 90 

ekspertów z 42 państw. 

 

 

 Projekt COPOLAD  

 

 Zakłada wzmocnienie instytucji zwalczających produkcję i handel narkotykami  

w Ameryce Południowej. Realizowany jest przez konsorcjum pod kierownictwem Hiszpanii. 

Projekt o wartości 6 mln € w całości finansowany jest przez Komisję Europejską. Czas trwa-

nia przedsięwzięcia: lata: 2010—2013. Zadaniem ekspertów CBŚ w ramach projektu jest rea-

lizacja zagadnień związanych z narkotykami syntetycznymi i prekursorami. 

 

 

 Projekt Drogi heroinowe II 

 

 Projekt o charakterze analitycznym, realizowany od października 2010 do czerwca 

2011 roku, mający na celu oszacowanie możliwości ograniczenia przemytu heroiny przez Azję 

Centralną i Europę Wschodnią do krajów UE. Projekt realizowany jest przez konsorcjum au-

striackie skupiające po jednym ekspercie z UK, Holandii, Rumunii i  Polski. Koszty projektu 

(420 000 €) pokrywane są z Instrumentu dla Stabilności KE. 

 

 

 Zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki 

 
 Udział resortu spraw wewnętrznych w przedsięwzięciach edukacyjno-informacyjnych, 

mających na celu zapobieganie zagrożeniom związanym z narkomanią i przestępczością nar-

kotykową 

 

 W roku 2011, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecz-

nych zachowań Razem bezpieczniej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (i Administracji) do-

finansowało projekty, w ramach których realizowane były działania z zakresu przeciwdziała-

nia narkomanii. Ogółem dofinansowanie z programu Razem bezpieczniej w tym zakresie 

otrzymało 15 projektów na łączną sumę 917 076,80 zł. Były to następujące projekty: 

PROGRAM PODMIOTY REALIZUJĄCE Dofinansowanie 

(w zł) 

NIE! Dla przemocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębi-

cy 

45 500 

Sieć bezpieczeństwa Starostwo Powiatowe w Skierniewicach 75 000  

Poprawa bezpieczeństwa 

dzieci i młodzieży w Legio-

nowie w 2011 roku 

Urząd Miasta Legionowo 100 000  

Sztuka i sport zamiast… - 

przeciwdziałanie przestęp-

czości wśród młodzieży 

Gmina Miejska Kościerzyna 19 832,80  
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Program Profilaktyka a Ty (PaT) 

 

Program Komendy Głównej Policji Profilaktyka a Ty prowadzony jest w obszarze rzą-

dowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej.  

Ideą projektu PaT jest budowanie ogólnopolskiej społeczności młodych promującej wśród swo-

ich rówieśników modę na życie wolne od uzależnień. Program ten funkcjonuje od 2006 roku  

w całym kraju, z wykorzystaniem różnorakich działań artystycznych, przede wszystkim tea-

tralnych. 

Do końca 2011 roku w programie PaT uczestniczyło ponad 60 000 uczniów szkół po-

nadpodstawowych oraz w roli obserwatorów ponad 5000 rodziców młodzieży szkolnej, pedago-

gów, samorządowców i policjantów. Ponadto w sześciu ogólnopolskich akcjach edukacyjno-

profilaktycznych prowadzonych pod nazwą PRZYSTANEK PaT, przez 6 lat wzięło udział bli-

sko 7000 uczestników i obserwatorów (w tym z 11 państw świata), a w nowym działaniu 

PaT/E uczestniczyło 4150 osób, co daje łączną liczbę ponad 80 000 osób. 

 

W roku 2011 programem PaT wyraziła bezpośrednie zainteresowanie Kancelaria Pre-

zydenta RP, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia. Program PaT  

to obecnie liczący się ruch społeczny, skupiający młodych ludzi w działaniach profilaktyki 

narkotykowej, którzy tworzą na terenie całego kraju społeczność PaT z regularnymi formami 

działania profilaktyki rówieśniczej. W działania społeczności PaT zaangażowana jest Policja, 

samorządy, Kościół, harcerstwo oraz jednostki oświaty i kultury.  

Widzę – reaguję 2011 Starostwo Powiatu Piotrkowskiego 21 650  

Bezpieczeństwo bez granic 

— razem dla bezpieczeń-

stwa dzieci i młodzieży 

Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopol-

skim 

100 000 

Bez lęku i agresji w świdnic-

kich szkołach  

Gmina Miasto Świdnica 51 400 

Program przeciwdziałania  

i ograniczania narkomanii 

oraz przestępczości i demo-

ralizacji nieletnich SZKOŁA 

WOLNA OD NARKOTY-

KÓW I PRZEMOCY 

Urząd Miasta w Poznaniu 75 000 

Kumpel – program rówie-

śniczych doradców 

Gmina Krobia 20 945 

Zdrowy uczeń – bezpieczny 

uczeń 

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 51 531 

Kampania Kieruj bez pro-

centów 2011 – edukacja klu-

czem do zmiany postaw 

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień 94 777 

Piłka zamiast pałki Gmina Grabowiec 35 010 

Nieproszeni w szkole Starostwo Powiatu Kieleckiego 89 160 

Będziemy bezpieczniejsi  

i pewniejsi siebie 

Powiat Janowski 60 171  

Jest alternatywa Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w 

Opolu 

77 100  
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 Cele programu PaT: 

 

Inicjowanie wspólnych działań  przeciwko zjawisku narkomanii w oparciu o innowa-

cyjne metody profilaktyki rówieśniczej,  z  zaangażowaniem  młodzieżowego  wolonta-

riatu  i  aktywną współpracę z Policją i lokalnym samorządem; 

Zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej przez kształtowanie ak-

tywnych  społecznie  i  umacnianie  asertywnych postaw; 

Inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień  

oraz nakłanianie ich  do  częstej  rozmowy  na  ten  temat  z własnymi dziećmi; 

Tworzenie ogólnopolskiej (a w przyszłości międzynarodowej) społeczności, promującej 

wśród młodzieży modę na życie wolne od uzależnień.  
 

 

 

 Zwalczanie „dopalaczy” 

 

 W celu zapobiegania negatywnym skutkom używania przez dzieci i młodzież środków 

psychoaktywnych Biuro Prewencji KGP włączyło się w działania Ministerstwa Edukacji Na-

rodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkoma-

nii oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji przy opracowaniu propozycji działań w zakresie przeciw-

działania narkomanii pod nazwą: Profilaktyka używania nowych narkotyków tzw. dopalaczy 

przez młodzież. Oferta działań profilaktycznych adresowanych do dyrektorów szkół, kadry pe-

dagogicznej, rodziców, uczniów oraz organów prowadzących.  

 

 

 

 Prowadzenie edukacji w zakresie skutków zdrowotnych i psychologicznych 

związanych z używaniem środków odurzających i substancji przez Zakłady Opieki 

Zdrowotnej MSW(iA) 

  

 ZOZ MSWiA prowadziły szkolenia personelu medycznego dotyczące zagrożeń wynika-

jących z używania narkotyków oraz umiejętności rozpoznania objawów będących skutkiem 

zażywania narkotyków lub środków odurzających, sposobów postępowania z osobą uzależnio-

ną lub będącą pod wpływem środków odurzających. Celem tego typu szkoleń organizowanych  

w ZOZ MSWiA było zapoznanie pracowników medycznych zakładu z wiedzą na temat uzależ-

nienia od narkotyków, działania poszczególnych substancji na organizm człowieka, możliwo-

ści udzielania pomocy osobom uzależnionym, sposobów postępowania z pacjentem uzależnio-

nym. Jest to rodzaj działań podejmowanych w odniesieniu do pracowników zakładów opieki 

zdrowotnej jako specyficznego miejsca pracy, do którego trafiają pacjenci z różnymi schorze-

niami somatycznymi, mogącymi mieć związek z uzależnieniem. Zadaniem pracownika jest 

rozpoznanie problemu a następnie udzielenie wsparcia i pomocy w związku z rozpoznanym 

problemem.  

 W roku 2011 w poszczególnych ZOZ MSWiA zorganizowano 32 szkolenia, w ramach 

których przeszkolono 368 pracowników zakładów. 

 Organizowano konferencje szkoleniowe na rzecz służb resortu spraw wewnętrznych 

(Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej) oraz resortu sprawiedliwości 

(Służby Więziennej), mające na celu wspomaganie kadry kierowniczej poszczególnych jedno-

stek w zakresie poznania zagadnień uzależnienia od narkotyków, planowania i podejmowa-

nia działań profilaktycznych na terenie podległych jednostek oraz tworzenia klimatu sprzyja-

jącego zapobieganiu narkomanii w miejscu pracy. W roku 2011 zorganizowano 11 konferen-

cji, w których uczestniczyło 259 funkcjonariuszy. Konferencje odbyły się w Poznaniu, Olszty-

nie, Koszalinie i Szczecinie. 
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 ZOZ MSWiA podejmowały również działania adresowane do pacjentów zakładów opie-

ki zdrowotnej: 

przeprowadzono 111 wykładów i prelekcji dla grupy 1701 osób (w tym 591 funkcjona-

riuszy) o charakterze edukacyjno–profilaktycznym. Wśród zagadnień pojawiły się na-

stępujące tematy: jak przeciwdziałać narkomanii, narkotyki za kierownicą, narkotyki 

używane przy popełnianiu przestępstw seksualnych, cykl uzależnienia od narkotyków, 

używki przyczyną chorób układu krążenia i oddechowego, czy istnieją różnice między 

narkotykami twardymi i miękkimi, mity i fakty o dopalaczach, narkotyki – rodzaje  

i ich działanie etc.; 

zorganizowano warsztaty psychologiczne dla 452 osób jako wsparcie w procesie zdro-

wienia oraz nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacji kryzysowej, obejmowały 

one takie zagadnienia, jak: kształtowanie postaw asertywnych jako zapobieganie uza-

leżnieniu od narkotyków, pozytywna samoocena a dobre relacje międzyludzkie jako 

profilaktyka uzależnień od narkotyków, odmienne stany świadomości – uzależnienie 

od substancji psychoaktywnych; 

zorganizowano 20 sesji plakatowych dotyczących zagrożeń wynikających z używania 

środków odurzających i narkotyków, prezentowane na terenie zakładów oraz instytucji 

współpracujących z nimi (szkoły, jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej); 

zorganizowano 88 spotkań terapii wspierającej indywidualnej; 

przeprowadzono 22 zajęcia w ramach terapii w grupie wsparcia; 

udzielono 464 porad z zakresu problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków. 
 

 

 Ograniczenie podaży narkotyków 

 

 Biuro Badań Kryminalistycznych ABW, z uwagi m.in. na międzynarodowy charakter 

zjawiska tzw. dopalaczy i brak pełnej skuteczności wprowadzonych regulacji zakazujących ich 

wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu, systematycznie dokonuje wymiany analitycznych da-

nych między laboratoriami krajowymi i zagranicznymi. Zwiększenie zasięgu zjawiska dopala-

czy stawia nowe zadania przed laboratoriami kryminalistycznymi, od których wymaga się 

identyfikacji skonfiskowanych substancji. W związku z tym BBK ABW, wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w ww. zakresie, od 2006 roku 

opracowuje naukowe metody analizy chemicznej, pozwalające na badanie identyfikacyjne  

i ilościowe substancji psychoaktywnych. Wymiernym efektem prac związanych z badaniem 

tego zjawiska są artykuły zamieszczane w periodyku „Problemy Kryminalistyki‖. W 2011 ro-

ku na spotkaniu ENFSI w Ankarze zaprezentowane zostały wyniki realizacji projektu badaw-

czego Dopalacze – nowe psychotropowe preparaty objęte kontrolą, realizowanego w BBK przy 

współpracy z Pracownią Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. 

 

 

 

 

 Obszary wymagające wzmocnienia w celu poprawy skutecz-

ności przeciwdziałania i zwalczania przestępczości narkotykowej 

 
 Zgodnie z informacjami Komendy Głównej Policji konieczne jest: 

Stworzenie rozwiązań systemowych i prawnych skutecznie umożliwiających przeciw-

działanie i zwalczanie nielegalnego obrotu produktami farmaceutycznymi, lekami psy-

chotropowymi oraz steroidami anabolicznymi. 

Stworzenie systemu rozpoznawania międzynarodowych grup przestępczych zajmują-

cych się na terenie Polski przemytem i produkcją środków odurzających. 



158                                                                                                                                                                                                  MSW 

  

Przestępczość narkotykowa 

Stworzenie wyspecjalizowanej komórki w CBŚ zajmującej się monitorowaniem obrotu 

i handlu prekursorami i kluczowymi chemikaliami (legalne substancje chemiczne) 

niezbędnymi do produkcji narkotyków. 

Intensyfikacja współpracy CBŚ z podmiotami odpowiedzialnymi za produkcję i obrót 

prekursorami (Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Główny Inspektorat Sanitarny, 

Służba Celna, przedstawiciele przemysłu chemicznego). 

Rozważenie wprowadzenia systemu monitorowania obrotu środkami farmaceutyczny-

mi zawierającymi prekursory (efedryna i pseudoefedryna). 

Stworzenie systemu monitoringu obrotu przedmiotami mogącymi stanowić wyposaże-

nie nielegalnych upraw konopi indyjskich. 

 

 Komenda Główna Straży Granicznej w celu poprawy skuteczności przeciwdziała-

nia i zwalczania przestępczości narkotykowej planuje zintensyfikowanie pracy koordynato-

rów ds. narkotyków, wyznaczonych do tego celu na szczeblu oddziałów SG, a także cykliczne 

przeprowadzanie szkoleń funkcjonariuszy, ukierunkowane na zwalczanie przemytu środków 

odurzających przez granicę państwową. 

 Rozważano zasadność wprowadzenia wzmożonej kontroli granicznej w związku  

z możliwością zwiększonego zagrożenia przemytem narkotyków ze względu na współorgani-

zowanie przez Polskę turnieju piłki nożnej EURO 2012. 

 

 Według Służby Celnej w najbliższym czasie należy prowadzić następujące działania: 

Kontrola importu pre-prekursorów narkotykowych. 

Kontrola przesyłek kurierskich i pocztowych pod kątem przemytu środków odurzają-

cych, środków zastępczych oraz farmaceutyków. 

Zwiększenie skuteczności działań w obszarze e-handlu. 

Rozwijanie współpracy z operatorami frachtu lotniczego w zakresie dostępu do syste-

mów rejestracji przesyłek cargo w transporcie lotniczym. 

Rozwijanie współpracy z przedstawicielami biur podróży w zakresie dostępu do list 

pasażerskich samolotów czarterowych pod kątem identyfikacji osób, bagaży. 

Prowadzenie cyklicznych szkoleń z zakresu metod przemytu, typowania do kontroli 

oraz aktualnych trendów przestępczości narkotykowej, dla funkcjonariuszy, przepro-

wadzających fizyczne kontrole osób, środków transportu, towarów i przesyłek. 

Monitoring forów internetowych służących do wymiany informacji o nowych trendach 

i sposobach produkcji narkotyków. 

 Jednocześnie Służba Celna zwraca uwagę na obecny brak możliwości prowadzenia 

przez jej funkcjonariuszy czynności operacyjno–rozpoznawczych.  
 

 Zgodnie z informacjami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w najbliższym czasie 

należy nadal przeciwdziałać wprowadzaniu do obrotu środków zastępczych (tzw. dopalaczy).  
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Rozdział 7 

Przestępczość ekonomiczna 

 
(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji) 

 

 

 Przestępczość ekonomiczna jest domeną działalności zarówno indywidualnych spraw-

ców, jak i zorganizowanych grup przestępczych35. Ze wszystkich rodzajów przestępczości  

to właśnie przestępczość gospodarcza powoduje największe straty dla Skarbu Państwa36. 

 Przestępstwom ekonomicznym towarzyszą często inne rodzaje nielegalnej działalności, 

np. przestępczość kryminalna (fałszowanie dokumentów), a także korupcja i pranie pieniędzy. 

 Przestępstwa ekonomiczne mogą być popełniane zarówno na terenie Polski, jak  

i mieć charakter transgraniczny (międzynarodowy). Geograficzne położenie Polski jest czynni-

kiem sprzyjającym przestępczości ekonomicznej (w szczególności związanej z naruszeniami 

przepisów o akcyzie i VAT). 

 Sposoby popełniania przestępstw ekonomicznych są na bieżąco dostosowywane do pa-

nujących aktualnie uwarunkowań rynkowych, społecznych i prawnych. Jednym z najskutecz-

niejszych sposobów zwalczania tego typu przestępczości jest zatem identyfikacja czynników 

kryminogennych oraz ich eliminacja przez wprowadzanie zmian w istniejących regulacjach. 

 Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie tej przestępczości wymaga ścisłej współpracy 

organów ściągania z sektorem prywatnym, który z jednej strony ponosi poważne straty w wy-

niku przestępstw gospodarczych, z drugiej natomiast może być wykorzystywany w przestęp-

czym procederze. 

 

  

 

 

 Skala i dynamika zjawiska 

 

 

 Wszczęte postępowania 

 

 Według danych Policji w roku 2011 w Polsce wszczęto 75 842 postępowania przygoto-

wawcze w sprawach o przestępstwa gospodarcze, co oznacza wzrost liczby wszczęć  

w stosunku do roku 2010 o 3,4%. 

 

 

 Przestępstwa stwierdzone 

 

 W roku 2011 liczba stwierdzonych przez Policję przestępstw gospodarczych wyniosła 

151 655. Oznacza to spadek liczby stwierdzonych przestępstw ekonomicznych  w porównaniu 

z rokiem 2010 (o 1,7%), kiedy to było ich 154 341. 
 

 

 
 

____________ 
35 Szczegółowe informacje na temat zorganizowanej przestępczości ekonomicznej znajdują się w Rozdziale 4. 
36 Szczegółowe informacje o stratach generowanych przez przestępczość ekonomiczną znajdują się w Rozdziale 12. 



160                                                                                                                                                                                                  MSW 

  

Przestępczość ekonomiczna 

 Wykres 7.1 Liczba stwierdzonych przestępstw gospodarczych w latach 2001–2011 
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 Podejrzani 
 

 W 2011 roku ustalono 47 188 podejrzanych o przestępstwa gospodarcze (czyli o 10,1% 

mniej niż w roku poprzednim, kiedy to było ich 52 480). 

 
Wykres 7.2 Liczba podejrzanych o przestępstwa gospodarcze w latach 2001–2011 
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7.1 Przestępczość przeciwko prawom własności 

intelektualnej i przemysłowej 
 

(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, 

Służby Celnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej) 

Przestępczość przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej została spenalizo-

wana m.in. w następujących przepisach: 

  

Art. 278 § 2 k.k. – nielegalne uzyskanie programu komputerowego w celu osiągnięcia 

korzyści; 

Art. 291 § 1–2 k.k. w zw. z art. 293 § 1 k.k. – paserstwo umyślne programu kompute-

rowego; 

Art. 292 § 1–2 k.k. w zw. z art. 293 § 1 k.k. – paserstwo nieumyślne programu kom-

puterowego; 

Art. 115–119 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. 06.90.631 j.t. z późn. zm.) – m.in. przywłaszczenie autorstwa cudzego utworu al-

bo artystycznego wykonania, bezprawne rozpowszechnianie cudzego utworu, bezprawne 

utrwalanie lub zwielokrotnianie cudzego utworu w celu jego rozpowszechniania, bez-

prawne nabywanie i zbywanie nośników cudzych utworów, wytwarzanie i obrót urzą-

dzeniami przeznaczonymi do niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych 

zabezpieczeń utworu, utrudnianie prawa do kontroli korzystania z utworu; 

Art. 303 ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 

03.119.1117 j.t. z późn. zm.) – naruszenie praw twórcy projektu wynalazczego; 

Art. 304 ust. 2 i 3 ustawy Prawo własności przemysłowej – uniemożliwienie uzyska-

nia patentu, prawa ochronnego lub prawa do rejestracji w odniesieniu do cudzego wyna-

lazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego albo cudzej topografii układu scalonego 

(np. poprzez ujawnienie uzyskanej o nim informacji); 

Art. 305 ust. 1 i 2 ustawy Prawo własności przemysłowej – oznaczanie towarów pod-

robionymi znakami towarowymi i obrót tymi towarami; 

Art. 305 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej – uczynienie z przestępstwa 

określonego w art. 305 ust. 1 stałego źródła dochodu lub popełnienie tego przestępstwa 

w stosunku do towaru o znacznej wartości; 

Art. 6–7 ustawy z 5 lipca 2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą 

elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz.U. 02.126.1068  

z późn. zm.) – wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, posiadanie lub używanie w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej sprzętu lub oprogramowania, które zostały zaprojekto-

wane lub przystosowane w celu umożliwienia korzystania z usług chronionych bez 

uprzedniego upoważnienia usługodawcy; 

Art. 23–24, 24a ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-

cji (Dz.U. 03.153.1503 j.t. z późn. zm.) – ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa lub wy-

korzystywanie jej we własnej działalności gospodarczej, kopiowanie zewnętrznej postaci 

produktu i wprowadzanie go do obrotu, organizacja lub kierowanie systemem sprzedaży 

lawinowej.  
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 Zagrożenia związane z działalnością przestępczą na szkodę właścicieli praw autor-

skich i praw pokrewnych dotyczą najczęściej: 

produkcji (powielania) i wprowadzania do obrotu nośników z pirackimi utworami, 

nielegalnego rozpowszechniania utworów w Internecie (filmy, muzyka, książki, pro-

gramy komputerowe), 

publicznego odtwarzania bez zgody właściciela praw autorskich utworów muzycznych 

i filmów, 

wykorzystywania pirackiego oprogramowania komputerowego w bieżącej działalności 

gospodarczej, 

kradzieży sygnału telewizyjnego poprzez bezprawne publiczne rozpowszechnianie na-

dań programów telewizyjnych, podłączanie się do urządzeń odbiorczych telewizji ka-

blowych, współdzielenie sygnału telewizyjnego poprzez sieć Internet (tzw. sharing lub 

steaming), 

sprzedaży bezprawnie skopiowanych książek w punktach kserograficznych, 

oszustw polegających na sprzedaży kopii dzieł sztuki. 

  

 Dominującymi formami piractwa przemysłowego w 2011 roku, podobnie jak w latach 

ubiegłych, był nielegalny import i produkcja podrobionych towarów oraz oznaczanie ich za-

strzeżonymi znakami towarowymi różnych firm, a następnie wprowadzanie ich do obrotu.  

Z roku na rok na nielegalnym rynku rośnie udział internetowych ofert sprzedaży podrobio-

nych towarów. Nielegalne posługiwanie się znakami towarowymi dotyczy przede wszystkim 

znaków graficznych i słownograficznych, tj. nazw i znaków firm produkujących m.in. odzież, 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także kosmetyki i biżuterię. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 Skala i dynamika zjawiska 
  

  

 Policja 
  

 

 Postępowania wszczęte 
  

 Według danych Policji w 2011 roku wszczęto ogółem 3824 postępowania przygotowaw-

cze o przestępstwa przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej, co stanowi wzrost  

o 7% w stosunku do roku poprzedniego (3577 postępowań). Przyczyną wzrostu liczby wszczy-

nanych postępowań przygotowawczych może być fakt, że w ostatnim czasie producenci filmo-

wi i muzyczni, a także organizacje zrzeszające właścicieli praw autorskich, konsekwentnie  

i coraz częściej składają wnioski o ściganie osób nielegalnie rozpowszechniających cudze 

utwory prawnie chronione w Internecie (filmy, muzyka, książki, programy komputerowe). 

 Najczęstszą formą nielegalnego rozpowszechniania plików prawnie chronionych jest 

zamieszczanie na stronie internetowej, udostępnianie w sieci p2p, czy umieszczanie ich  

w serwisach takich jak YouTube czy Wrzuta. Zmiany te wymuszają na organach ścigania 

oraz wymiaru sprawiedliwości skierowanie swojej uwagi na przestępstwa intelektualne po-

pełniane za pośrednictwem Internetu. 
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Wykres 7.1.1 Liczba postępowań wszczętych przez Policję w sprawach o przestępstwa przeciwko 

własności intelektualnej i przemysłowej ogółem i na materiałach operacyjnych w latach 2009–2011 
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 Przestępstwa stwierdzone 
  

 W 2011 roku Policja stwierdziła 27 841 przestępstw w omawianej kategorii, co oznacza 

spadek ich liczby o 6% w stosunku do roku 2010, w którym stwierdzono 29 500 przestępstw. 

Liczba przestępstw wykrytych wyniosła w 2011 roku 27 258, co oznacza spadek ich liczby 

również o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim. 
  

 

Wykres 7.1.2 Przestępstwa stwierdzone i wykryte przez Policję  w sprawach przeciwko własności  

intelektualnej i przemysłowej w latach 2009–2011 
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 W 2011 roku największą liczbę przestępstw przeciwko własności intelektualnej  

i przemysłowej, podobnie jak w roku 2010, stanowiły czyny z art. 278 § 2 k.k. (odnotowano 

ich 11 805), co stanowiło 42,4% ogólnej liczby przestępstw przeciwko przestępczości intelektu-

alnej. Jednocześnie ich liczba w 2011 roku spadła o ok. 17% w porównaniu z rokiem poprzed-

nim. 

 23,2% wszystkich stwierdzonych przestępstw przeciwko własności intelektualnej  

i przemysłowej stanowiły w roku 2011 czyny z art. 115–119 ustawy o prawie autorskim i pra-

wach pokrewnych, w związku z cudzym utworem w postaci fonogramów. Jednocześnie odno-

towano wzrost ich liczby o 291% w porównaniu z rokiem 2010 (tj. z 1654 do 6462). 

 10,5% wszystkich stwierdzonych przestępstw przeciwko własności intelektualnej  

i przemysłowej stanowiły w roku 2011 czyny z art. 291 § 1–2 k.k. w zw. z art. 293 § 1 k.k. 

Jednocześnie odnotowano wzrost  ich liczby o 44% w porównaniu z rokiem 2010. 

 W 2011 roku wzrosła liczba przestępstw stwierdzonych z art. 6–7 ustawy z 5 lipca 

2002 roku o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub pole-

gających na dostępie warunkowym. W 2011 roku wyniosła ona 425. Jest to wzrost o 76%  

w stosunku do roku 2010 (242). 

 Spadek o 53% w stosunku do 2010 roku odnotowano w odniesieniu do czynów  

z art. 115–119 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z innymi utwo-

rami w postaci wideogramów. 
 

Tabela 7.1.1 Liczba przestępstw przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej stwierdzonych  

i wykrytych przez Policję (ogółem i w poszczególnych kategoriach ) w latach 2009–2011 

  

Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte 

2009 2010 2011 
Dynamika 

2010/2011 
2009 2010 2011 

Dynamika 

2010/2011 

art. 278 § 2 k.k. 17 168 14 140 11 805 ▼17% 17 069 13 963 11 645 ▼17% 

art. 115–119 ustawy o Paipp 
w związku z cudzym utworem  

w postaci fonogramów 

8575 1654 6462 ▲291% 8496 1619 6302 ▲289% 

art. 115–119 ustawy o Paipp 
w związku z cudzym utworem  

w postaci wideogramów 

8030 5585 2635 ▼53% 7931 5534 2591 ▼53% 

art. 291 § 1–2 k.k. w zw. z art. 293 

§ 1 k.k. 
2875 2018 2913 ▲44% 2843 1983 2882 ▲45% 

art. 305 ust. 1–2 ustawy PWP 1477 1380 1708 ▲24% 1263 1277 1636 ▲28% 

art. 115–119 ustawy o Paipp 
w związku z oprogramowaniem 

komputerowym 

891 806 449 ▼44% 829 768 389 ▼49% 

art. 115–119 ustawy o Paipp 
w związku z innymi cudzymi 

utworami 

878 1456 930 ▼36% 825 1411 851 ▼40% 

art. 6–7 ustawy o Onuśde 444 242 425 ▲76% 433 229 416 ▲82% 

art. 292 § 1–2 k.k.w zw. z art. 293 

§ 1 k.k. 
197 193 165 ▼15% 190 191 164 ▼14% 

art. 305 ust. 3 ustawy PWP 242 1876 115 ▼94% 165 781 149 ▼81% 

art. 115–119 ustawy o Paipp 
w związku z cudzym utworem  

w postaci nadania 

142 128 75 ▼41% 140 125 76 ▼39% 
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Źródło: KGP 

 

  

 

 Ujawnione straty, mienie odzyskane i zabezpieczone 
  

 Podobnie jak w latach ubiegłych w 2011 roku analiza wartości ujawnionych strat jest 

możliwa tylko w przypadku strat wynikających z art. 305 ust. 1 i 2 ustawy Prawo własności 

przemysłowej oraz art. 278 § 2 k.k., natomiast mienia odzyskanego tylko w odniesieniu  

do art. 305 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Pełna analiza możliwa jest w stosunku do mienia zabezpie-

czonego. 

 W 2011 roku w porównaniu do roku 2010, nastąpił wzrost wartości ujawnionych strat 

o ok. 16% (z 25 804 551zł w 2010 roku  do 30 041 761 zł w roku 2011). 

 Wzrosła natomiast wartość mienia zabezpieczonego o 6% w stosunku do roku 2010  

(z 2 297 454 zł w 2010 roku do 2 444 476 zł w roku 2011). 

 W 2011 roku nie zarejestrowano mienia odzyskanego. 

 Około 66% ogólnej wartości mienia zabezpieczonego w 2011 roku stanowiło mienie za-

bezpieczone w związku z czynami z art. 305 ust. 1–2 ustawy Prawo własności przemysłowej 

oraz art. 278 § 2 k.k. i z art. 115–119 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,  

w związku z cudzym utworem w postaci fonogramów. Jego łączna wartość to 1 621 653 zł. 
 

 

Wykres 7.1.3 Ujawnione straty, mienie odzyskane i zabezpieczone przez Policję ogółem  

w latach 2009–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

art. 23–24, 24a, 24 b ustawy  

o ZNK 
26 17 150 ▲782% 21 17 150 ▲782% 

art. 303 ustawy PWP 8 5 7 ▲40% 8 4 6 ▲50% 

art. 304 u. 2–3 ustawy PWP 3 0 2 - 2 0 1 - 

RAZEM 40 956 29 500 27 841 ▼6% 40 215 28 902 27 258 ▼6% 
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Tabela 7.1.2 Wartość ujawnionych strat, mienia odzyskanego i zabezpieczonego przez Policję (ogółem  

i w poszczególnych kategoriach przestępstw przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej) 

w latach 2009–2011 (w zł) 

 

Źródło: KGP 

  

Straty Mienie odzyskane Mienie zabezpieczone 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

art. 303 ustawy PWP 0 0 0 0 0 0 0 300 1650 

art. 304 ust. 2–3 usta-

wy PWP 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

art. 305 ust. 1–2 usta-

wy PWP 
7 002 188 6 316 932 11 967 452 3 191 381 2 259 055 - 387 032 550 725 427 377 

art. 305 ust. 3 ustawy 

PWP 
0 0 0 0 0 0 351 803 83 994 480 040 

art. 23-24, 24a, 24 b 

ustawy o ZNK 
0 0 0 0 0 0 0 12 700 500 

art. 278 § 2 k.k. 21 537 901 19 487 619 18 074 309 0 0 0 893 500 551 028 1 025 926 

art. 291 § 1–2 k.k. w 

zw. z art. 293 § 1 k.k. 
0 0 0 0 0 0 172 460 148 810 213 745 

art. 292 § 1–2 k.k.w zw.  

z art. 293 § 1 k.k. 
0 0 0 0 0 0 4600 9200 4700 

art. 115–119 ustawy 

o Paipp w związku  

z oprogramowaniem 

komputerowym 

0 0 0 0 0 0 77 750 74 290 29 768 

art. 115–119 ustawy 

o Paipp w związku  

z cudzym utworem  

w postaci fonogramów 

0 0 0 0 0 0 140 220 501 795 168 350 

art. 115–119 ustawy 

o Paipp w związku  

z cudzym utworem  

w postaci wideogramów 

0 0 0 0 0 0 100 006 79 092 44 070 

art. 115–119 ustawy 

o Paipp w związku  

z innymi cudzymi utwo-

rami 

0 0 0 0 0 0 75 750 254 060 27 850 

art. 115–119 ustawy 

o Paipp w związku  

z cudzym utworem  

w postaci nadania 

0 0 0 0 0 0 101 670 5610 4900 

art. 6–7 ustawy 

o Onuśde 
0 0 0 0 0 0 175 030 25 850 15 600 

RAZEM 28 540 089 25 804 551 30 041 761 3 191 381 2 259 055 0 2 479 821 2 297 454 2 444 476 
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 Straż Graniczna 
 

 Dane statystyczne zgromadzone przez Straż Graniczną w roku 2011 wskazują,  

że przestępczość w tym zakresie maleje, a w niektórych rejonach kraju odnotowano jedynie 

sporadyczne incydenty dotyczące naruszeń własności intelektualnej. W dobie Internetu i cią-

gle rozwijających się technologii przekazywania, generowania i odtwarzania plików różnego 

rodzaju, potwierdza się fakt zmiany modus operandi sprawców tego rodzaju przestępstw. Ry-

zyko przemycania np. płyt przy obecnie zacieśnionej ochronie granicy wschodniej jest zbyt du-

że, co wpływa niewątpliwie na modyfikację postępowania przestępców. Wpływa to również  

na ograniczoną możliwość ujawniania przez Straż Graniczną naruszeń praw autorskich  

i praw pokrewnych. Odmienna sytuacja dotyczy obrotu podrabianymi markowymi produkta-

mi, które jak się okazuje w praktyce, nadal trafiają na europejskie rynki (w tym rynek polski) 

z krajów azjatyckich. Dokładne miejsca produkcji nielegalnych towarów nie są znane, jednak-

że głównym regionem pochodzenia są kraje azjatyckie, ze szczególnym uwzględnieniem Chin  

i Tajlandii. 

 W 2011 roku Straż Graniczna prowadziła 42 postępowania przygotowawcze o prze-

stępstwa przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej (z uwzględnieniem czynności  

prowadzonych w trybie art. 308 k.p.k.). Oznacza to spadek o 44% w porównaniu z rokiem 

2010, kiedy prowadzono 75 postępowań. W roku 2011 prowadzono 1 postępowanie przygoto-

wawcze zakończone aktem oskarżenia. W ramach realizowanych czynności procesowych,  

11 osobom postawiono zarzuty popełnienia czynu określonego w ustawie o własności przemy-

słowej i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszystkie osoby były narodowo-

ści polskiej. 

 W wyniku realizacji działań w 2011 roku Straż Graniczna zabezpieczyła przedmioty 

pochodzące z przestępstwa o szacunkowej wartości ponad 1 mln zł. 
 

 

 Służba Celna 
 

 Działania kontrolne Służby Celnej w zakresie egzekwowania praw własności intelek-

tualnej w 2011 roku przyniosły efekty w postaci 6 394 572 sztuk zatrzymanych towarów pi-

rackich i podrabianych, z czego 4 960 349 stanowiły papierosy (77,6%). Poza papierosami, 

4,9% zabezpieczonych przedmiotów stanowiła odzież, 3,3% obuwie, 1,8% kosmetyki i 1,6% 

gry, sprzęt sportowy i zabawki. W roku 2011, w porównaniu z wynikami działań kontrolnych 

uzyskanych w 2010 roku, kiedy zatrzymania wyniosły ponad 3,4 mln sztuk towarów, nastąpił 

wzrost liczby zatrzymanych sztuk towarów pirackich i podrabianych o ok. 86%. 

 W 2011 roku zostało złożonych 700 wniosków o ochronę celną praw własności intelek-

tualnej, czyli o 2% mniej niż w 2010 roku, kiedy złożono ich 715. 
 

Wykres 7.1.4 Towary zatrzymane przez SC w 2011 roku z powodu naruszenia praw 

własności intelektualnej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: MF 
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 Ministerstwo Sprawiedliwości  
 

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwo nielegalnego uzyskania programu 

komputerowego w celu osiągnięcia korzyści (art. 278 § 2 k.k.) osądzono łącznie 626 osób,  

z czego 469 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 312 osób (w tym  

w zawieszeniu: 301 przypadków). Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 31 osób 

skazano na kary od 1 roku do 2 lat pozbawienia wolności, 208 osób na kary od 6 miesięcy  

do 1 roku pozbawienia wolności, 73 osoby na kary od 2 do 5 miesięcy pozbawienia wolności. 

 Warunkowo umorzono postępowanie w 115 przypadkach, umorzono postępowanie  

w 11 sprawach. Uniewinniono 30 osób. Przed wyrokiem 2 osoby były tymczasowo aresztowa-

ne. 

 
 

 Służba Więzienna 
 

 Według stanu na 31 grudnia 2011 roku, wykonywano 13 orzeczeń za przestępstwa 

określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z czego wszystkie prawo-

mocne). W tym samym czasie notowano 66 wyroków z wyznaczonym przez sąd terminem sta-

wienia się do odbycia kary za przestępstwa określone w ustawie o prawie autorskim i pra-

wach pokrewnych. 

 

 

 Główne inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania  

i zwalczania przestępczości przeciwko prawu własności intelek-

tualnej i przemysłowej 
 

 Działania Policji w 2011 roku ukierunkowane były głównie na zwalczanie dominującej 

formy przestępczości przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej, tj. przestępstw po-

pełnianych za pośrednictwem Internetu. Szczególne znaczenie dla zmniejszenia zagrożeń  

w obszarze praw własności intelektualnej i przemysłowej, mają również działania podejmo-

wane w ramach międzyresortowych zespołów i grup zadaniowych. 

 W ramach Zespołu ds. Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Po-

krewnych przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego działa Grupa Internet, któ-

rej głównym celem jest wypracowanie skutecznych metod ujawniania nowych form przestęp-

czości skierowanej przeciwko prawu własności intelektualnej i przemysłowej, popełnianych 

za pośrednictwem Internetu. Rezultatem dotychczasowych prac Grupy Internet trwających 

od roku 2009, było podpisanie Porozumienia z 6 października 2011 roku o współpracy i wza-

jemnej pomocy w sprawie ochrony praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym,  

do którego przystąpili: SONY MUSIC Polska /ATV, Polskie Stowarzyszenie Wydawców Mu-

zycznych, Stowarzyszenie Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ, Grupa ALLE-

GRO, Polska Izba Wydawców Prasy i Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej FOTA. 

 Istotne były również prace Komitetu Ochrony Praw, utworzonego jako organ opinio-

dawczo-doradczy Ministra Sportu i Turystyki w zakresie ochrony praw własności intelektual-

nej i zagadnień pokrewnych, związanych z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej UEFA EU-

RO 2012™. Do zadań Komitetu należało m.in. opracowanie koncepcji ochrony praw własności 

intelektualnej i zagadnień z nimi powiązanych, w związku z przygotowaniami i organizacją 

EURO 2012. 

 Istotny wkład w zwalczanie przestępczości intelektualnej, głównie ochrony prawa wła-

sności przemysłowej, wniósł również powołany przez Ministra Zdrowia, a działający przy 

Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym Zespół ds. Fałszowania i Nielegalnego Obrotu 

Produktami Leczniczymi oraz Innymi Sfałszowanymi Produktami Spełniającymi Kryteria 

Produktu Leczniczego, który opracowywał wnioski i propozycje dotyczące usprawnienia koor-

dynacji działań organów administracji rządowej w zakresie skuteczności zwalczania prze-

stępczości farmaceutycznej.  
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 Ponadto Policja, szczególnie na wschodnich terenach przygranicznych Unii Europej-

skiej, na bieżąco współpracowała z organami wyznaczonymi do ochrony granic tj. ze Strażą 

Graniczną i Służbą Celną Ministerstwa Finansów. Wiele działań wspólnie prowadzonych  

na terenach przygranicznych targowisk i bazarów ukierunkowanych było na ograniczanie na-

ruszeń prawa własności intelektualnej.  

 Jedną z ważniejszych inicjatyw Służby Celnej w zakresie egzekwowania praw własno-

ści intelektualnej i przemysłowej było zakończenie i wdrożenie Sytemu Udostępniania Da-

nych (SUD), który pozwala na bezpośredni dostęp do bazy danych Urzędu Patentowego RP. 

Dzięki systemowi SUD funkcjonariusze celni mogą dokonywać weryfikacji danych zarejestro-

wanych praw własności intelektualnej. 

 

  
 Współpraca międzynarodowa 
  

 Policja w 2011 roku prowadziła prace w dziedzinie prawa własności intelektualnej  

z wykorzystaniem działalności oficerów łącznikowych policji, akredytowanych przy ambasa-

dach RP za granicą oraz we współpracy z oficerami łącznikowymi Policji zagranicznych w Pol-

sce. Prowadzono również współpracę z policjami innych państw za pośrednictwem Interpolu  

i Europolu. W ramach międzynarodowej współpracy policyjnej przekazywano informacje doty-

czące realizowanych spraw mających zasięg międzynarodowy. 

 O zaangażowaniu Polski w zwalczanie zjawiska piractwa intelektualnego może świad-

czyć fakt, że została wybrana z regionu Europy Środkowo-Wschodniej do projektu badawczego 

(FAKES) połączonego ze szkoleniem zorganizowanym przez UNICRI – jedną z Agend Organi-

zacji Narodów Zjednoczonych, a dotyczącym zwalczania przestępczości intelektualnej. W roku 

2011 odbyły się dwa seminaria w związku z tym projektem, w których uczestniczyli przedsta-

wiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz Służba Celna. Zwieńczeniem projek-

tu będzie opracowanie podręcznika dobrych praktyk w tym zakresie dla służb innych państw.  
 

  

 

 Obszary wymagające wzmocnienia w celu poprawy skutecz-

ności przeciwdziałania i zwalczania przestępstw przeciwko pra-

wu własności intelektualnej 

 
 Rozwój technologii oraz nowych mechanizmów przestępczego działania w sieci kompu-

terowej Internet powoduje, że coraz więcej spraw dotyczących naruszeń prawa autorskiego  

i praw pokrewnych prowadzonych jest za pośrednictwem Internetu.  

 Zabezpieczane dowody przestępstwa to dowody elektroniczne, niejednokrotnie o po-

jemności kilku terabajtów. Sprawy te, ze względu na złożoność, wymagają od śledczych więcej 

czasu na ich realizację oraz znajomości zagadnień teleinformatycznych. Niezbędnym elemen-

tem przeciwdziałania naruszeniom praw własności intelektualnej jest właściwy proces szkole-

nia funkcjonariuszy realizujących zadania w przedmiotowym zakresie. 

 

 Ponadto aktualnie obowiązujące prawo nie zawsze pozwala na interpretację zjawisk 

sieciowych, uniemożliwiając właściwą ochronę właścicieli praw własności intelektualnej.  

W związku z tym należy dążyć do nowelizacji prawa, w szczególności ustawy o prawie autor-

skim i prawach pokrewnych. 
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7.2 Przestępczość akcyzowa oraz wyłudzenia podat-

ku od wartości dodanej (VAT) i innych podatków 
 

(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, Służby Celnej, 

Komendy Głównej Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 

Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej) 

 Przestępczość akcyzowa oraz wyłudzenia VAT i innych podatków zostały spenalizo-

wane m.in. w następujących przepisach: 

  

      Art. 54–56 k.k.s. – uchylanie się od opodatkowania, firmactwo (prowadzenie działal-

ności pod cudzą nazwą), zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny ra-

chunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności; składanie organom podatkowym 

nieprawdziwego oświadczenia/deklaracji; 

  

      Art. 63 § 1–3, art. 64 § 1, art. 65 § 1–3 k.k.s. – wydanie, przywóz, produkcja poza 

składem podatkowym, sprzedawanie, wyprowadzanie ze składu podatkowego wyrobów 

akcyzowych bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy; wyprowadzanie ze składu 

podatkowego wyrobów akcyzowych nieoznaczonych znakami akcyzy z przeznaczeniem 

do dokonania ich dostawy wewnątrzwspólnotowej lub eksportu; paserstwo wyrobami 

akcyzowymi; 

 

Art. 66 § 1, art. 68 § 1 k.k.s. – nieodpowiednie oznaczanie wyrobów znakami akcyzy 

lub oznaczanie znakami nieodpowiednimi; niedopełnienie obowiązku oznaczania wyro-

bów akcyzowych stosownymi znakami akcyzy; 

 

Art. 67 § 1–2 k.k.s. – podrabianie lub przerabianie znaków akcyzy albo upoważnień 

do odbioru banderol; 

 

      Art. 69, art. 73 § 1 k.k.s. – produkcja, import lub obrót wyrobami akcyzowymi bez 

urzędowego sprawdzenia; naruszenie warunku zwolnienia od oznaczania wyrobu zna-

kiem akcyzy; 

  

      Art. 70 § 1–4, art. 71 k.k.s. – nielegalny obrót znakami akcyzy; a także narażenie 

znaków akcyzy na niebezpieczeństwo kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia lub zgubienia; 

  

      Art. 72, art. 75 k.k.s. – nieterminowe rozliczenie stanu zużycia znaków akcyzy; brak 

ewidencji znaków akcyzy; niedopełnienie obowiązku sporządzania raportu dziennego 

lub rozliczenia znaków akcyzy z przedsiębiorcą zagranicznym; 

  

      Art. 76–78 k.k.s. – m.in. nienależny zwrot podatku VAT, podatku akcyzowego, zwro-

tu wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym; nieterminowa wpłata po-

datku; niepobieranie podatku lub pobranie w kwocie niższej od należnej; 

  

      Art. 41–44 ustawy z 18 października 2006 roku o wyrobie napojów spirytusowych 

oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych 

(Dz.U.06.208.1539 z późn. zm.) – wprowadzanie do obrotu napojów spirytusowych z bez-

prawnie używanym oznaczeniem geograficznym, wyrabianie napojów spirytusowych 

niezgodnie ze sposobem produkcji, warunkami technologicznymi lub parametrami jako-

ściowymi, niezgodne z wymaganiami oznaczenie napojów spirytusowych, wyrabianie  

lub rozlewanie napojów spirytusowych bez wymaganego wpisu do rejestru; 
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 Podatek stanowi złożoną kategorię prawną i ekonomiczną, warunkującą funkcjonowa-

nie państwa, wpływającą na cały obieg gospodarczy. Bez sprawnego systemu podatkowego,  

na który składa się również zdolność organów ścigania do ujawniania i zwalczania patologii  

z tym związanych, żadne współczesne państwo nie jest w stanie zapewnić sobie stabilizacji  

i rozwoju. 

 Biorąc pod uwagę skalę zagrożenia dla interesów finansowych państwa, najistotniejsze 

są nieprawidłowości w obrocie paliwami, alkoholem, wyrobami tytoniowymi oraz złomem. 

Istotna pozostaje również przestępczość gospodarcza ukierunkowana na osiąganie korzyści 

poprzez naruszanie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku od osób 

fizycznych i prawnych. 
 

 

 

 

 Nielegalny obrót papierosami 
  

 Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi jest jedną z bardziej dochodowych sfer mię-

dzynarodowej przestępczości zorganizowanej. W skali światowej dochody pochodzące z niele-

galnego obrotu papierosami są porównywalne z zyskami osiąganymi w handlu narkotykami.  

  

 Przestępczość związaną z obrotem papierosami, w tym związaną z narażeniem  

na uszczuplenie podatku akcyzowego, zasadniczo można podzielić na trzy kategorie: 

czyny związane z nielegalnym sprowadzaniem do Polski  papierosów bez polskich zna-

ków akcyzy w celu ich dystrybucji w kraju lub wywozu do innych państw, 

czyny związane z nielegalną produkcją papierosów, oznaczaniem ich podrobionymi 

znakami towarowymi oraz obrotem nimi, 

czyny związane z nielegalnym handlem tytoniem. 

     Art. 12a ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2001 roku o wyrobie alkoholu etylowego  

oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz.U.01.31.353 z późn. zm.) – wyrabianie, ska-

żanie, oczyszczanie lub odwadnianie alkoholu etylowego albo wytwarzanie wyrobów ty-

toniowych, w tym znacznej wartości, bez wymaganego wpisu do rejestrów; 

  

      Art. 13 ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych 

– odkażanie alkoholu etylowego skażonego lub osłabianie działania środka skażającego; 

  

      Art. 14 ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych 

– uczynienie sobie stałego źródła dochodu z popełniania przestępstwa określonego w art. 

12, 12a lub art. 13; 

   

      Art. 286 § 1 k.k. – doprowadzenie innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia wła-

snym lub cudzym mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z uwzględnieniem 

przedmiotu przestępstwa: podatek VAT oraz podatek inny lub opłata lokalna; 

  

Art. 31–35 ustawy z 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania 

jakości paliw (Dz.U.06.169.1200 z późn. zm.) – m.in. wytwarzanie, transportowanie, ma-

gazynowanie lub wprowadzanie do obrotu niespełniających wymagań jakościowych pa-

liw, gazu (LPG i CNG), biopaliw i lekkiego oleju opałowego; niezamieszczanie na stacji 

paliwowej informacji dotyczącej zawartości biokomponentów w paliwach ciekłych; wy-

twarzanie przez rolnika na własny użytek biopaliwa ciekłego niespełniającego norm ja-

kościowych; wprowadzanie do obrotu biopaliw ciekłych stosowanych we flocie; stosowa-

nie niespełniajacego wymogów ciężkiego oleju opałowego lub oleju do silników żeglugi 

śródlądowej; utrudnianie lub uniemożliwianie prowadzenia kontroli paliw.  
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 W przypadku pierwszej, dominującej kategorii, narażenie na uszczuplenie podatku 

akcyzowego wynika przede wszystkim z faktu nieoznaczania sprowadzanych na terytorium 

Polski papierosów polskimi znakami akcyzy. Podkreślić przy tym należy, że straty generowa-

ne na rzecz Skarbu Państwa w związku z tą kategorią przestępczości związane są także z na-

rażaniem na uszczuplenie innych należności publicznoprawnych, tj. podatku VAT oraz ceł. 

 W celu nielegalnego sprowadzania papierosów na teren Polski, jak również transfero-

wania ich do innych krajów, wykorzystywane są przede wszystkim środki transportu drogo-

wego. W mniejszym stopniu papierosy są transportowane drogą morską, lotniczą, kolejową 

czy w ruchu pieszym przez granicę. 

 Według szacunków ekspertów37 ponad 10% rynku tytoniowego to papierosy pochodzą-

ce z przemytu lub z nielegalnych fabryk papierosów zlokalizowanych w Polsce. Papierosy 

przemycane są do Polski głównie przez północno-wschodnią granicę z Litwy, Ukrainy, Biało-

rusi, Rosji oraz przez południową granicę z Grecji przez Bułgarię i Słowację. Grupy przestęp-

cze wykorzystują do przemytu również kontenery, w których papierosy drogą morską z Chin 

przemycane są do portu w Gdyni, a ostatnio również do Hamburga, skąd zestawami ciężaro-

wymi przewożone są do Polski lub innych krajów Unii Europejskiej. 

Przemyt dokonywany jest również z wykorzystaniem przesyłek pocztowych i kurier-

skich, aczkolwiek w Polsce jest to zjawisko stosunkowo nowe. Jednak doświadczenia zagra-

nicznych służb celnych wskazują, że przemyt taki, dotyczący różnego typu towarów, może 

przybrać znaczące rozmiary i stanowić poważne zagrożenie dla społecznych i ekonomicznych 

interesów państwa. Dotychczas notowane w Polsce ujawnienia pozwalają na stwierdzenie,  

że skala przemytu dokonywanego omawianą metodą jest jeszcze niewielka. Gwałtownie ro-

śnie natomiast rola przesyłek pocztowych i kurierskich jako metody dystrybucji wyrobów ty-

toniowych pochodzących z nielegalnych źródeł na terytorium kraju. 

 Główną przyczyną dużej skali przemytu papierosów, w który z reguły zaangażowane 

są międzynarodowe zorganizowane grupy przestępcze, jest jego olbrzymia rentowność. Nadal 

utrzymuje się różnica w cenie paczki papierosów w Rosji (ok. 1 euro), w Polsce (ok. 2,5 euro), 

w Niemczech (ok. 4,5 euro), we Francji (ok. 6 euro) i Wielkiej Brytanii (ok. 8 euro). 

 Druga wskazana kategoria przestępczości obejmuje przede wszystkim nielegalne fa-

bryki papierosów, produkujące zarówno bez formalnych zezwoleń, jak i zachowania norm ja-

kościowych. Fałszowana jest również zewnętrzna postać produktu, m.in. opakowania papie-

rosów i znajdujące się na nich znaki towarowe. W przypadku tej kategorii przestępczości na-

rażenie na uszczuplenie podatku akcyzowego wynika przede wszystkim z faktu nieoznacza-

nia papierosów znakami skarbowymi akcyzy bądź wykorzystywania w tym celu znaków pod-

robionych. Od kilku lat można zauważyć wzrost aktywności międzynarodowych grup prze-

stępczych w organizowaniu nielegalnych fabryk papierosów w Polsce. Sprzyja temu położenie 

geograficzne RP, jej członkostwo w Unii Europejskiej, dostępność wykwalifikowanej siły robo-

czej (głównie ze zlikwidowanych zakładów tytoniowych w Bułgarii) oraz infrastruktura 

umożliwiająca konspirację przedsięwzięcia. 

 W przypadku trzeciej kategorii wejście w życie ustawy o organizacji rynku tytoniowe-

go, zezwalającej na wolny i niekontrolowany dostęp do surowca tytoniowego, doprowadziło  

do gwałtownego wzrostu liczby ujawnianych nielegalnych wytwórni tytoniu konfekcjonowa-

nego. Opłacalność procederu jest porównywalna z nielegalną produkcją papierosów, za to na-

kłady finansowe na rozpoczęcie i prowadzenie działalności znacznie mniejsze. 

 Wzrost popularności wyrobów tytoniowych innych niż fabrycznie produkowane papie-

rosy spowodował poważne zmiany w sposobie dystrybucji wszystkich wyrobów tytoniowych. 

O ile handel papierosami nadal jeszcze w dużym stopniu odbywa się w tradycyjnych 

miejscach sprzedaży: na bazarach i targowiskach miejskich, to handel innymi wyrobami, 

przede wszystkim tytoniem do skrętów, w dużej mierze przeniósł się do Internetu. Zjawisko 

to potwierdza analiza, dokonywana przez Służbę Celną i Policję, dotycząca ofert i transakcji 

na aukcjach internetowych. Dystrybucja prowadzona jest również z wykorzystaniem przesy-

łek pocztowych i kurierskich. 
 

____________ 

37 Z informacji Centralnego Biura Śledczego KGP. 
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 Nielegalny obrót wyrobami alkoholowymi 

 
Z analizy procederu wynika, że grupy przestępcze czerpią wymierne zyski z produkcji  

i wprowadzania na rynek, nie tylko krajowy, podrobionych wyrobów alkoholowych wytwarza-

nych na bazie alkoholu etylowego skażonego, przeznaczonego do wytwarzania produktów nie-

przeznaczonych do konsumpcji przez ludzi (typu: rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, podpałki  

do grilla, płyny do spryskiwaczy szyb, płyny przeciwoblodzeniowe itp.), po uprzednim jego od-

każeniu chemicznym, niezgodnie ze sposobem produkcji i warunkami technologicznymi  

dla napojów spirytusowych. 

 

 Główną przyczyną istniejącego stanu rzeczy jest to, że alkohol etylowy zawarty w wy-

robach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi nie jest objęty podatkiem akcyzowym (tzw. 

zerowa stawka akcyzowa) i nie podlega szczególnym zasadom nadzoru podatkowego. Urzędy 

Celne nie mają możliwości kontroli rozchodu i zużycia tychże produktów z uwagi na fakt,  

że klasyfikowane są one jako wyroby o symbolu PKWiU 24.30.22-79, CN 3820 0000 – czyli 

produkty z zawartością alkoholu etylowego nieprzeznaczone do konsumpcji przez ludzi. 

 

Obecny stan prawny, w którym obrót alkoholem etylowym skażonym nie podlega obli-

gatoryjnie szczególnemu nadzorowi podatkowemu do czasu jego zużycia zgodnie z przeznacze-

niem, sprzyja nieprawidłowościom poprzez wprowadzanie do obrotu wewnątrzunijnego  

na rynku spożywczym wyrobów alkoholowych pochodzących z oczyszczonego alkoholu skażo-

nego w postaci czystego spirytusu i podrabianych wódek różnego rodzaju i różnych marek. 

Tym samym duża różnica w cenie alkoholu do konsumpcji i alkoholu skażonego z zerową 

stawką akcyzy, przy relatywnie małych kosztach jego oczyszczania i jednocześnie niewielkie 

zagrożenie karą pozbawienia wolności (k.k.s.), czynią proceder dochodowym i relatywnie mało 

ryzykownym. 

 

Na podstawie prowadzonych przez Centralne Biuro Śledcze spraw można stwierdzić,  

że grupy przestępcze zajmujące się oczyszczaniem spirytusu skażonego, dokonują tego na dwa 

główne sposoby: 

przez ponowną destylację, polegającą na odparowaniu (do tego celu wykonywane są 

specjalne instalacje, przez które wytrącany jest skażalnik). W wyniku odparowania 

uzyskiwany jest spirytus, z którego podrabiane są wódki dobrej jakości, 

do alkoholu skażonego dodawany się chlor/podchloryn sodu, w celu wytrącenia zanie-

czyszczeń, a następnie oczyszczany jest przez filtry węglowe lub inne o podobnym dzia-

łaniu. W drodze oczyszczenia otrzymywany jest spirytus, w zależności od stanu uży-

tych filtrów, średniej jakości. Jest to zarazem najtańsza i najszybsza metoda, ale jed-

nocześnie przynosząca jego organizatorom znaczne zyski i dlatego też najczęściej stoso-

wana. 

 

 

 Przestępczość związana z obrotem paliwami płynnymi 
  

 Rynek paliw, ze względu na dużą skalę obrotu oraz możliwość uzyskiwania znacznych 

zysków przy stosunkowo niewielkiej odpowiedzialności karnej, jest szczególnie narażony  

na działalność nieuczciwych podmiotów gospodarczych, powodującą utratę wielomilionowych 

należności na szkodę budżetu państwa. Wysoka opłacalność obrotu nielegalnym paliwem, 

wzrost cen paliw oraz zróżnicowanie opodatkowania wyrobów ropopochodnych stanowią czyn-

niki motywujące organizatorów przestępczej działalności do podejmowania aktywności  

w tym obszarze. 

 Zorganizowane grupy przestępcze w swej działalności niezmiennie wykorzystują me-

chanizmy: 

odbarwiania oleju opałowego i mieszania materiałów pędnych z innymi produktami 

chemicznymi, a następnie wprowadzania ich do obrotu jako pełnowartościowych paliw, 



174                                                                                                                                                                                                  MSW 

  

Przestępczość ekonomiczna 

odbarwiania oleju napędowego przeznaczonego do celów grzewczych, a następnie 

wprowadzania go do obrotu jako oleju napędowego, 

wprowadzania do obrotu handlowego paliw będących w rzeczywistości innymi produk-

tami petrochemicznymi, przeklasyfikowanych na oleje napędowe i benzyny przy wyko-

rzystaniu tzw. firm słupów, 

nielegalnego obrotu gazem grzewczym, dystrybuowanym jako gaz do celów napędo-

wych (LPG) oraz przemytu do Polski gazu do celów napędowych. 

 

 Zmiany przepisów dotyczących obrotu towarami akcyzowymi, związane ze zniesie-

niem granic wewnątrzunijnych, ułatwiają przemieszczanie osób i pojazdów po terytorium 

Unii Europejskiej. Wobec rosnących cen paliw obserwowane jest zwiększone zainteresowanie 

produktami naftowymi niepodlegającymi podatkowi akcyzy, jak oleje bazowe czy benzyny 

ekstrakcyjne. Duże ilości tego typu produktów przewożone są pomiędzy Polską a Litwą, 

Niemcami i Słowacją. Według dokumentacji, produkty te są przeznaczone na cele niezwiąza-

ne z napędem pojazdów silnikowych. Faktycznie, po wymieszaniu ze sobą, stosowane są  

do napędu pojazdów bez opłacania należności wynikających z podatku akcyzowego. 

 Szczególnie narażony na działania grup przestępczych jest rynek obrotu olejem opało-

wym oraz innymi produktami ropopochodnymi o niższych parametrach technicznych, sprze-

dawanymi jako pełnowartościowy olej napędowy. Jest to przede wszystkim związane z niż-

szym, niż w przypadku oleju do napędu pojazdów, opodatkowaniem oleju opałowego przezna-

czonego na cele opałowe, oraz ich podobnymi właściwościami fizykochemicznymi, przy jedno-

czesnej możliwości zamiennego używania i mieszania. Stąd też potencjalni odbiorcy, z uwagi 

na niższą cenę oleju opałowego i zbliżone do oleju napędowego parametry, wykorzystują go 

jako paliwo do napędu samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych czy maszyn rolni-

czych. Podobnie jest też z hurtownikami i dystrybutorami, którzy handlują olejem opałowym 

jako olejem napędowym, obchodząc tym samym wyższe stawki podatku akcyzowego przewi-

dziane dla olejów napędowych.  

Wyżej wymienione formy działalności przestępczej prowadzone są często przy wyko-

rzystaniu fikcyjnych firm, które biorą udział w pozornym obrocie produktami ropopochodny-

mi, a następnie uczestniczą w praniu pieniędzy pochodzących z ich sprzedaży. 

 

Innym sposobem działania sprawców przestępstw paliwowych jest wykorzystanie le-

galnie działających podmiotów. Firmy te sprowadzają paliwo zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami do Polski, jednak po upływie okresu, w którym powinny odprowadzić należny Skarbo-

wi Państwa podatek VAT, zmieniana jest ich siedziba, a następnie są likwidowane. W efekcie 

powstaje nieuregulowana zaległość podatkowa, dokumentacja z działalności jest niszczona, 

po czym tworzone są nowe podmioty i proceder jest powtarzany.  

 

 

 Wyłudzenia podatku VAT i zaniżanie należności publicznoprawnych  
  

 Szczególnie groźną formą oszustw dotyczących podatku od wartości dodanej (VAT) są 

oszustwa karuzelowe. Stopień skomplikowania tego typu spraw wynika z działania prze-

stępców w środowisku międzynarodowym oraz teoretycznie nieograniczonej kwoty podatku, 

która może być przedmiotem wyłudzenia, przy stosunkowo niewielkich nakładach finanso-

wych poczynionych przez oszustów. 

 Oszustwo karuzelowe w handlu wewnątrzwspólnotowym (czyli karuzela podatkowa)  

to przestępstwo popełniane w sposób zorganizowany, przy wykorzystaniu opodatkowania 

stawką 0% wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (podatkiem VAT).  

 W uproszczeniu, mechanizm oszustwa można określić jako fikcyjny przepływ towarów 

pomiędzy co najmniej dwoma (w praktyce znacznie więcej) krajami UE, organizowany w taki 

sposób, że towary te „fakturowo‖ wracają do państw pochodzenia. Każdy taki obieg oznacza 

zwiększenie kwoty, na jaką dokonywane jest oszustwo, o kwotę podatku VAT związanego  

z transakcją. 
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 W ostatnim okresie zaobserwowano tendencje zmian w asortymencie, będącym w fik-

cyjnym obrocie. Towary o małych gabarytach i dużej wartości (p.n. telefony komórkowe, pod-

zespoły komputerowe) zostały zastąpione przez wyroby przemysłu hutniczego, w tym złom 

metali kolorowych. 

 Analiza spraw prowadzonych przez Centralne Biuro Śledcze szczególnie wskazuje ist-

nienie zagrożeń w zakresie: 

karuzelowego wyłudzenia podatku VAT w obrocie wyrobami  hutniczymi, przy wyko-

rzystaniu pozorowanych transakcji z udziałem zagranicznych podmiotów gospodar-

czych, 

obrotu fikcyjnymi fakturami sprzedaży złomu w celu wyłudzenia podatku VAT 

i wprowadzenia do obrotu środków pochodzących z korzyści z popełniania czynów za-

bronionych, przy jednoczesnym mieszaniu legalnych i pustych faktur sprzedaży złomu, 

stali i wyrobów stalowych, celem utrudnienia kontroli i działań wykrywczych, 

wykorzystania polskiego i międzynarodowego systemu bankowego do popełniania 

przestępstw przez przeprowadzanie fikcyjnych transakcji gospodarczych, umożliwiają-

cych legalizowanie i wyprowadzenie środków finansowych do tzw. rajów podatkowych. 

 

Na szczególną uwagę zasługują nieprawidłowości związane z obrotem złomem.  

Złom jest wykorzystywany przez przestępców, ponieważ nie posiada żadnych oznakowań ani 

norm jakościowych, co powoduje, że jest towarem trudnym do zidentyfikowania. Ponieważ  

skala tego procederu porównywalna była do działań z obszaru oszustw paliwowych, w celu 

jego wyeliminowania w 2011 roku wprowadzono zmiany do ustawy o VAT oraz ustawy Prawo 

o miarach (szczegóły na stronie 189).  

 

W ostatnich latach organy ścigania państw UE sygnalizują narastające zjawisko 

oszustw podatkowych związanych z handlem prawami do emisji dwutlenku węgla. Pol-

ska formalnie może uczestniczyć w europejskim rynku handlu uprawnieniami do emisji, np. 

w przypadku, jeśli pojawi się nadwyżka, którą można odsprzedać. Obecny poziom emisji 

dwutlenku węgla jest mniejszy niż limit przyznany w ramach protokołu z Kioto. Udział pod-

miotów gospodarczych w obrocie emisjami dwutlenku węgla uzależniony jest od obligatoryj-

nego zarejestrowania i założenia konta w Krajowym Administratorze Systemu Handlu 

Uprawnieniami do Emisji. W Polsce tą bazą administruje Instytut Ochrony Środowiska. 

Funkcjonująca w UE zasada terytorialnej suwerenności podatkowej państw wskazuje 

wprost, że transakcje powinny zostać opodatkowane w państwie, na terytorium którego na-

stępuje rzeczywista konsumpcja nabytych praw lub usług.  

 Potencjalny mechanizm wyłudzenia VAT może polegać na karuzeli podatkowej: nie-

uczciwa firma zakupuje na zagranicznej giełdzie uprawnienia do emisji CO2, które następ-

nie sprzedaje polskiej firmie zajmującej się obrotem uprawnień lub fabryce, która emituje 

CO2 i potrzebuje takich dodatkowych uprawnień. Podmiot, który zakupił na zagranicznej 

giełdzie te prawa, sprzedaje je, nalicza podatek VAT i pobiera go od kupującego, lecz nie od-

prowadza go fiskusowi, a po przeprowadzeniu operacji znika.  

 

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazuje na import do Polski towarów, 

zwłaszcza pochodzenia azjatyckiego, oraz związanych z tym nieprawidłowości w rozliczaniu 

ceł i podatków powodujących znaczne straty Skarbu Państwa. Do oszustwa unikania po-

datku w imporcie wykorzystywane są podmioty o charakterze znikającego podatnika 

(analogicznie jak przy oszustwach karuzelowych), które zyskały roboczą nazwę „znikającego 

importera‖. Do typowych nadużyć w tym procederze należą: różnice między ceną zadeklaro-

waną w dokumentacji importowej a ceną rzeczywistą zapłaconą przez importera, brak rzeczy-

wistej dostawy do innego państwa UE i sprzedaż towaru na czarnym rynku, dostawa towaru 

do znikających podatników lub kradzież numeru VAT. ABW ujawniła działalność azjatyckich 

grup przestępczych w Polsce, polegającą głównie na sprowadzaniu do UE towarów o zaniżo-

nej wartości celnej lub z wykorzystaniem fałszywych świadectw pochodzenia towarów (w ce-

lu uzyskania preferencji celnych). 
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 Nieprawidłowości w tym zakresie sprowadzają się do bezprawnego wykorzystywania 

narzędzi przewidzianych w przepisach celnych i podatkowych, takich jak: 

brak zakończenia procedury w urzędzie celnym przeznaczenia: towar ginie po drodze 

i jest nielegalnie wprowadzony do obrotu (bez uiszczenia należności celno-

podatkowych), 

nieuprawnione zamykanie procedury tranzytu: skutkuje faktycznym usunięciem to-

waru spod dozoru celnego oraz wprowadzeniem do obrotu na terenie UE bez uiszcze-

nia należności celno-podatkowych, 

oszustw karuzelowych z udziałem licznej grupy podmiotów z kilku państw członkow-

skich z wykorzystaniem tranzytu wspólnotowego. 

 Odbiorcami importowanego na obszar celny UE towaru są zazwyczaj „spółki słupy‖, 

które z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie odprowadzają należnych podatków 

na terenie RP lub płacą je jedynie w minimalnym wymiarze. Ponadto azjatyckie grupy prze-

stępcze poprzez „firmy słupy‖ wystawiają fałszywe faktury na rzecz innych podmiotów, które 

w ten sposób mogą legalizować towary oraz wyłudzać zwrot podatku VAT (częste są przypad-

ki podwójnego fakturowania, a faktyczny obrót towarem nie ma pokrycia w dokumentacji). 

 

 

 Skala i dynamika zjawiska 

  

 Policja 
  

 Postępowania wszczęte 
 

 W roku 2011 Policja wszczęła 1684 postępowania w zakresie obrotu paliwami, wyro-

bami alkoholowymi oraz tytoniowymi, wyłudzania podatku od towarów i usług VAT oraz 

innych podatków od osób fizycznych i prawnych. Jest to spadek o 3,8% w porównaniu do ro-

ku 2010. Nieznacznie (o 1%) w 2011 roku w porównaniu do 2010 wzrosła liczba postępowań 

przygotowawczych wszczętych na materiałach operacyjnych. Natomiast udział postępowań 

wszczętych na materiałach operacyjnych w ogólnej liczbie wszczętych postępowań przygoto-

wawczych wyniósł w 2011 roku 64%.  
 

Wykres 7.2.1 Liczba postępowań wszczętych przez Policję ogółem i na materiałach operacyjnych  

w zakresie obrotu paliwami, wyrobami alkoholowymi oraz tytoniowymi, wyłudzania podatku  

od towarów i usług VAT oraz innych podatków osób fizycznych i prawnych w latach 2009–2011 
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 Przestępstwa stwierdzone 

  

 W 2011 roku Policja stwierdziła 2455 przestępstw w zakresie obrotu paliwami, wyro-

bami alkoholowymi oraz tytoniowymi, wyłudzania podatku od towarów i usług VAT oraz in-

nych podatków osób fizycznych i prawnych. Jest to o 1,4% więcej niż w roku 2010. Liczba 

przestępstw wykrytych przez Policję w omawianej kategorii wyniosła w 2011 roku 2329,  

co oznacza nieznaczny spadek (o niespełna 1%) w porównaniu do roku 2010.  
  

Wykres 7.2.2 Liczba przestępstw stwierdzonych i wykrytych przez Policję w zakresie obrotu paliwami, 

wyrobami alkoholowymi oraz tytoniowymi, wyłudzania podatku od towarów i usług VAT 

oraz innych podatków osób fizycznych i prawnych w latach 2009–2011 
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 W 2011 roku Policja stwierdziła najwięcej przestępstw: 

z art. 63 § 1–3, 64 § 1, 65 § 1–3 k.k.s. (46% wszystkich przestępstw stwierdzonych  

w omawianej kategorii), 

z art. 54–56 k.k.s. (17%), 

z art. 41–44 ustawy z 18 października 2006 roku o wyrobie napojów spirytusowych 

oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (15%).   

  

 

 Jednocześnie zauważalne wzrosty liczby przestępstw stwierdzonych w 2011 roku  

w porównaniu z rokiem 2010 odnotowano w kategorii przestępstw z artykułów 63 § 1–3,  

64 § 1, 65 § 1–3 k.k.s. (wzrost o 35% ) i z art. 286 § 1 k.k. (wzrost o 82%). 

  

 Największe spadki widoczne są w liczbie przestępstw stwierdzonych z art. 41–44 usta-

wy z 18 października 2006 roku o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie 

oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (o 44%).  
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Tabela 7.2.1 Liczba przestępstw stwierdzonych i wykrytych przez Policję w zakresie obrotu paliwami, 

wyrobami alkoholowymi oraz tytoniowymi, wyłudzania podatku od towarów i usług VAT oraz innych 

podatków osób fizycznych i prawnych w podziale na poszczególne kategorie w latach 2009–2011 

Źródło: KGP 

 

W 2011 roku w dziedzinie przestępczości związanej z obrotem paliwami, wyrobami 

alkoholowymi oraz tytoniowymi, wyłudzania podatku od towarów i usług VAT oraz innych 

podatków osób fizycznych i prawnych wartość oszacowanych przez Policję strat wyniosła pra-

wie 1219 mln zł i była wyższa niż w 2010 roku o 28%. 
 

Wykres 7.2.3 Ujawnione przez Policję straty ogółem w latach 2009–2011 
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Wartość mienia odzyskanego przez Policję w zakresie naruszeń związanych z obrotem 

paliwami, wyrobami alkoholowymi oraz tytoniowymi, wyłudzeniami podatku od towarów  

i usług VAT oraz innymi podatkami osób fizycznych i prawnych w 2011 roku wyniosła prawie 

  

Przestępstwa 

stwierdzone 

Przestępstwa 

wykryte 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

art. 63 § 1–3, art. 64 § 1, art. 65 § 1–3 k.k.s. 757 1023 1126 745 1011 1119 

art. 41–44 ust. o wyr. nap. spir. 752 417 377 716 391 361 

art. 54–56 k.k.s. 384 373 422 382 371 411 

art. 12a ust. 1 i 2 ust. o wyr. alk. etyl. tyt. 131 116 91 128 110 89 

art. 286 § 1 k.k. 123 244 124 119 236 120 

art. 31-35 ust. o sys. paliw 75 61 34 61 45 24 

art. 76–78 k.k.s. 54 101 113 54 101 113 

art. 69 § 1–4, art. 73 § 1 k.k.s. 30 41 31 30 41 31 

art. 12a ust. 1 i 2 i art. 14 ust. o wyr. alk. etyl. tyt. 22 16 16 21 16 16 

art. 13 ust. o wyr. alk. etyl. tyt. 65 82 103 18 16 27 

art. 70 § 1–4, art. 71 k.k.s. 6 0 1 6 0 1 

art. 14 ust. o wyr. alk. etyl. tyt. 3 9 8 3 9 8 

art. 67 § 1–2 k.k.s. 5 1 4 3 1 4 

art. 66 § 1, art. 68 § 1 k.k.s. 4 5 5 3 3 5 

art. 72, 74 § 1–3, art. 75 § 1–2 k.k.s. 0 1 0 0 1 0 

RAZEM 2411 2490 2455 2289 2352 2329 
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Natomiast wartość mienia zabezpieczonego wyniosła w 2011 roku ponad 19 mln zł  

i wzrosła w porównaniu z 2010 rokiem o  41,5%. 
 

Wykres 7.2.4 Mienie odzyskane i zabezpieczone przez Policję w latach 2009–2011 
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 Najwyższe straty w omawianej dziedzinie przestępczości wynikają z naruszeń  

art. 54–56 k.k.s.: w 2011 roku stanowiły one 73,4% wartości strat. 

 Natomiast 64% mienia odzyskanego i 85% mienia zabezpieczonego pochodziło 

z przestępstw określonych w art. 63 § 1–3, art. 64 § 1, art. 65 § 1–3 k.k.s. 

 
Tabela 7.2.2 Wartość ujawnionych strat, mienia odzyskanego i zabezpieczonego przez Policję ogółem 

oraz we wszystkich kategoriach (w zł) 

  
Straty Mienie odzyskane Mienie zabezpieczone 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

art. 63 § 1–3, 

art. 64 § 1, art. 

65 § 1 -3 k.k.s. 

47 932 220 171 611 657 9 801 333 9 408 471 2 955 965 16 373 482 

art. 67 § 1–2 

k.k.s. 
– – – – – – 

art. 66 § 1, art. 

68 § 1 k.k.s. 
– – – – 230 14 300 

art. 70§1–4, 

art. 71 k.k.s. 
– – – – – – 

art. 72, 74 § 1–

3, art. 75 § 1–2 

k.k.s. 

– – – – – – 

art. 69 § 1–4, 

art. 73 § 1 

k.k.s. 

30 781 321 20 131 719 130 224 21 903 36 836 10 810 

art. 12a ust. 1  

i 2 ust. o wyr. 

alk. etyl. tyt. 

72 334 1 163 135 – 29 000 54 250 26 930 

art. 13 ust. o 

wyr. alk. etyl. 

tyt. 

302 126 5606 – – 39 370 3713 
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Źródło: KGP 

 

  

 

 Prokuratura Generalna 
  

  

 Wyroby tytoniowe 

 W 2011 roku wszczęte zostały w prokuraturach 1753 postępowania (wzrost o 6%  

w porównaniu z rokiem 2010) dotyczące tzw. przestępczości papierosowej (przemyt, paser-

stwo, nielegalne wytwarzanie wyrobów tytoniowych i inne).  

Postępowania w tego typu sprawach prowadzone są przez jednostki prokuratury  

we wszystkich apelacjach, przy czym ze szczególnym nasileniem w obszarze właściwości 

okręgu białostockiego i lubelskiego, co związane jest z ich geograficznym położeniem. 

  Dane dotyczące sposobu zakończenia tego typu postępowań przedstawiają się nastę-

pująco: 

liczba spraw zakończonych aktami oskarżenia: 1155, 

liczba osób oskarżonych: 1704, 

liczba zapadłych orzeczeń sądowych: 848, 

liczba osób skazanych: 1092, 

liczba postępowań umorzonych: 511, 

liczba spraw zakończonych w inny sposób (zawieszenie postępowania, przekazanie  

do urzędów celnych, połączenia itp.): 472. 

  

  Łączna wartość należności publicznoprawnych narażonych na uszczuplenie oraz szkód 

poniesionych przez inne podmioty we wszystkich sprawach zakończonych w 2011 roku akta-

mi oskarżenia wyniosła ponad 675 mln zł (wzrost w porównaniu do 2010 roku o 25%). 

 

 

 Paliwa ciekłe 

  W 2011 roku w prokuraturze zostało wszczętych 96 (w 2010 roku 51) postępowań  

w sprawach nadużyć w obrocie paliwami. Sporządzonych zostało 97 aktów oskarżenia prze-

ciwko 453 osobom. W sprawach dotyczących tzw. przestępczości paliwowej uzyskano wyroki 

skazujące wobec 263 osób. Umorzono 51 postępowań przygotowawczych wobec 37 podejrza-

nych. 

art. 14 ust. o 

wyr. alk. etyl. 

tyt. 

9 054 115 1 890 862 – – 550 700 

art. 12a ust. 1  

i 2 i art. 14 ust. 

o wyr. alk. etyl. 

tyt. 

23 618 851 7550 – – 300 1000 

art. 41–44 ust. 

o wyr. nap. 

spir. 

– – – – 82 851 138 702 

art. 31–35 ust. 

o sys. paliw 
– – – – 1 660 900 237 000 

art. 54–56 

k.k.s. 
705 332 180 906 317 484 555 629 3 636 264 8 659 515 1 883 974 

art. 76–78 

k.k.s. 
45 218 852 40 088 296 300 000 0 74 000 500 500 

art. 286 § 1 k.k. 90 570 840 77 388 600 – 1 550 011 – – 

RAZEM 952 882 839 1 218 604 909 10 787 186 14 645 649 13 564 767 19 191 111 
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 Obrót złomem 

  W 2011 roku jednostki prokuratury wszczęły 74 (w 2010 roku 163) postępowania  

w sprawach nadużyć w obrocie złomem stali i metali kolorowych. Sporządzono 30 aktów 

oskarżenia przeciwko 119 podejrzanym. Wyrokami zakończono łącznie 58 spraw, w których 

skazano 55 osób. 

 

 

  

 

 Służba Celna 
  

  

 Wyroby tytoniowe 

 Według danych Służby Celnej w 2011 roku ujawniono w Polsce 683 mln sztuk niele-

galnych papierosów, co stanowiło spadek w porównaniu z 2010 rokiem o 8,2% (744 mln 

sztuk). Największy udział w ujawnialności nielegalnego obrotu papierosami mają funkcjona-

riusze Służby Celnej: 70–80% wszystkich przypadków w ostatnich latach. 
 

Wykres 7.2.4 Liczba nielegalnych papierosów zajętych w Polsce (w mln sztuk) w latach 2005–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: SC 

 
 

 Widoczne jest coraz większe rozdrobnienie w przemycie wyrobów tytoniowych, głównie 

papierosów. W 2011 roku w porównaniu do lat 2010 i 2009 Służba Celna odnotowała więcej 

pojedynczych ujawnień, zajmując przy tym mniejsze ilości papierosów. Tendencja ta widoczna 

jest szczególnie w odniesieniu do ujawnień dokonanych w środkach transportu drogowego. 

Transport drogowy jest nadal dominującą metodą przemieszczania wyrobów tytoniowych po-

chodzących z nielegalnych źródeł: w 2011 roku 78% wszystkich papierosów zajętych przez or-

gany celne ujawniono w pojazdach kołowych (w 2009: 74%, w 2010: 72%), najwięcej  

w samochodach osobowych (40% w 2011 roku, 41% w 2010, 40,1% w 2009). W liczbach bez-

względnych widoczny jest jednak spadek liczby ujawnianych papierosów, gdyż w 2011 roku  

w środkach transportu drogowego zajęto łącznie prawie 399 mln szt. papierosów wobec ponad 

405 mln szt. w 2010 roku i ponad 450 mln szt. w 2009. W 2011 roku Służba Celna odnotowała 

dalszy spadek liczby papierosów ujawnionych w transporcie kolejowym. Dotyczy to zarówno 

przewozów w pociągach osobowych, jak i w towarowych. W 2011 roku ujawniono 39,6 mln szt. 

nielegalnych papierosów wobec 48,3 mln szt. w 2010 roku, 83,2 mln szt. w 2009. Rozdrobnie-

nie zauważalne jest również w nielegalnym obrocie na bazarach, giełdach  

i targowiskach miejskich. Zdecydowanie rosnącej w kolejnych latach liczbie ujawnień odpo-

wiada coraz niższa średnia liczba papierosów przypadająca na jedno ujawnienie.  
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  Wykres 7.2.4 Ujawnienia papierosów przez Służbę Celną na bazarach i targowiskach 

w latach 2008—2011 
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 Deregulacja obrotu tytoniem w Polsce (skutek wprowadzenia w życie postanowień roz-

porządzenia Rady EU nr 73/2009 z 19 stycznia 2009 roku) spowodowała gwałtowny wzrost 

podaży surowca tytoniowego – nieprzetworzonych wysuszonych liści tytoniu (nie będących  

w tej postaci towarem akcyzowym), a także podrabianego tytoniu do samodzielnego wytwa-

rzania papierosów. Dynamikę zjawiska obrazują liczby dotyczące ilości tytoniu, zajętego  

w ujawnieniach notowanych przez organy Służby Celnej i innych służb w ostatnich latach. 

Ilość zajętego tytoniu w 2011 roku przez wszystkie służby wzrosła w porównaniu do 2010 ro-

ku o 76,5%, natomiast w porównaniu do 2009 roku pięciokrotnie. 

 
Wykres 7.2.5 Ilość tytoniu zajętego w Polsce (w tonach) w latach 2009–2011 
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 Przemyt z wykorzystaniem przesyłek pocztowych i kurierskich jest w Polsce zjawi-

skiem stosunkowo nowym. W 2009 roku odnotowano 207 ujawnień, natomiast w 2010 już 

356, w 2011 roku liczba ujawnień papierosów spadła do 181, co potwierdza, że w omawianej 

metodzie dystrybucji papierosy wypierane są przez inne wyroby, przede wszystkim tytoń  

w różnej postaci: suszone liście, krajanka tytoniowa i tytoń do skrętów. W 2009 roku odnoto-

wano 4 ujawnienia tytoniu, natomiast w 2010 roku liczba ujawnień tytoniu gwałtownie wzro-

sła do 2428, w 2011 roku odnotowano już 6131 ujawnień. 

 

 

 Wyroby alkoholowe 

 Działania funkcjonariuszy celnych doprowadziły do zajęcia w 2011 roku ponad 213 tys. 

litrów stuprocentowego alkoholu. 

 Do znaczących wyników kontroli zaliczyć należy ujawnianie nielegalnych miejsc odka-

żania i rozlewania alkoholu. Służba Celna samodzielnie, bądź we współpracy z innymi służba-

mi, wykryła 38 takich miejsc (w 2010: 22). 

 W zakresie zjawisk i przestępstw podatkowych dokonywanych z użyciem wyrobów al-

koholowych, tak jak w roku 2010, można stwierdzić częste występowanie czynów polegających 

na odkażaniu, konfekcjonowaniu i dystrybuowaniu alkoholu etylowego skażonego, zwolnione-

go od podatku akcyzowego, który jest dystrybuowany w opakowaniach jednostkowych do ce-

lów spożywczych. 

 

 

 Paliwa ciekłe 

 W 2011 roku Służba Celna przeprowadziła ponad 24,6 tys. kontroli w obszarze wyro-

bów energetycznych, z czego w 2115 kontrolach stwierdzono nieprawidłowości.  

  

 Ujawnione przez Służbę Celną nieprawidłowości dotyczyły w szczególności: 

użycia niezgodnie z przeznaczeniem paliw silnikowych zwolnionych od akcyzy: 245 

przypadków, 

nabycia lub posiadania olejów smarowych, od których podatek akcyzowy nie został za-

płacony: 26 przypadków, 

produkcji olejów mineralnych, klasyfikowanych jako oleje smarowe, o właściwościach 

odpowiadających olejom napędowym: 29 przypadków, 

sprzedaży paliw silnikowych, od których nie została zapłacona akcyza w należnej wy-

sokości: 38 przypadków, 

nabycia lub posiadania paliw silnikowych, od których akcyza nie została zapłacona  

w należnej wysokości: 219 przypadków, 

użycia olejów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia do napędu silników 

spalinowych: 954 przypadków, 

nabycia lub posiadania olejów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia, 

znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli akcyza nie została 

zapłacona w należnej wysokości: 93 przypadki, 

sprzedaży olejów podlegających obowiązkowi znakowania i barwienia niezgodnie  

z przeznaczeniem: 331 przypadków, 

posiadania gazu, od którego nie została zapłacona akcyza w należytej wysokości: 30 

przypadków, 

sprzedaży gazu do celów opałowych bez zachowania warunków zwolnienia od akcyzy 

wynikających z ustawy o podatku akcyzowym: 150 przypadków. 
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 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

  

 W 2011 roku ABW prowadziła 79 (w 2010: 74) postępowań w sprawach skutkujących 

uszczupleniami podatkowymi (z czego 35 wszczęto w 2011 roku), w tym 10 dotyczących obro-

tu wyrobami tytoniowymi, 1 wyrobami alkoholowymi, 31 obrotu paliwami i 21 dotyczących 

obrotu złomem. Liczba postępowań  wszczętych przez ABW w 2011 roku z katalogu spraw 

ekonomicznych wynosiła 111, z czego na własnych materiałach operacyjnych: 46. Przedsta-

wiono ok. 700 zarzutów, z czego najwięcej dotyczyło czynów z art.  286 § 1 k.k. (38%) 

 i art. 54–56 k.k.s. (32%). 

 

 

 

 

 Straż Graniczna 
 

 Wyroby tytoniowe 

 W roku 2011 Straż Graniczna przyczyniła się do ujawnienia prawie 169 mln szt. pa-

pierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy (co stanowi spadek o 21,7% w stosunku  

do roku 2010) o wartości prawie 7 mln zł (co stanowi spadek o 17,8% w stosunku do 2010 ro-

ku (pomimo znacznego podniesienia przez Ministerstwo Finansów z dniem 1 stycznia 2011 

roku ceny umownej z 7,95 zł na 9,06 zł za paczkę zawierającą 20 szt. papierosów). 

 Proceder ten utrzymywał się w dalszym ciągu na wysokim poziomie na niektórych od-

cinkach granicy wewnętrznej, tj. na odcinku granicy państwowej z Litwą (wzrost o 51,1%) 

oraz z Republiką Czeską (wzrost o 36,3%), jak również na niektórych odcinkach granicy ze-

wnętrznej, w tym: na lotniczych przejściach granicznych (wzrost o 20%), na odcinku granicy 

państwowej z Rosją (wzrost o 2,8%), z Białorusią (wzrost o 1,2%). Z kolei spadek liczby ujaw-

nionych i zatrzymanych wyrobów tytoniowych wystąpił głównie wewnątrz kraju (spadek  

o 46%). Odnotowano także spadek na odcinkach granicy wewnętrznej, tj. ze Słowacją (spadek 

o 84,1%) oraz z RFN (spadek o 21,3%), oraz na granicy zewnętrznej RP z Ukrainą (spadek  

o 17,4%) i odcinku morskim (spadek o 44,8%). Należy jednak podkreślić, że nadal najwięcej 

ujawnień utrzymuje się na odcinkach z Ukrainą (31%) i Litwą (23%). 

 
Tabela 7.2.3. Liczba i wartość ujawnionego przez Straż Graniczną przemytu papierosów według 

odcinków granicy z poszczególnymi krajami 

Źródło: KG SG 

odcinek 
granicy 

2010 2011 

zmiana % 

2010 2011 

zmiana % Wartość 
(w zł) 

Wartość 
(w zł) 

Liczba  

 

Liczba 
  

Rosja 1 069 179 1 098 864 ▲2,8% 2 690 227 2 426 036 ▼9,8% 

Białoruś 7 013 692 7 098 395 ▲1,2% 17 592 985 15 620 756 ▼11,2% 

Ukraina 28 865 547 23 856 231 ▼17,4% 71 834 943 52 665 499 ▼26,7% 

morski 827 243 456 706 ▼44,8% 2 099 990 1 008 280 ▼52,0% 

lotniczy 100 258 120 297 ▲20,0% 253 210 262 289 ▲3,6% 

Litwa 11 616 437 17 552 562 ▲51,1% 29 223 720 38 747 380 ▲32,6% 

Słowacja 216 289 34 283 ▼84,1% 544 120 75 680 ▼86,1% 

Czechy 462 834 630 979 ▲36,3% 1 163 240 1 392 890 ▲19,7% 

Niemcy 10 642 386 8 373 683 ▼21,3% 28 500 720 18 384 980 ▼35,5% 

kraj 32 646 140 17 638 180 ▼46,0% 61 645 114 38 107 671 ▼38,2% 

Ogółem 93 460 005 76 860 179 ▼17,8% 215 548 269 168 691 461 ▼21,7% 
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 Wyroby alkoholowe 

 W roku 2011 Straż Graniczna ujawniła przemyt 102 592 litrów alkoholu o wartości 

4 489 tys. zł. W porównaniu do 2010 roku odnotowano wzrost ilości zatrzymanego przemytu 

alkoholu o 138,6%. Proceder ten przede wszystkim nasilił się na wewnętrznym odcinku grani-

cy państwowej RP oraz na odcinku morskim. Tendencję spadkową odnotowano na odcinku 

granicy państwowej RP z Rosją oraz w lotniczych przejściach granicznych. 

Z analizy danych wynika, że spadek wykrywalności przemytu alkoholu na odcinku gra-

nicy państwowej RP z Rosją ściśle koreluje ze wzrostem przemytu na odcinku granicy z Li-

twą, co może jednoznacznie wskazywać na uszczelnienie polsko-rosyjskiej granicy państwowej 

i nasilenie się działalności zorganizowanych grup przestępczych głównie na rosyjsko-

litewskim odcinku granicy UE/Schengen. 
 

 

 

 

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Inspekcja Handlowa 
  

 

 Wyroby tytoniowe i alkoholowe 

 Inspekcja Handlowa prowadziła kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ozna-

czaniu wyrobów alkoholowych i tytoniowych znakami skarbowymi akcyzy. 

 Kontrole w 2011 roku przeprowadzono w 865 jednostkach handlowych (w 2010 roku  

w 917), w których sprzedawany był alkohol i wyroby tytoniowe, w tym w 598 placówkach de-

talicznych, w 108 placówkach gastronomicznych i w 159 hurtowniach.  

 Badaniami objęto 12,5 tys. partii, w tym: 8877 partii wyrobów alkoholowych oraz 3623 

partie wyrobów tytoniowych. Nieprawidłowości dotyczące 31 partii wyrobów alkoholowych  

i tytoniowych stwierdzono w 9 sklepach i w 1 hurtowni. Polegały one na: 

wprowadzeniu do obrotu wyrobów alkoholowych i tytoniowych bez znaków skarbowych 

akcyzy, opatrzonych uszkodzonymi banderolami, bądź opatrzonych banderolą, która 

straciła ważność, 

oferowaniu papierosów w cenach wyższych od uwidocznionych przez producentów  

na opakowaniach jednostkowych, bez odprowadzenia wyższego podatku akcyzowego. 

 W związku z ww. ustaleniami kontroli przekazano 10 informacji do właściwych urzę-

dów celnych. 

 

 Paliwa ciekłe 

 W 2011 roku kontrola jakości paliw ciekłych objęła swoim zasięgiem stacje paliw i hur-

townie zlokalizowane we wszystkich województwach. Łącznie skontrolowano 886 stacji oraz 

62 hurtownie posiadające zbiorniki stacjonarne (w tym bazy paliwowe producentów paliw  

i magazynujących paliwa), pobierając do analiz laboratoryjnych łącznie 1019 próbek paliw. 

 Na podstawie otrzymanych raportów z wynikami badań, przeprowadzonych przez 

akredytowane laboratoria, należy stwierdzić, że ogółem 55 zbadanych próbek paliw (tj. 5,4% 

zbadanych w tym zakresie) nie spełniało wymagań jakościowych określonych w ww. akcie 

prawnym. Dotyczyło to: 40 próbek oleju napędowego (7,13% zbadanych w tym zakresie) i 15 

próbek benzyn (3,28% zbadanych w tym zakresie). 

 W kwestionowanych próbkach, podobnie jak w latach ubiegłych, stwierdzano zdecydo-

wanie więcej przypadków, w których wymagań nie spełniał tylko jeden parametr. Dotyczyło 

to ponad 85% próbek, w tym niemal 87,5% próbek oleju napędowego i 80% próbek benzyn.  

W pozostałych przypadkach stwierdzano niezgodność z wymaganiami rozporządzenia kilku 

parametrów jakościowych. 



186                                                                                                                                                                                                  MSW 

  

Przestępczość ekonomiczna 

 Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 
  

 Wyłudzenia podatku VAT  

 W 2011 roku przeprowadzono 1764 kontrole skarbowe, dla których wydano decyzje  

w zakresie podatku VAT w wysokości 1345 mln zł. Jednocześnie liczba kontroli, dla których 

złożono korektę deklaracji w zakresie podatku VAT, wyniosła 1213, a wartość złożonych  

w tym zakresie korekt deklaracji 109,6 mln zł. Kwota ta obejmuje także wartości związane  

z oszustwami karuzelowymi. Jednocześnie w 2011 roku kontrola skarbowa ujawniła 119 889 

fikcyjnych faktur, których wartość opiewała na łączną kwotę 5 822 mln zł.  

 
 Paliwa ciekłe 

 Kontrole obrotu paliwami płynnymi mają dwa cele: odzyskiwanie utraconych należno-

ści budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego (a także podatku VAT) wskutek działalno-

ści grup przestępczych oraz wyeliminowanie procederu i rozbicie grupy przestępczej w wyni-

ku wspólnych działań z organami ścigania. 

 W 2011 roku zakończono 379 kontroli obrotu paliwami płynnymi i wydano decyzje  

na kwotę 393 mln zł (plus odsetki w wysokości 138 mln zł) w zakresie podatku akcyzowego  

i 339 mln zł (plus odsetki w wysokości 117 mln zł) w zakresie podatku VAT. 

 

 Nieprawidłowości przy rozliczaniu podatku od towarów i usług, w tym wy-

kazywanie w deklaracjach nienależnych zwrotów VAT 

 Dane dotyczące przeprowadzonych w latach 2009–2011 kontroli podatkowych w za-

kresie sprawdzenia prawidłowości rozliczania podatku od towarów i usług wskazują  

na wzrost nadużyć podatkowych w tym zakresie. W 2011 roku w wyniku przeprowadzonych 

kontroli właściwych organy podatkowe ujawniły nieprawidłowości w zakresie rozliczeń po-

datku od towarów i usług na ogólną kwotę 1110,8 mln zł, co oznacza, że kwota uszczuplenia  

z tego tytułu wzrosła o 31% w porównaniu do 2010 roku i o 109% w porównaniu do 2009 ro-

ku. 

 W 2011 roku w kontrolach właściwych dotyczących zwrotu VAT skontrolowano 64 360 

okresów rozliczeniowych, z czego aż w 31 417 (48,81%) skontrolowanych okresach rozliczenio-

wych ujawniono nieprawidłowości skutkujące kwotą uszczuplenia w wysokości 440,1 mln zł. 

Jednocześnie w 2011 roku przeprowadzono również 772 kontrole doraźne dotyczące zasadno-

ści zwrotu VAT, z których 275 (36%), to kontrole tzw. pozytywne, w których ujawniono nie-

prawidłowości na kwotę ponad 2 mln zł. 
 

 Tabela 7.2.4 Kontrole podatkowe przeprowadzone przez urzędy skarbowe w zakresie podatku  

od towarów i usług (ogółem) 

Źródło: GIKS 

 

Kontrole właściwe 
  

Kontrole doraźne 

dot. zasadności 

zwrotu VAT VAT 
w tym dot. 

zwrotu 

2009 

Liczba kontroli ogółem 304 506 68 870 1118 

Liczba kontroli, w przypadku których  

wykryto nieprawidłowości 
144 294 27 254 241 

Kwota uszczuplenia w tys. zł 531 284 236 531 4294 

2010 

Liczba kontroli ogółem 281 979 67 309 1026 

Liczba kontroli, w przypadku których  

wykryto nieprawidłowości 
157 593 30 356 261 

Kwota uszczuplenia w tys. zł 847 562 390 455 2440 

2011 

Liczba kontroli ogółem  261 877  64 360 772 

Liczba kontroli, w przypadku których  

wykryto nieprawidłowości 
158 234 31 417 275 

Kwota uszczuplenia w tys. zł 1 110 793 440 134 2146 
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 Ministerstwo Sprawiedliwości 
 

 Art. 54 § 1 i 2 k.k.s.  

 W roku 2011 w sądach rejonowych osądzono łącznie 1836 osób, z czego 1721 skazano. 

Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 119 osób (w tym w zawieszeniu: 102 przy-

padki). Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 3 osoby skazano na kary od 2 do 3 

lat pozbawienia wolności, 28 osób na kary od 1 roku do 2 lat pozbawienia wolności, 52 osoby 

na kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności, 36 osób na kary od 1 do 6 miesięcy po-

zbawienia wolności. Warunkowo umorzono postępowanie w 33 przypadkach, umorzono postę-

powanie w 34 sprawach. Uniewinniono 40 osób. 

  

 Art. 55 § 1 i 2 k.k.s.  

 W roku 2011 w sądach rejonowych osądzono łącznie 169 osób, z czego 164 skazano. 

Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 19 osób (w tym w zawieszeniu: 18 przy-

padków). Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 2 osoby skazano na kary od 1 roku 

do 2 lat pozbawienia wolności, 9 osób na kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności,  

8 osób na kary od 1 do 6 miesięcy pozbawienia wolności. Warunkowo umorzono postępowanie  

w 3 przypadkach, umorzono postępowanie w 2 sprawach. 

 

 Art. 56 § 1 i 2 k.k.s.  

 W roku 2011 w sądach rejonowych osądzono łącznie 1602 osoby, z czego 1388 skazano. 

Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 104 osób (w tym w zawieszeniu: 88 przy-

padków). Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 26 osób skazano na kary od 1 roku 

do 2 lat pozbawienia wolności, 48 osób na kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności, 

30 osób na kary od 1 do 6 miesięcy pozbawienia wolności. Warunkowo umorzono postępowa-

nie w 36 przypadkach, umorzono postępowanie w 78 sprawach. Uniewinniono 99 osób. 

  

 Art. 63 § 1–5 k.k.s.  

 W roku 2011 w sądach rejonowych osądzono łącznie 50 osób, z czego 50 skazano. Karę 

pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 4 osób (w tym w zawieszeniu: 4 przypadki). 

Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 4 osoby skazano na kary od 6 miesięcy  

do 1 roku pozbawienia wolności. 

 

 Art. 65 § 1 k.k.s. 

 W roku 2011 w sądach rejonowych osądzono łącznie 376 osób, z czego 367 skazano. 

Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 50 osób (w tym w zawieszeniu: 39 przy-

padków). Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 7 osób skazano na kary od 1 roku 

do 2 lat pozbawienia wolności, 14 osób na kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności, 

29 osób na kary od 1 do 6 miesięcy pozbawienia wolności. Umorzono postępowanie w 1 spra-

wie. Uniewinniono 7 osób. Przed wyrokiem 1 osoba była tymczasowo aresztowana. 

 

 Art. 66 § 1 k.k.s.  

 W roku 2011 w sądach rejonowych osądzono łącznie 32 osoby, z czego 28 skazano. Kar 

pozbawienia wolności nie orzeczono. Warunkowo umorzono postępowanie w 3 przypadkach, 

umorzono postępowanie w 1 sprawie. 

 

 Art. 68 § 1 i 2 k.k.s.  

 W roku 2011 w sądach rejonowych osądzono łącznie 29 osób, z czego 27 skazano. Kar 

pozbawienia wolności nie orzeczono. Warunkowo umorzono postępowanie w 2 przypadkach. 

 

 Art. 70 § 1–4 k.k.s.  

 W roku 2011 w sądach rejonowych osądzono i skazano 1 osobę. Kary pozbawienia wol-

ności nie orzeczono. 
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 Służba Więzienna 
 (wykonywane orzeczenia za przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego ogółem) 
 

 Według stanu na 31 grudnia 2011 roku wykonywano 60 orzeczeń za przestępstwa 

określone w kodeksie karnym skarbowym, z czego 40 prawomocnych i 20 tymczasowych 

aresztowań. W tym samym czasie notowano 628 wyroków z wyznaczonym przez sąd termi-

nem stawienia się do odbycia kary za przestępstwa określone w k.k.s. 

 

 

 

 Główne inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania 

i zwalczania przestępstw akcyzowych oraz wyłudzeń VAT i in-

nych podatków 
 

 Od 2010 roku funkcjonuje Eurofisc, czyli sieć sprawnej wymiany między państwami 

członkowskimi ukierunkowanych informacji, mającej na celu ułatwienie wielostronnej współ-

pracy w zakresie zwalczania oszustw w dziedzinie VAT. Koordynatorem udziału Polski w sie-

ci Eurofisc jest Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów, a polską admini-

strację podatkową reprezentuje 3 urzędników łącznikowych. W pierwszym etapie uczestnic-

twa w sieci Eurofisc polska administracja podatkowa przystąpiła do współpracy w ramach 

dwóch obszarów roboczych: 

WF1 – oszustwa typu „znikający podatnik‖ (MTIC), 

WF4 – obserwatorium VAT (centrum analiz nowych trendów w oszustwach ukierun-

kowane na tworzenie nowych obszarów roboczych). 

 

W 2011 roku zasady wymiany informacji w handlu wewnątrzwspólnotowym  

w podatku VAT określało Rozporządzenie Rady WE nr 1798/2003 z 7 października 2003 roku 

w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od wartości dodanej, które 

przewiduje możliwość wymiany informacji dotyczących podatników VAT UE prowadzących 

działalność na ich terytoriach. Jednocześnie wykorzystywano procedurę, o której mowa w art. 

19 ww. rozporządzenia, zgodnie z którym właściwe władze państw członkowskich mogą 

przekazywać sobie nawzajem informacje w drodze wymiany spontanicznej. W ramach tej 

wymiany informacji, w zakresie podatku od wartości dodanej w 2011 roku, liczba spraw 

wychodzących z Polski wyniosła 3340 (w tym z art. 19: 420), natomiast przychodzących z UE 

do Polski 1910 (w tym z art. 19: 396). 

 

 Departament Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów w corocznie opraco-

wywanych zaleceniach opisuje zagrożenia, źródła nadużyć, cele i zakładane wyniki oraz 

wskazuje zakres działań, które powinna podjąć administracja podatkowa, zmierzając do zmi-

nimalizowania błędów podatkowych popełnianych przez podatników.W 2011 roku zagadnie-

nia dotyczące nieprawidłowości związanych z wykazywaniem znacznych zwrotów w podatku 

od towarów i usług lub częstotliwych nadwyżek podatku naliczonego nad należnym do prze-

niesienia zostały ujęte w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej. Dokument ten ściśle wią-

że się z zadaniami jednostek podległych urzędów skarbowych i izb skarbowych. Plan ten 

szczegółowo wyznacza kierunki działania, które powinna podjąć administracja podatkowa  

w całym kraju. Ponadto opracowano i przekazano do stosowania: Wytyczne do organizacji prac 

urzędów skarbowych w zakresie podatku od towarów i usług, określające ramy postępowania 

urzędów skarbowych w zakresie realizacji zadań w podatku od towarów i usług.  

W ramach rozszerzenia międzynarodowej współpracy Policji w zakresie zwalczania 

przestępczości podatkowej, w szczególności wyłudzeń VAT, strona polska w 2011 roku przy-

stąpiła do  funkcjonującego w ramach Europolu Analitycznego Pliku Roboczego AWF MTIC, 

co umożliwia bieżącą wymianę wszelkich informacji o prowadzonych postępowaniach doty-

czących oszustw podatkowych między policjami państw, które przystąpiły do tego projektu. 
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 W 2011 roku, w celu wyeliminowania nadużyć związanych z obrotem złomem, Ustawą 

z 18 marca 2011 roku  o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo  

o miarach (Dz.U.2011.64.332) wprowadzono nowe regulacje w tej dziedzinie. Przewidują one 

wprowadzenie w obrocie złomem tzw. samonaliczania podatku. Rozwiązanie takie oznacza 

przeniesienie obowiązku odprowadzania podatku VAT ze sprzedawcy złomu na jego ostatecz-

nego nabywcę, likwidując tym samym możliwość ubiegania się o zwrot podatku z urzędu 

skarbowego. Od 1 kwietnia 2011 roku to nabywca jest zobowiązany do naliczenia podatku na-

leżnego, który jednocześnie stanowi dla niego podatek naliczony. Taki sam mechanizm opo-

datkowania występuje przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu.  

 

Przed zmianą przepisów Polska była ostatnim, poza Łotwą, krajem Unii Europejskiej, 

w którym VAT odprowadzał sprzedawca, co powodowało, że nasz kraj stał się rajem dla pro-

wadzenia tego rodzaju procederu. Dotychczasowe przepisy opodatkowania eksportu złomu  

za granicę umożliwiały przestępcom podatkowym skuteczne wprowadzanie w błąd organów 

skarbowych, co do istnienia nabywcy poza granicami kraju. Proceder nieuczciwej konkurencji 

i wyłudzeń wyglądał następująco: nieuczciwe firmy handlujące złomem kupowały towar z róż-

nych źródeł, często nielegalnych, a na fakturach sprzedawcami były tzw. słupy – osoby lub 

podmioty, które w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej. „Słupy‖ wy-

stępowały następnie o zwrot podatku VAT, który po sprzedaży towaru nie był odprowadzany 

do urzędu skarbowego. W wyniku przestępczego procederu wyłudzenia VAT-u i prania pienię-

dzy Skarb Państwa tracił miliony złotych. Ponadto straty ponosiły firmy złomowe działające 

w uczciwy sposób, które nie były w stanie konkurować z tymi uczestniczącymi w przestęp-

czym procederze. Znowelizowane przepisy uniemożliwiły takim przestępcom składanie fałszy-

wych oświadczeń przed organem skarbowym, który nie mógł zweryfikować istnienia firm po-

za granicami Polski bez wdrażania skomplikowanych międzynarodowych procedur. 

 

Kontynuowana jest współpraca między powołanym decyzją Ministra Finansów Zespo-

łem Zadaniowym ds. Koordynacji Działań Organów Celnych, Podatkowych oraz Kontroli 

Skarbowej w Zakresie Kontroli Opodatkowania Podatkiem Akcyzowym, a przedstawicielami 

prokuratury, Policji i ABW. Jednocześnie do szkoleń realizowanych dla kontroli skarbowej 

włączono problematykę współpracy z organami ścigania, w tym możliwości uzyskiwania do-

wodów do celów prowadzonych postępowań oraz współpracy w zakresie ujawniania i zabez-

pieczania majątku. 

 

W związku z tym, że znaczna liczba ujawnianych nieprawidłowości dotyczy obrotu we-

wnątrzwspólnotowego, Służba Celna prowadzi ścisłą współpracę międzynarodową. W 2011 

roku w Bratysławie Administracje Celne Grupy Wyszehradzkiej podpisały wspólną Deklara-

cje w sprawie zapobiegania uchylania się od podatku akcyzowego. Deklaracja wskazuje ko-

nieczność przygotowania wspólnej propozycji zmiany Dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27 paź-

dziernika 2003 roku w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczą-

cych opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Komisja Europejska 

powołała w ramach programu FISCALIS grupę projektową, której celem jest zbadanie możli-

wości i skutków włączenia wyrobów objętych kodem CN 2710 1991 i kodem CN 2710 1999 

(olejów smarowych) do art. 20 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 ro-

ku w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowa-

nia produktów energetycznych i energii elektrycznej. 

 

W celu wypracowania efektywniejszych metod walki z przestępczością azjatycką, go-

dzącą w interesy ekonomiczne Polski i Unii Europejskiej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrz-

nego w sierpniu 2011 roku przystąpiła do realizacji projektu W kierunku bardziej efektywnego 

zwalczania zorganizowanej przestępczości azjatyckiej godzącej w interesy ekonomiczne UE, 

współfinansowanego przez Komisję Europejską (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych – OLAF) w ramach programu Herkules II na lata 2007–2013. 
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Inicjatywa podjęta przez ABW stanowi próbę usprawnienia współpracy i koordynacji 

w rozwoju metod skutecznej walki z zorganizowaną przestępczością azjatycką i rezultatami 

jej przestępczej działalności, szczególnie w dziedzinie pozaprawnego obrotu towarami pocho-

dzenia dalekowschodniego i wynikających z tego olbrzymich strat finansowych dla budżetów 

państw UE. Celem  projektu jest przede wszystkim rozwój międzynarodowej współpracy ope-

racyjnej i koordynacji w zakresie zapobiegania, przygotowania i zarządzania działaniami pro-

wadzącymi do unieszkodliwienia azjatyckich zorganizowanych grup przestępczych. W działa-

niach realizowanych w ramach projektu uczestniczą zarówno partnerzy krajowi, jak i zagra-

niczni. W ramach projektu odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Zwalczanie 

oszustw szkodzących interesom finansowym Unii Europejskiej – ujęcie praktyczne w zakresie 

azjatyckich zorganizowanych grup przestępczych. Podczas konferencji omówiono problematy-

kę przepisów prawnych, rzeczywisty zasięg współpracy instytucji i służb na poziomie krajo-

wym i międzynarodowym oraz kwestie związane z praktycznymi aspektami wykrywania 

 i walki z zorganizowaną przestępczością azjatycką. 

 
 

 

 Obszary wymagające wzmocnienia w celu poprawy skutecz-

ności przeciwdziałania i zwalczania przestępstw akcyzowych 

oraz wyłudzeń VAT i innych podatków 
 

 Niezbędne wydaje się wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających wyreje-

strowanie z rejestru podatników VAT UE w trybie pilnym podatników spełniających prze-

słanki uczestnictwa w oszustwach w podatku VAT (np. spełniających większość 

z następujących warunków: brak stawiennictwa na wezwanie US, stwierdzenie na miejscu 

braku działalności, niezgodność w systemie VIES, informacja o podejrzeniu oszustwa wyni-

kająca ze SCAC 383 lub z danych sieci Eurofisc, stwierdzenie transakcji z podmiotem uzna-

nym za „znikającego podatnika‖). 

 

 Z uwagi na fakt, że działania grup przestępczych funkcjonujących w dziedzinie prze-

stępczości ekonomicznej w zakresie wyłudzeń podatku VAT polegają m.in. na: wykorzysta-

niu polskiego i międzynarodowego systemu bankowego do dokonywania przestępstw przez 

przeprowadzanie fikcyjnych transakcji gospodarczych, umożliwiających legalizowanie i wy-

prowadzenie środków finansowych do tzw. rajów podatkowych, Komenda Główna Policji nie-

jednokrotnie wskazywała potrzebę uregulowania dostępu Policji do danych objętych tajem-

nicą bankową oraz skarbową. 

 

 Problematyka przestępczości w zakresie wyłudzania podatku od towarów i usług 

VAT oraz innych podatków osób fizycznych i prawnych jest zagadnieniem merytorycznie 

skomplikowanym i wieloaspektowym. Niezbędne wydaje się zatem organizowanie specjali-

stycznych szkoleń z udziałem policjantów pionu do walki z przestępczością gospodarczą oraz 

pracowników organów kontroli skarbowych. Ponadto należy rozważyć udział prokuratorów 

w takich szkoleniach. W szczególności poszerzenie wiedzy o mechanizmach ekonomicznych 

powinno przełożyć się wprost na jakość prowadzonych postępowań przygotowawczych lub 

formalnego nadzoru nad powierzonymi śledztwami lub zleconymi do wykonania czynnościa-

mi. 

Obszarem wymagającym wzmocnienia, w celu poprawy skuteczności przeciwdziałania 

i zwalczania przestępczości paliwowej, jest rozwój systemów wymiany informacji z admini-

stracjami celnymi innych państw UE oraz lepsza dostępność informacji w zakresie wyrobów 

energetycznych na szczeblu ogólnopolskim, umożliwiająca wymianę informacji pomiędzy 

służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę porządku prawnego. 

Istotne byłoby wyznaczenie w strukturach prokuratury i Policji koordynatorów poin-

formowanych o prowadzonych w kraju dochodzeniach w sprawach związanych z oszustwami  
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w poszczególnych branżach, w celu ułatwienia współpracy z koordynatorami kontroli skarbo-

wych realizowanych w skali kraju, a także wyznaczenia w każdym województwie przedstawi-

cieli prokuratury i Policji do współpracy z Regionalnymi zespołami ds. zwalczania nieprawi-

dłowości w obrocie towarami akcyzowymi oraz wypracowanie zasad współpracy i ukierunko-

wanie wspólnych działań. 

Jednocześnie ważne byłoby stworzenie rozwiązań prawnych pozwalających na szybsze 

zadysponowanie zajętym towarem – rozwiązanie kwestii zabezpieczania i przechowywania 

paliw oraz  ich ewentualnej utylizacji lub zbycia (np. bez naliczania akcyzy), 

Właściwe wydaje się upowszechnienie nowego podejścia w zakresie działań organów 

ścigania i kontroli skarbowej, polegającego na objęciu postępowaniem w pierwszej kolejności 

bieżącego obrotu wyrobami akcyzowymi, a następnie ewentualnym rozszerzeniu go na okresy 

wcześniejsze, szczególnie w przypadku stwierdzenia w pierwszej fazie występowania oszustw 

i nieprawidłowości. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że skuteczne ograniczanie aktywności zorga-

nizowanych grup przestępczych, zwłaszcza tych działających w obszarze przestępstw podatko-

wych, wymaga prowadzenia współpracy wszystkich służb zarówno na poziomie krajowym, jak 

i międzynarodowym. Podstawą jest integracja i ujednolicenie dostępu do funkcjonujących baz 

danych poszczególnych służb zajmujących się zwalczaniem tego rodzaju nadużyć. Niezbędne 

są zatem wspólne szkolenia oraz wymiana doświadczeń. 

Istotnym elementem wspomagającym zwalczanie przestępczości skarbowej i podatko-

wej może stać się zmiana polityki państwa w tym zakresie. W dobie problemów finansowych 

państwa, a także zagrożeń zewnętrznych w postaci kryzysów finansowych obejmujących wiele 

krajów, należy spodziewać się akceptacji społecznej dla działań zaostrzających przepisy w za-

kresie karania za przestępstwa tego typu. W odniesieniu do zjawiska wykorzystywania fikcyj-

nych faktur wystarczające wydaje się powszechniejsze stosowanie przez sądy kar z art.  

270–273 kodeksu karnego zawartych w rozdziale XXXIV (Przestępstwa przeciwko wiarygod-

ności dokumentów). Zmiana podejścia państwa do tych kwestii powinna zostać poprzedzona 

odpowiednią akcją edukacyjną społeczeństwa. Jej efektem powinno być wytworzenie się  

w społeczeństwie świadomości nieopłacalności dokonywania oszustw podatkowych. W przy-

padku fikcyjnych faktur zagrożenie karą pozbawienia wolności, choćby w zawieszeniu, mogło-

by zmniejszyć masową skalę tego zjawiska. 
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7.3 Przestępczość na rynku kapitałowym 
 

(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego) 

Przestępczość w zakresie działania instytucji rynku kapitałowego została spenalizo-

wana  m.in. w następujących przepisach: 

Art. 215–222 ustawy z 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu fundu-

szy emerytalnych (Dz.U.10.34.189 j.t. z późn. zm.) – m.in. bezprawne używanie nazwy 

„otwarty fundusz emerytalny‖ lub „powszechne towarzystwo emerytalne‖, prowadzenie 

działalności bez wymaganych zezwoleń, naruszanie wymogów w zakresie działalności 

lokacyjnej, podawanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych informacji w pro-

spekcie emisyjnym, wykonywanie czynności akwizycyjnych z naruszeniem przepisów 

ustawy, ujawnienie lub wykorzystanie tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności fun-

duszu, niedopełnienie obowiązków w związku z powstaniem w otwartym funduszu nie-

doboru; dopuszczenie się czynów określonych w przepisach art. 215–221 działając  

w imieniu osoby prawnej; 

 

Art. 178–183 ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi 

(Dz.U.05.183.1538 z późn. zm.) – prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumen-

tami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odręb-

nych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym, ujawnienie lub wykorzystanie  

w obrocie instrumentami finansowymi informacji stanowiących tajemnicę zawodową/ 

informację poufną, udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia in-

strumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna, manipulacja wartością 

instrumentu finansowego; 

  

Art. 99–101 i art. 103–104 ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej  

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 

obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t. z późn. zm.) – proponowanie 

nabycia instrumentu finansowego bez wymaganego zatwierdzenia/udostępnienia pro-

spektu informacyjnego lub memorandum informacyjnego, proponowanie publiczne na-

bycia papierów wartościowych w inny sposób niż w drodze oferty publicznej, podawanie 

nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych danych w istotny sposób wpływających  

na treść informacji w prospekcie emisyjnym lub innych dokumentach informacyjnych, 

podawanie nieprawdziwych danych lub zatajanie prawdziwych danych, które w sposób 

istotny wpływają na treść tej informacji, nieprzekazanie lub nieudostępnienie do pu-

blicznej wiadomości, wbrew obowiązkowi, aneksu do prospektu emisyjnego lub memo-

randum informacyjnego; 

 

      Art. 287–296 ustawy z 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych 

(Dz.U.04.146.1546 z późn. zm.) – wykonywanie bez wymaganych zezwoleń działalności 

lokowania środków pieniężnych w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego 

lub inne prawa majątkowe, podawanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych da-

nych wpływających w istotny sposób na treść informacji zawartych w prospekcie infor-

macyjnym, zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych lub funduszy inwe-

stycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA bez spełnienia określo-

nych ustawą warunków, zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 

otwartych z siedzibą w państwach OECD innych niż państwo członkowskie lub pań-

stwie należącym do EEA bez spełnienia określonych ustawą warunków, tworzenie bez 

spełnienia określonych ustawą warunków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od-

działów spółek zarządzających lub wykonywanie działalności spółek zarządzających, 

tworzenie oddziałów spółek, które zarządzają funduszami inwestycyjnymi w państwach  
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OECD innych niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA bez spełnienia 

wymagań określonych ustawą; używanie w firmie (nazwie), reklamie, informacji rekla-

mowej lub do określenia wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej określeń, 

do których nie posiada się uprawnienia; 

  

      Art. 45 ustawy z 29 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 

(Dz.U.05.183.1537 z późn. zm.) – niedopełnienie przez podmiot nadzorowany obowiązku 

dokonania blokady rachunku; 

  

      Art. 57–60 ustawy z 26 listopada 2000 roku o giełdach towarowych 

(Dz.U.2010.48.284 j.t. z późn. zm.) – prowadzenie giełdy, giełdowej izby rozrachunkowej 

lub towarowej, domu maklerskiego bez zezwolenia lub wbrew przepisom ustawy, ujaw-

nienie lub wykorzystanie w obrocie towarami giełdowymi informacji stanowiących ta-

jemnicę zawodową, manipulacja ceny towaru giełdowego, sztuczne podwyższenie lub 

obniżenie ceny towarów giełdowych, podawanie nieprawdziwych lub zatajanie prawdzi-

wych danych w treści informacji zawartej w dokumencie związanym z wprowadzaniem 

do obrotu giełdowego; 

 

Art. 311 k.k. – rozpowszechnianie w dokumentacji związanej z obrotem papierami 

wartościowymi nieprawdziwych informacji lub przemilczanie informacji o stanie mająt-

kowym oferenta, mających istotne znaczenie w obrocie tymi papierami; 

 

       Art. 38–41, 43 i 43a ustawy z 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz.U.01.120.1300 

j.t. z późn. zm.) – m.in. emisja obligacji bez uprawnień, podawanie przy emisji obligacji 

nieprawdziwych danych lub zatajanie prawdziwych, nieudostępnianie przez emitentów 

obligacji sprawozdań finansowych obligatariuszom, nieprzechowywanie środków będą-

cych przychodami z przedsięwzięcia na rachunku bankowym zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w ustawie, przeznaczenie środków pochodzących z emisji obligacji na inne cele 

niż określone w warunkach emisji, naruszanie obowiązków przez bank-reprezentanta, 

naruszanie zakazów nabywania obligacji przez emitenta; 

  

      Art. 24, 25 ustawy z 24 sierpnia 2001 roku o ostateczności rozrachunku w systemach 

płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasady nadzoru nad 

tymi systemami (Dz.U.2010.112.743 z późn. zm.) – m.in. prowadzenie systemu płatności 

lub dokonywanie zmian w zasadach jego funkcjonowania bez wymaganego zezwolenia, 

niewykonanie obowiązku zamknięcia systemu w oznaczonym terminie pomimo decyzji 

uchylającej zgodę na jego prowadzenie lub decyzji nakazującej jego zamknięcie, prowa-

dzenie systemu płatności z naruszaniem warunków i obowiązków z nim związanych;  

      

Art. 171 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe  (Dz.U.2002.72.665 z późn. 

zm.) - m.in. prowadzenie działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych 

innych osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowo-

ści prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem 

tych środków w inny sposób, używanie w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej 

bankiem lub do określenia jej działalności lub reklamy wyrazów „bank‖ lub „kasa‖, pro-

wadzenie działalności zarobkowej wbrew warunkom określonym w ustawie, podawanie 

uprawnionym organom nieprawdziwych lub zatajanie prawdziwych informacji dotyczą-

cych banku i klientów banku, ujawnianie lub wykorzystywanie informacji stanowiących 

tajemnicę bankową, niezapewnianie właściwego funkcjonowania wewnętrznej kontroli 

danych i informacji, nieudzielanie informacji i wyjaśnień na żądanie Komisji Nadzoru 

Finansowego lub nierzetelne, nieterminowe wykonanie tych obowiązków, niesporządze-

nie, nieprzedstawienie Komisji Nadzoru Finansowego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego, innych sprawozdań związanych z nadzorem skonsolidowanym lub nierze-

telne, nieterminowe wykonanie tych obowiązków.  
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 Wśród zaobserwowanych nielegalnych zachowań wykorzystywanych do prowadzenia 

działalności przestępczej na rynku kapitałowym należą: 

składanie zleceń lub zawieranie transakcji wprowadzających lub mogących wprowa-

dzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego, 

powodujących nienaturalne lub sztuczne ustalenie ceny jednego lub kilku instrumen-

tów finansowych, 

składanie zleceń lub zawieranie transakcji z zamiarem wywołania innych skutków 

prawnych niż te, dla osiągnięcia których faktycznie jest dokonywana dana czynność 

prawna, 

rozpowszechnianie za pośrednictwem środków masowego przekazu nierzetelnych in-

formacji albo pogłosek, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd w zakresie 

instrumentów finansowych, 

ujawnienie lub wykorzystanie informacji poufnej przez osoby posiadające informację 

poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji 

lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wy-

konywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podob-

nym charakterze, 

prowadzenie działalności maklerskiej, działalności w zakresie obrotu instrumentami 

finansowymi bez zezwolenia, 

proponowanie nabycia papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdze-

nia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, 

podawanie przez osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie emisyj-

nym lub innych dokumentach informacyjnych nieprawdziwych lub zatajanie prawdzi-

wych danych w istotny sposób wpływających na treść informacji. 

  

 Sprawy z zakresu rynku finansowego, w tym kapitałowego, są sprawami o szczegól-

nym stopniu skomplikowania i znacznym ciężarze gatunkowym, a ich przedmiotem są czyny, 

które często mają wpływ na losy dużych grup, np. inwestorów giełdowych pokrzywdzonych 

działaniami nieuczciwych uczestników rynku lub działaniami podmiotów świadczących usłu-

gi finansowe bez stosownego zezwolenia. Prowadzą one do zachwiania istotnych mechani-

zmów funkcjonowania poszczególnych rynków. W większości przypadków są to sprawy  

o szczególnej zawiłości, wyrażonej zarówno w aspekcie faktycznym, jak i prawnym, wymaga-

jące analizy obszernego, skomplikowanego materiału dowodowego oraz przeprowadzenia wy-

kładni określonych norm prawnych. Do ich rozpoznania niezbędna jest właściwa ocena sposo-

bu działania oskarżonych, szczególnie trudna w aspekcie prawnym, a także konieczność roz-

ważenia opinii biegłych z różnych dziedzin. Sprawy te wymagają zatem nie tylko dużej mery-

torycznej wiedzy, ale także orzeczniczego doświadczenia. 

 Przestępczość na rynku kapitałowym ewoluuje w kierunku coraz bardziej wyrafinowa-

nych zachowań przestępczych. Korzystanie przez sprawców z nowych rozwiązań technolo-

gicznych, w szczególności z Internetu, utrudnia ujawnienie sprawców i gromadzenie dowo-

dów w sprawie. Szczególne zagrożenie stwarzają podmioty oferujące usługi zarządzania akty-

wami, które działając bez zezwolenia, pozyskują klientów wizją znaczących zysków. 

Tak jak w latach poprzednich, również w 2011 roku Policja obserwuje pojawiające się 

za pośrednictwem Internetu oferty platform inwestycyjnych oferujących handel akcjami, in-

deksami, towarami i walutami. Są to firmy zarejestrowane poza granicami Polski (np.  

w Ameryce Łacińskiej), działające na rynku polskim i obiecujące wysokie zyski. Ich działal-

ność polega de facto na pośrednictwie w obrocie instrumentami finansowymi, czyli prowadze-

niu działalności maklerskiej. Na prowadzenie takiej działalności wymagana jest zgoda Komi-

sji Nadzoru Finansowego, której takie portale internetowe nie otrzymały. Zwykle takie porta-

le wpisywane są na listę ostrzeżeń publicznych, prowadzoną przez KNF, w celu upowszech-

nienia informacji, że dana firma nie jest licencjonowaną firmą inwestycyjną. Z reguły na stro-

nie internetowej takiego podmiotu nie ma adresu firmy. Jest tylko nazwa kraju i zagraniczne 

numery kontaktowe (telefon, fax, adres e-mail). Zwykle nie ma też żadnych informacji,  

czy osoby zarządzające pieniędzmi klientów mają do tego uprawnienia. 
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 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwraca uwagę na proceder reaktywacji przed-

wojennych podmiotów gospodarczych na podstawie akcji o wartości kolekcjonerskiej i odzyski-

wania przez przedstawicieli odtworzonych spółek mienia korporacyjnego przejętego przez 

państwo. Proceder ten polega na nabywaniu w niejasnych okolicznościach akcji historycznych 

spółek o wartości numizmatycznej i posługiwania się nimi w sposób bezpodstawnie sugerują-

cy dysponowanie prawami korporacyjnymi do podmiotów, na które zostały wystawione. Doce-

lowo aktywność osób zaangażowanych w ten proceder zorientowana jest na uzyskanie praw 

do przejętego mienia reaktywowanych podmiotów lub stosownego za nie odszkodowania. Za-

gadnienie to jest niezwykle złożone, głównie z uwagi na upływ czasu, zmianę ustroju i regula-

cji prawnych oraz dwukrotne denominacje złotego. Niemniej jego skuteczna realizacja stano-

wić może zagrożenie dla ekonomicznych interesów państwa, głównie z uwagi na skalę poten-

cjalnych roszczeń wysuwanych przez przedstawicieli odtworzonych przedsiębiorstw.  

 

  

 

  

 Skala i dynamika zjawiska 

  

 

 Policja 

 

 

 Postępowania wszczęte 

  

 Analizując dane dotyczące wszczętych przez Policję postępowań przygotowawczych, 

można zauważyć, że ich liczba na przestrzeni ostatnich trzech lat jest podobna: 55 postępo-

wań w 2009, 50 w 2010 i 52 w 2011 roku. Niewiele postępowań przygotowawczych wszczyna-

nych jest na bazie materiałów operacyjnych. Wiąże się to m.in. z utrudnionym dostępem Poli-

cji do informacji stanowiących tajemnicę zawodową.  

  

 
Wykres 7.3.1 Liczba postępowań wszczętych przez Policję w sprawach z zakresu działalności instytucji 

rynku kapitałowego w latach 2009–2011 
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Przestępstwa stwierdzone 

  

 W 2011 roku Policja stwierdziła 36 przestępstw z zakresu działalności instytucji ryn-

ku kapitałowego (w 2010 zarejestrowano ich 18, a w 2009: 34).  

  
Wykres 7.3.2 Przestępstwa z zakresu działalności instytucji rynku kapitałowego stwierdzone i wykryte 

przez Policję w latach 2009–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

  

 W 2011 roku stwierdzone i wykryte przestępstwa w zakresie działania instytucji ryn-

ku kapitałowego stanowiły czyny z art. 215–222 ustawy  o organizacji i funkcjonowaniu fun-

duszy emerytalnych oraz z art. 178–183 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi  

(z wyjątkiem jednego przestępstwa stwierdzonego). 

  
Tabela 7.3.1 Liczba przestępstw z zakresu działalności instytucji rynku kapitałowego stwierdzonych  

i wykrytych przez Policję ogółem i w poszczególnych kategoriach w latach 2009–2011  

Źródło: KGP 

 

  

Przestępstwa 

stwierdzone 

Przestępstwa 

wykryte 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

art. 215-222 ustawy o org. fund. emer. 21 8 15 20 8 15 

art. 178-183 ustawy. o obr. intr. finan. 12 7 20 15 7 19 

art. 99-101, art. 103-104 ustawy o ofer. publ. 1 0 0 1 0 0 

art. 287-296 ustawy o fund. inw. 0 0 0 0 0 0 

art. 45 ustawy o nadz. rynk. kapi. 0 0 0 0 0 0 

art. 57-60 ustawy o gieł. tow. 0 0 0 0 0 0 

art. 311 k.k. 0 1 0 0 0 0 

art. 38-41, 43, 43a ustawy o oblig. 0 2 0 0 2 0 

art. 24, 25 ustawy o ostat. rozr. 0 0 1 0 0 0 

RAZEM 34 18 36 36 17 34 
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 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 

 W 2011 roku ABW prowadziła 5 (w 2010: 13) postępowań dotyczących działania rynku 

kapitałowego. Wszczęte zostały 2 postępowania.  

  

 

 

Komisja Nadzoru Finansowego 
 

 W 2011 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego skierował do prokuratury  

71 zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w tym: 

35% (25 przypadków) w zakresie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 

18% (13 przypadków) w zakresie ustawy Prawo bankowe, 

17% (12 przypadków) w zakresie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadza-

nia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 

publicznych, 

11% (8 przypadków) w zakresie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy eme-

rytalnych.  

 

Należy zwrócić uwagę, że liczba zawiadomień kierowanych przez Urząd KNF do pro-

kuratury w 2011 roku była najwyższa na przestrzeni ostatnich kilku lat. W porównaniu  

z 2010 rokiem wzrosła o 34% (18 zawiadomień). 

  

 Akty oskarżenia 

 W 2011 roku Urząd KNF otrzymał informacje o skierowaniu przez prokuraturę do są-

dów powszechnych 14 aktów oskarżenia (w 2010: 6) w następstwie zgłoszonych przez Urząd 

KNF zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

  

 Wyroki skazujące 

 W 2010 roku sądy powszechne wydały 7 wyroków skazujących (w 2010 również 7)  

w następstwie zgłoszonych przez Urząd KNF zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu po-

pełnienia przestępstwa w zakresie następujących ustaw: 

ustawy o obrocie instrumentami finansowymi: 6 wyroków, 

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych  

do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych: 1 wyrok. 

 

 

 

Główne inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania  

i zwalczania przestępczości w zakresie działania instytucji rynku 

kapitałowego 

  
 Komisja Nadzoru Finansowego prowadziła w 2011 roku wiele działań zmierzających 

do upowszechniania i popularyzacji wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynku finansowe-

go, w tym kapitałowego. Działalność edukacyjna obejmowała m.in.: 

upowszechnianie wiedzy na temat zasad funkcjonowania rynku finansowego, w tym 

kapitałowego przy wykorzystaniu metod bezpośrednich (seminaria, warsztaty, wykła-

dy, lekcje itp.), jak i pośrednich (publikacje edukacyjne, formy multimedialne, konkur-

sy), 

działania służące prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, w tym kapitało-

wego poprzez organizację seminariów adresowanych do przedstawicieli wymiaru spra-

wiedliwości, organów ścigania, jak również przedstawicieli podmiotów nadzorowanych, 

w zakresie obowiązujących regulacji prawnych, 
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działania mające na celu zapewnienie stabilności rynku finansowego, w tym kapitało-

wego poprzez organizację seminariów dotyczących standardów zarządzania ryzykiem, 

wymogów kapitałowych wobec banków, firm inwestycyjnych itp., 

działania mające na celu zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finanso-

wego, w tym kapitałowego poprzez organizację seminariów adresowanych do miej-

skich i powiatowych rzeczników konsumenta oraz warsztatów dla metodyków i nau-

czycieli przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. 

 

 Urząd KNF podejmuje współpracę z wieloma podmiotami krajowymi. Ma ona na celu 

przede wszystkim poszerzenie wiedzy i poprawę metod ścigania przestępstw występujących 

na rynku kapitałowym. W tym celu Urząd KNF organizuje szkolenia i seminaria adresowane 

do funkcjonariuszy Policji, ABW, CBŚ KGP. Podkreślić należy, że duża liczba ustaw, które 

regulują polski rynek kapitałowy, powoduje konieczność systematycznego zaznajamiania 

podmiotów działających na tym rynku z obowiązującymi regulacjami. 

  

 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego był w 2011 roku organizatorem konferencji „Jak 

ograniczyć przestępczość na rynku kapitałowym?‖, której głównym celem było wskazanie 

możliwych kierunków zmian w ściganiu naruszeń na rynku kapitałowym. W panelach dysku-

syjnych na temat wzmocnienia ścigania naruszeń na rynku kapitałowym oraz rozwiązywania 

spraw sądowych z zakresu rynku kapitałowego wzięli udział eksperci Urzędu KNF oraz 

przedstawiciele środowiska akademickiego, organów ścigania oraz organizacji zrzeszającej 

inwestorów indywidualnych. Uczestnicy konferencji zapoznali się ponadto z prezentacjami  

na temat specyfiki prowadzenia postępowań przygotowawczych o przestępstwa na rynku ka-

pitałowym oraz walki z przestępczością na rynku kapitałowym z perspektywy KNF.  

 W 2011 roku opublikowano „Raport o funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego  

w ujęciu międzysektorowym‖ (w ramach serii: Materiały i opracowania Urzędu KNF), a także 

przygotowano broszurę pt. „Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym‖ (w ramach serii: 

Poradnik klienta usług finansowych). Publikacje te są dostępne na stronie internetowej KNF: 

www.knf.gov.pl. 

  

 Urząd KNF kontynuował w 2011 roku prace nad zmianami legislacyjnymi umożliwia-

jącymi współpracę między organami ścigania a Urzędem KNF na etapie przedprocesowym. 

 

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach działań dotyczących procederu re-

aktywacji przedwojennych spółek na podstawie akcji o wartości kolekcjonerskiej, podjęła ko-

respondencję z organami administracji publicznej, które z racji swojej właściwości mogły dys-

ponować wiedzą dotyczącą tego zagadnienia. Analiza tych danych pozwoli na oszacowanie 

skali tego procederu. 

 
 

  
 Współpraca międzynarodowa 

  

 Współpraca z organizacjami międzynarodowymi stanowi istotny aspekt działań Urzę-

du KNF. Zaangażowanie urzędu w prace na arenie międzynarodowej pozwala na wymianę 

informacji, które są efektywnie wykorzystywane w ramach zadań analitycznych i nadzor-

czych. Podtrzymywanie wieloletniej aktywności na arenie międzynarodowej pozwala uczest-

niczyć w dyskusji nad nowymi koncepcjami regulacyjnymi i nadzorczymi. Reprezentowanie 

urzędu na forum unijnym i dbanie o uwzględnienie jego stanowiska w powstających doku-

mentach jest warunkiem do zapewnienia rozwiązań korzystnych dla rynku polskiego. Uczest-

nictwo w opracowywaniu legislacji unijnych, udział w pracach grup eksperckich i roboczych, 

jak również wpływ na kształt propozycji legislacyjnych przedkładanych przez Komisję Euro-

pejską – wszystkie te działania pozwalają promować rozwiązania korzystne z punktu widze-

nia nadzoru.  
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 Obszary wymagające wzmocnienia w celu poprawy skutecz-

ności przeciwdziałania i zwalczania przestępczości w zakresie 

działania instytucji rynku kapitałowego 
 

 Podobnie jak w latach ubiegłych wskazane byłoby wzmocnienie merytoryczne prokura-

tur i sądów rozpatrujących zgłaszane przypadki podejrzenia popełnienia przestępstwa, po-

przez organizację cyklicznych szkoleń z zakresu zagadnień związanych z rynkiem kapitało-

wym. Pożądane jest także zwiększenie liczby biegłych sądowych z zakresu rynku kapitałowe-

go, co w znacznym stopniu przyspieszyłoby zakończenie szeregu toczących się postępowań 

oraz kierowanie się przy wyborze biegłego jego wiedzą i kompetencjami, a nie najniższą ceną, 

którą organ procesowy jest zobligowany zapłacić za sporządzoną opinię. Skrócony winien być 

okres oczekiwania na opinię biegłego z zakresu papierów wartościowych, który w chwili obec-

nej często sięga wielu miesięcy. 

Istotne są prace nad zmianami legislacyjnymi umożliwiającymi współpracę między or-

ganami ścigania a urzędem KNF na etapie przedprocesowym, polegające m.in. na przekazy-

waniu wskazanym organom ścigania określonych informacji, bez konieczności wcześniejszego 

uzyskania zwolnienia z tajemnicy zawodowej. Przyczyniłoby się to do zwiększenia skuteczno-

ści w ściganiu określonej kategorii przestępstw oraz w sposób istotny skróciłoby czas prowa-

dzonych postępowań. Przekazywanie określonych informacji wskazanym w przepisie podmio-

tom odnosiłoby się do najpoważniejszych, enumeratywnie wymienionych, przestępstw regulu-

jących rynek kapitałowy. 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na postulat Policji w zakresie zapewnienia tej 

formacji, w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawach dotyczących przestępczości 

na rynku kapitałowym, szerszego dostępu do informacji stanowiących tajemnicę zawodową. 

  

 Ponadto, w celu skutecznej walki z przestępczością w zakresie działania instytucji ryn-

ku kapitałowego, należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby: 

zapewnienia kadry o kierunkowym wykształceniu oraz odpowiednim doświadczeniu  

w instytucjach i służbach właściwych w przedmiotowym zakresie oraz systemu szkoleń 

umożliwiającego podnoszenie kwalifikacji i ciągły rozwój zawodowy pracowników  

i funkcjonariuszy tych podmiotów; 

rozwoju i doskonalenia narzędzi informatycznych w celu większej automatyzacji proce-

su nadzoru nad rynkiem kapitałowym; 

nowelizacji aktów prawnych w kierunku precyzyjnego, uniemożliwiającego dowolność 

interpretacyjną, zdefiniowania praw i obowiązków podmiotów działających na rynku 

kapitałowym. 



200                                                                                                                                                                                                  MSW 

  

Przestępczość ekonomiczna 

 

7.4 Pranie pieniędzy 
 

(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej, 

Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) 

 

Wraz z rozwojem ekonomicznym państwa, procesami globalizacyjnymi, przede wszyst-

kim swobodnym przepływem towarów, usług i ludzi, równolegle rozwija się działalność zorga-

nizowanych grup przestępczych, podejmowana w celu legalizowania środków uzyskiwanych  

z przestępczej działalności. 

 

Pranie pieniędzy, jako rodzaj przestępczej działalności, jest pojęciem bardzo szerokim. 

Z reguły stanowi kolejny etap działalności zorganizowanych grup przestępczych, mający  

na celu wprowadzenie do legalnego obiegu „brudnych pieniędzy‖. Najlepszym przykładem są 

operacje finansowe podejmowane w sprawach paliwowych czy też złomowych, gdzie sprawcy, 

aby móc wykorzystywać nielegalnie uzyskane środki, dokonują wielu operacji finansowych, 

wykorzystując do tego celu „firmy krzaki‖, fikcyjne rachunki bankowe czy też „słupy‖. Jednak 

pranie pieniędzy może również stanowić samoistną działalność podejmowaną przez „praczy‖ 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych za świadczone na rzecz tych grup usługi. 

 

Przestępstwa bazowe dla prania pieniędzy są związane przede wszystkim z przestęp-

czością ekonomiczną, rzadziej natomiast z kryminalną czy narkotykową. Podstawową trud-

ność w zakresie zwalczania procederu prania pieniędzy stanowi konieczność udowodnienia 

przestępstwa bazowego, z którego wartości majątkowe są wprowadzane do obrotu finansowe-

go. Głównymi kategoriami spraw prowadzonych przez CBŚ KGP w 2011 roku, w których 

ujawniano pranie pieniędzy, są, podobnie jak w latach ubiegłych, sprawy: wyłudzeń podatku 

VAT, zwłaszcza na rynku złomu, oszustw paliwowych czy akcyzowych. W dalszym ciągu nie-

zbyt duża jest liczba zarzutów prania pieniędzy w sprawach narkotykowych. 

 

Inną formą prania pieniędzy jest działalność ukierunkowana na przewożenie/

transferowanie uzyskanych środków pomiędzy różnymi państwami. Z analiz tego zjawiska 

wynika, że problem tzw. cash couriers, cash mules, czyli kurierów pieniężnych, jest bardzo 

poważny i ma tendencje wzrostowe. W tym miejscu warto odnotować coraz poważniejsze za-

grożenie, jakie stanowią tzw. karty przedpłacone. Ich cechy, takie jak możliwość posiadania 

ich nieograniczonej ilości, możliwość przenoszenia za ich pomocą nieograniczonej liczby środ-

ków, a przy tym duża w praktyce anonimowość faktycznego dysponenta rachunkiem tech-

nicznym, co do którego dana karta jest przypisana, są dla grup przestępczych bardzo pożąda-

ne. 

Przestępczość dotycząca prania pieniędzy została spenalizowana m.in. w następują-

cych przepisach:  

  

      Art. 299 § 1–6 k.k. – udaremnianie lub utrudnianie stwierdzenia przestępczego po-

chodzenia środków płatniczych, instrumentów finansowych, innego mienia ruchomego 

lub nieruchomego, w tym m.in. jego przyjmowanie, przekazywanie, wywóz za granicę; 

  

      Art. 35–37, 37a ustawy z 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pienię-

dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U.03.153.1505 j.t. z późn. zm.) – m.in. niedopeł-

nienie obowiązku rejestracji transakcji, niezachowanie środków bezpieczeństwa finanso-

wego, niepoinformowanie Głównego Inspektora Informacji Finansowej o transakcji,  

co do której zachodzi podejrzenie, że może być ona przedmiotem przestępstwa, przekazy-

wanie do GIIF nieprawdziwych danych.  
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Ze względu na członkostwo Polski w Unii Europejskiej, jak również ogólnoświatowe 

trendy liberalizacji przepisów podatkowych i celnych, działania podejmowane w celu prania 

pieniędzy mają często charakter międzynarodowy i są w nie zaangażowani obywatele różnych 

państw. Ponadto w miarę rozwoju ekonomicznego, zwłaszcza rynku kapitałowego (w tym 

GPW, NewConnect) oraz rynku nieruchomości, Polska staje się krajem coraz bardziej narażo-

nym na lokowanie „brudnych pieniędzy‖ przez zagraniczne zorganizowane grupy przestępcze. 

Dlatego też rynki te są na bieżąco monitorowane przez Policję we współpracy z Generalnym 

Inspektorem Informacji Finansowej, jak również z Komisją Nadzoru Finansowego.   

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazała na pojawienie się nowego zjawiska 

w postaci przetransponowania na grunt polski tzw. Companies Mouse oferujących zakładanie 

podmiotów gospodarczych wraz z usługą związaną z powołaniem „dyrektorów nominowanych‖ 

oraz „nominowanych akcjonariuszy‖. Zabieg ten pozwala na ukrycie rzeczywistych właścicieli, 

a powołane w ten sposób firmy służą w głównej mierze transferowaniu środków finansowych. 

 Zjawiskiem pokrewnym procederowi prania pieniędzy jest przeprowadzanie transakcji 

w celu finansowania terroryzmu. W związku z obserwowanym w skali światowej problemem 

dotyczącym inwestycji służących finansowaniu terroryzmu oraz transferu środków przezna-

czonych na tego typu działalność, istnieje potencjalne prawdopodobieństwo wystąpienia tego 

rodzaju zagrożenia również na terytorium RP38.  

 

 

 
 

 Skala i dynamika zjawiska 

 

 

 

 Główny Inspektor Informacji Finansowej 
  

 W 2011 roku w systemie informatycznym Generalnego Inspektora Informacji Finanso-

wej (GIIF) zarejestrowano 2527 zawiadomień opisowych o działalności i transakcjach podej-

rzanych (tzw. SAR’y – Suspicious Activity Reports), z czego: 

79% ogólnej liczby otrzymano od instytucji obowiązanych, 

18% od jednostek współpracujących, 

3% z innych źródeł, 

oraz 24 408 zawiadomień o pojedynczych transakcjach podejrzanych, w tym 24 382 

transakcje były oznaczone jako podejrzane o pranie pieniędzy. 

 Na ich podstawie wszczęto w 2011 roku 1505 postępowań analitycznych. Postępowa-

niami objęto 12 106 podmiotów. 

 

 W 2011 roku GIIF: 

przekazał 130 zawiadomień do prokuratur o podejrzeniu popełnienia przez ok. 564 

podmioty przestępstwa prania pieniędzy. W zawiadomieniach zawarto opis transakcji 

podejrzanych, których przedmiotem były wartości majątkowe o łącznej wartości 3,9 

mld zł, 

zażądał blokady 314 rachunków na kwotę 96 095 868,67 zł (w tym z własnej inicjatywy 

279 blokad na kwotę 76 240 086,86 zł), 

wysłał 539 informacji o podejrzanych transakcjach do następujących organów i jedno-

stek:  

kontroli skarbowej (184), 

Komendy Głównej Policji (172), w tym CBŚ (70), 

 

 
 

____________ 
38 Kwestii zagrożenia terroryzmem i ekstremizmem został poświęcony rozdział 16 niniejszego Raportu.  
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Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (156), w tym CAT (19), 

Straży Granicznej (14), 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego (11), 

Komisji Nadzoru Finansowego (2), 

przekazał 13 wniosków o kontrolę do organów kontroli skarbowej. 

 

 W związku z wynikami analiz prowadzonych w tych sprawach, a także na bazie spraw 

założonych w okresach wcześniejszych, w GIIF: 

wszczęto 144 postępowania analityczne z typologią związaną z fikcyjnym obrotem 

złomem. Postępowaniami objęto 1958 podmiotów.  Przekazano 34 zawiadomienia 

do prokuratury w tym zakresie. Łączna szacunkowa kwota transakcji objętych 

postępowaniami analitycznymi, w związku z podejrzeniem prania pieniędzy mo-

gących pochodzić z fikcyjnego obrotu złomem, wszczętymi w 2011 roku wyniosła 

ok. 1,03 mld zł. Kwota transakcji w przypadku podejrzeń zakończonych przekaza-

niem sprawy do prokuratury wyniosła ok. 341 mln zł, 

wszczęto 79 postępowań analitycznych z typologią związaną z fikcyjnym obrotem 

paliwami. Postępowaniami objęto 1076 podmiotów. Przekazano 8 zawiadomień  

do prokuratury w tym zakresie. Łączna szacunkowa kwota transakcji objętych 

postępowaniami analitycznymi, w związku z podejrzeniem prania pieniędzy mo-

gących pochodzić z fikcyjnego obrotu paliwami, wszczętymi w 2011 roku wyniosła 

ok. 5,26 mld zł. Kwota transakcji w przypadku podejrzeń zakończonych przekaza-

niem sprawy do prokuratury wyniosła ok. 531 mln zł, 

wszczęto 93 postępowania analityczne z typologią związaną z fikcyjnymi wyłudze-

niami VAT w obrocie międzynarodowym. Postępowaniami objęto 1723 podmioty.  

Przekazano 21 zawiadomień do prokuratury w tym zakresie. Łączna szacunkowa 

kwota transakcji objętych postępowaniami analitycznymi, w związku z podejrze-

niem prania pieniędzy mogących pochodzić z fikcyjnego wyłudzenia VAT w obro-

cie międzynarodowym, wszczętymi w 2011 roku wyniosła ponad 2,52 mld zł. Kwo-

ta transakcji w przypadku podejrzeń zakończonych przekazaniem sprawy do pro-

kuratury wyniosła ok. 587,4 mln zł. 

 

 Zjawisko prania pieniędzy analizowane jest przez GIIF od wielu lat, zarówno w kon-

tekście zgłaszanych przez instytucje obowiązane i jednostki współpracujące informacji o po-

dejrzanych transakcjach, jak i wyników prowadzonych analiz. Dynamikę zmian poszczegól-

nych parametrów opisu zjawiska obrazuje Tabela 7.4.1. 

 

 

Tabela 7.4.1 Dynamika zmian poszczególnych parametrów opisu zjawiska prania pieniędzy 

Źródło: GIIF 

  2009 2010 2011 

Liczba opisowych informacji o podejrzanej działalności 1862 1997 2527 

Liczba informacji o pojedynczych transakcjach podejrzanych 10,9 tys. 15,4 tys. 24,4 tys. 

Liczba zawiadomień do prokuratury o popełnieniu przestępstwa 

(zbiorcza kwota w mln zł) 

181 
(3040) 

120 
(1300) 

130 
(3 952) 

Łączna liczba blokad rachunków i wstrzymań transakcji 

(zbiorcza kwota blokad/wstrzymań w mln zł) 

103 
(9,0) 

112 
(59,7) 

313 
(96,1) 
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 Trzeci rok z rzędu widoczny jest wzrost liczby zawiadomień opisowych o działaniach 

i transakcjach podejrzanych przekazywanych przez instytucje obowiązane do GIIF, przy czym 

w 2009 roku wzrost wyniósł 5,8% w stosunku do liczby zawiadomień z roku poprzedniego,  

w 2010 roku: 7,3%, a w roku 2011 prawie 27%. W przypadku informacji o pojedynczych trans-

akcjach podejrzanych zaobserwowano efekt stabilizacji jakości tego typu informacji przekazy-

wanych do GIIF i jednocześnie wzrost ich liczby (liczba informacji o pojedynczych transak-

cjach zgłoszonych przez instytucje obowiązane jako podejrzane wzrosła w 2011 roku o blisko 

60% w porównaniu do 2010 roku). 

 

  

 

  

 Policja 

  

 Liczba postępowań prowadzonych w 2010 roku przez Policję w sprawach o przestęp-

stwo prania pieniędzy nie jest duża, aczkolwiek często postępowania te są długotrwałe  

i wielowątkowe. Część postępowań została wszczęta przez Policję na podstawie zawiadomień 

Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dlatego przytoczone poniżej dane statystycz-

ne mają jedynie charakter orientacyjny – przedstawiają poziom zaangażowania Policji na eta-

pie czynności procesowych w zwalczanie przestępstwa prania pieniędzy. 

  

 

 Postępowania wszczęte 

 

 Liczba wszczynanych przez Policję spraw o przestępstwo prania pieniędzy, gdzie pod-

stawę wszczęcia stanowi zarówno zawiadomienie o przestępstwie, jak i materiały operacyjne 

Policji, w 2011 roku wyniosła 134 i pozostała na poziomie roku 2010 (133).  

  

 
Wykres 7.4.1 Liczba postępowań w sprawach prania pieniędzy wszczętych przez Policję ogółem  

i na materiałach operacyjnych w latach 2009–2011 
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 Przestępstwa stwierdzone 

  

 W 2011 roku liczba przestępstw stwierdzonych w tej kategorii wyniosła 339, co stano-

wi wzrost o 9% w porównaniu z rokiem 2010. W odniesieniu do liczby przestępstw stwierdzo-

nych/wykrytych z roku na rok daje się zauważyć trend wzrostowy. Sytuacja ta pozwala  

na stwierdzenie, że coraz więcej zarzutów o przestępstwo prania pieniędzy jest ogłaszanych  

w sprawach o inne przestępstwa, będące głównym przedmiotem sprawy, gdzie prawidłowo 

zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do zarzucania podejrzanym wprowadzania 

do obrotu korzyści pochodzących z tychże przestępstw. 

  
Wykres 7.4.2 Przestępstwa prania pieniędzy stwierdzone i wykryte przez Policję w latach 2009–2011 
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 Większość przestępstw prania pieniędzy stwierdzonych i wykrytych przez Policję  

na przestrzeni ostatnich lat dotyczyła czynów z art. 299 § 1–6 k.k. W 2011 roku stanowiły one 

81% ogólnej ich liczby. Należy jednak zwrócić uwagę, że do 2010 roku udział czynów z art. 

299 § 1–6 k.k. stanowił zawsze ponad 95%, a rok 2011 jest pierwszym, gdzie ta proporcja 

zmieniła się. Ich liczba spadła, natomiast znacząco wzrosła liczba przestępstw z art. 35–37, 

37a ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (z 13 zareje-

strowanych przestępstw stwierdzonych w 2010 roku do 64 w 2011).  
  

Tabela 7.4.2 Liczba przestępstw stwierdzonych i wykrytych przez Policję ogółem 

i w poszczególnych kategoriach 

 Źródło: KGP 

  
Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

art. 299 § 1–6 k.k. 276 298 275 270 299 273 

art. 35–37, 37a ustawy o p.p.p. i f.t. 8 13 64 8 13 64 

RAZEM 284 311 339 278 312 337 



 

MSW                                                                                                                                                                                                   205 

  

Przestępczość ekonomiczna 

 Straty i zabezpieczone mienie 

  

 W 2011 roku znacząco zmniejszyła się wartość ujawnionych przez Policję strat w za-

kończonych postępowaniach przygotowawczych o przestępstwa prania pieniędzy. Straty wy-

niosły 515 654 810 zł, co oznacza spadek w porównaniu do 2010 roku o 71%,  a w porównaniu 

do 2009 roku: o 39%. 

  
Wykres 7.4.3 Straty ujawnione w postępowaniach dotyczących prania pieniędzy prowadzonych przez 

Policję w latach 2009–2011 
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 W 2011 roku na poczet kar i roszczeń w zakończonych sprawach o przestępstwo prania 

pieniędzy zabezpieczono mienie o wartości 41 797 111 zł. Jest to kolejny rok wzrostu w tym 

obszarze (o 72% w porównaniu do 2010).  

 

 Wykres 7.4.4 Mienie zabezpieczone przez Policję w latach 2009–2011 
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 Należy zwrócić uwagę, że przedstawione dane Policji dotyczące ujawnionych strat 

 i mienia zabezpieczonego dotyczą przede wszystkim czynów z art. 299 § 1–6 k.k. 

 Wyniki osiągnięte przez jednostki organizacyjne Policji w 2011 roku w porównaniu  

do 2010 i 2009 roku w zakresie przestępstw prania pieniędzy, wskazują na coraz lepszą ja-

kość pracy w tym obszarze. Świadczy o tym przede wszystkim coraz większa liczba spraw 

kończonych z wynikiem pozytywnym, bardzo wysoka wykrywalność tego typu przestępstw, 

systematyczny wzrost liczby przestępstw stwierdzonych, duża wartość mienia zabezpieczone-

go. Liczba wszczynanych spraw o przestępstwa prania pieniędzy znajdująca się na zbliżonym 

poziomie do roku 2010 nie powinna budzić znaczących obaw, gdyż przestępstwo to w krajo-

wym systemie prawnym nie stanowi przestępstwa samoistnego, lecz jest czynem pochodnym 

przestępstwa bazowego, w wyniku popełnienia którego przestępca osiągnął określone korzy-

ści finansowe, a następnie wprowadził je do obrotu finansowego celem nadania im statusu 

legalności pochodzenia i posiadania.  

  

 

 

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

 

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 2011 roku prowadziła 73 postępowania do-

tyczące prania pieniędzy, w tym: dotyczących obrotu wyrobami tytoniowymi – 2, obrotu pali-

wami – 21, obrotu złomem – 16. Wszczęto 29 postępowań, w tym 5 na podstawie materiałów 

operacyjnych. 32 podejrzanym postawiono 55 zarzutów z art. 299 k.k.  

  

 

 

Prokuratura Generalna 
  

 W 2011 roku prowadzonych było przez prokuraturę łącznie 946 śledztw o przestęp-

stwa związane z praniem pieniędzy. Wszczęte zostały 192 sprawy, z czego 75 postępowań 

znajdowało się w fazie ad personam.     

 Od 2006 roku daje się odnotować dynamiczny i stały wzrost liczby postępowań, któ-

rych przedmiotem jest pranie pieniędzy. W 2011 roku liczba tych postępowań wzrosła  

w porównaniu z 2010 rokiem o 9%, a w porównaniu z 2006 o 77%. 
  

Wykres 7.4.5 Liczba postępowań prowadzonych przez prokuraturę z art. 299 k.k. w latach 2009–2011 
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 W postępowaniach będących w toku w 2011 roku występowało łącznie 1968 podejrza-

nych, którym postawiono zarzuty z art. 299 k.k. Stanowi to wzrost w porównaniu do lat wcze-

śniejszych (o 14% w porównaniu do 2010 roku) 
  

 

Wykres 7.4.6 Liczba podejrzanych z art. 299 k.k. w postępowaniach prowadzonych przez prokuraturę  

w latach 2009–2011 
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 W roku 2011 roku wartość mienia objętego zabezpieczeniem majątkowym w toku 

śledztw w sprawach o pranie pieniędzy wyniosła 71,4 mln zł, co stanowiło spadek o 67%  

w porównaniu do 2010 roku, przy jednoczesnym ponad dwukrotnym wzroście w stosunku  

do roku 2009. Na znaczący wzrost wartości zabezpieczonego mienia w 2010 roku miał wpływ 

zdecydowany wzrost liczby zabezpieczeń majątkowych na nieruchomościach.  

  

 W zakresie sposobów zakończenia postępowań przygotowawczych z art. 299 k.k.  

w 2011 roku skierowano 71 aktów oskarżenia, co oznacza zachowanie poziomu z 2010 roku 

(74 akty oskarżenia). Jednocześnie w 2011 roku podjęto 100 decyzji o umorzeniu postępowa-

nia (co stanowi wzrost o  33% w porównaniu z 2010) oraz 9 postanowień o odmowie wszczęcia 

postępowania przygotowawczego. Wydano 79 postanowień o zawieszeniu śledztwa. 
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Wykres 7.4.7 Liczba kierowanych aktów oskarżenia i decyzji o umorzeniu śledztw z art. 299 k.k. 

w latach 2009–2011 
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 W sprawach zakończonych aktami oskarżenia zwraca uwagę fakt, że obejmowana 

nimi jest znaczna liczba osób: 360 w 2009 roku, 308 w 2010 roku i 290 w 2011. Wskazuje  

to na występowanie wątku prania pieniędzy przede wszystkim w złożonych śledztwach  

o charakterze gospodarczym lub kryminalnym, w których ujawniono funkcjonowanie zorga-

nizowanych grup przestępczych, a co za tym idzie, występuje duża liczba osób podejrzanych, 

a następnie oskarżonych. 
  

Wykres 7.4.8 Liczba oskarżonych i aktów oskarżenia z art. 299 k.k. 

w latach 2009–2011 
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 Ministerstwo Sprawiedliwości 
 

  

 W roku 2011 w sądach okręgowych za przestępstwa z art. 299 k.k. osądzono łącznie 

108 osób, z czego 98 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 98 osób  

(w tym w zawieszeniu: 75 przypadków). Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności:  

1 osobę skazano na karę 3 lat pozbawienia wolności, 4 osoby na kary od 2 do 3 lat pozbawie-

nia wolności, 93 osoby na kary do 2 lat pozbawienia wolności. 

 Umorzono postępowanie w 1 sprawie. 

 Uniewinniono 9 osób. 

 Przed wyrokiem 3 osoby były tymczasowo aresztowane. 

  

 Ponadto z informacji GIIF wynika, że w postępowaniach sądowych wszczętych w roku 

2011: 

orzeczono zajęcie wartości majątkowych w wys. 75 tys. PLN, 

dokonano zabezpieczeń majątkowych w wys. 24,49 mln PLN, 158,40 tys. USD,  

20,55 tys. GBP, 5,15 tys. EUR, 9,35 tys. CHF, 1,73 tys. CAD,10,25 tys. SKK, 0,25 tys. 

AUD, 1 tys. DKK, 1,80 tys. SEK, 3,30 tys. CZK, 14,07 tys. UAH i 0,05 tys. NOK39. 
orzeczono przepadek mienia w wys. 133,32 mln PLN. 

 

 

 

 

 

 Główne inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania  

i zwalczania prania pieniędzy 
  

 Do zapewnienia właściwego i skutecznego poziomu zwalczania przestępstw prania pie-

niędzy niezbędna jest prawidłowa współpraca organów ścigania z polską jednostką analityki 

finansowej, którą stanowi Generalny Inspektor Informacji Finansowej i podległy mu Departa-

ment Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów. Wspólnie podejmowane działania,  

w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, pozwalają na osiąganie coraz lepszych wyników 

w tym obszarze w przyszłości.  

 

 GIIF w 2011 roku podejmował działania mające na celu przeciwdziałanie praniu pie-

niędzy. Obejmowały one: 

kontrole wykonywania zadań ustawowych przez instytucje obowiązane, 

szkolenia dla instytucji obowiązanych i jednostek współpracujących, udział 

w międzynarodowych inicjatywach poszerzających dostęp do informacji,  

rozszerzanie współpracy z jednostkami współpracującymi (organami kontroli skarbo-

wej, organami celnymi, Policją, Strażą Graniczną, ABW, CBA, KNF, NBP).  

  

 Pranie pieniędzy jest zjawiskiem, którego zwalczanie jest ściśle związane z działania-

mi mającymi na celu odzyskiwanie mienia. W ramach prowadzonych spraw zarówno opera-

cyjnych jak i procesowych, szczególną wagę przywiązuje się do ustalenia składników majątko-

wych figurantów/podejrzanych. Ponadto zwalczanie prania pieniędzy jest często przedmiotem 

szkoleń, przykładem może być szkolenie zorganizowane dla koordynatorów ds. ujawniania  

i odzyskiwania mienia w 2011 roku, zorganizowane przez amerykańską agencję DEA (Drug 

Enforcement Agency). 
 
 

 ____________ 
39 Ponadto dokonano zabezpieczenia 32 nieruchomości w postaci działek, lokali niemieszkalnych i budynków oraz 

samochodów osobowych (bez sprecyzowania ich wartości w aktach sprawy).  
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 Współpraca międzynarodowa 

  

 Współpraca związana z przeciwdziałaniem działalności grup przestępczych zajmują-

cych się praniem pieniędzy na terenie Polski odbywa się za pośrednictwem Generalnego In-

spektora Informacji Finansowej, który wykonuje swoje zadania poprzez rozwijanie współpra-

cy dwustronnej z innymi analogicznymi jednostkami, jak również poprzez obecność w gre-

miach międzynarodowych zajmujących się tą tematyką. 

 

 Generalny Inspektor Informacji Finansowej wykorzystuje dwa rodzaje współpracy 

międzynarodowej – udział w organizacjach i forach międzynarodowych budujących standardy 

dla międzynarodowej współpracy w ramach walki z praniem pieniędzy i rozpoznawaniem no-

wych zjawisk z tym związanych (w tym współpraca w ramach Grupy EGMONT, współpraca  

z Komisją Europejską w ramach tzw. Komitetu Prewencyjnego – Komitetu ds. Zapobiegania 

Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu – i tzw. Platformy EU-FIU40, z Komitetem Ra-

dy Europy MONEYVAL) oraz wymianę informacji w konkretnych przypadkach/sprawach  

w ramach porozumień dwustronnych z zagranicznymi FIU – w 2011 roku GIIF otrzymał 191 

wniosków od zagranicznych FIU z prośbą o udzielenie informacji dotyczących 820 podmiotów 

(istotny wzrost liczby zagranicznych zapytań w stosunku rocznym – o ponad 87% zapytań, 

które dotyczyły ponad dwukrotnie większej liczby podmiotów niż w roku poprzednim), z kolei 

do zagranicznych jednostek GIIF skierował 171 wniosków dotyczących 529 podmiotów 

(wzrost liczby zapytań o 45% w stosunku rocznym). Dane za rok 2011 wskazują na wyraźną 

intensyfikację wymiany informacji w sprawach z zakresu prania pieniędzy i finansowania 

terroryzmu z zagranicznymi FIU, w szczególności z obszaru UE.  

 

Coraz większy nacisk kładziony jest nie tylko na sam przepływ informacji, lecz rów-

nież na wspólną analizę konkretnych spraw i podejmowanie działań (włączających FIU, jed-

nostki prokuratur, organów ścigania i skarbowych z różnych krajów) pozwalających na koor-

dynację zabezpieczania środków pieniężnych, blokad środków na rachunkach, a nawet za-

trzymań przez organy ścigania osób posługujących się sfałszowanymi dokumentami wykorzy-

stanymi do otwarcia rachunków w kilku krajach i transferu przez nie środków pochodzących 

z przestępczej działalności.  

 

W 2011 roku CBŚ KGP przystąpiło do AWF „Sustrans‖, prowadzonego przez Europol, 

to jest narzędzia analitycznego mającego na celu zbieranie i analizowanie aktualnych infor-

macji dotyczących prania pieniędzy w ujęciu międzynarodowym. W ramach tej współpracy 

wysyłane są tzw. wkłady, obejmujące dane ze spraw prowadzonych przez CBŚ, dotyczące pra-

nia pieniędzy, w których występują powiązania międzynarodowe.  

 

   

 Obszary wymagające wzmocnienia w celu poprawy skutecz-
ności przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy 

  

W świetle dokonującego się postępu w stosowaniu nowych narzędzi i metod działania 

przestępców konieczne jest prowadzenie szkoleń dotyczących przedmiotowej problematyki 

dla służb i instytucji właściwych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.  

Ponadto jako celowe należy wskazać dalsze usprawnienie wymiany informacji o bu-

dzących wątpliwości transakcjach oraz metodach działania zorganizowanych grup przestęp-

czych w zakresie prania pieniędzy pomiędzy GIIF a organami ścigania.  

 

Policja zwraca uwagę na istotę szerszego propagowania wśród przedstawicieli orga-

nów ścigania i wymiaru sprawiedliwości informacji o charakterystycznych cechach zjawisk 

związanych z praniem pieniędzy, w celu skutecznego prowadzenia postępowań. 
 

____________ 
40 EU Financial Intelligence Units' Platform. 
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Natomiast Generalny Inspektor Informacji Finansowej wskazuje na możliwość pogłę-

bienia analizy zjawiska i konkretnych przypadków przestępstw będących podstawą do prze-

kazywanych prokuraturom zawiadomień o popełnieniu przestępstw po zapewnieniu możliwo-

ści rozwoju swoich analiz (zapewnieniu odpowiednich zasobów). Jednak w obecnych warun-

kach efektywnego zmniejszania się liczby etatów w jednostce będącej zapleczem GIIF rozwój 

taki będzie bardzo trudny do osiągnięcia (m.in. ze względu na rozszerzenie obowiązków i za-

kresu wykonywanych zadań). 

 

Jednym z wyzwań dla CBŚ KGP jest rozpoznanie zjawiska prania pieniędzy pochodzą-

cych z przestępczości kryminalnej oraz narkotykowej. Biorąc pod uwagę skalę tej przestępczo-

ści i generowane zyski przez zorganizowane grupy przestępcze, liczbę zarzutów za pranie pie-

niędzy w tych sprawach należy uznać za niesatysfakcjonującą i nieodpowiadającą skali zjawi-

ska. 

  



212                                                                                                                                                                                                  MSW 

  

 



 

MSW                                                                                                                                                                                                   213 

  

 

 
 

 

Rozdział 8 
 

Przestępczość przeciwko wiarygodności 

dokumentów, mieniu i obrotowi 

gospodarczemu 

 
(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, Żandarmerii Wojskowej,  

Ministerstwa Sprawiedliwości) 

  

 

 

 Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz obrotowi gospodarczemu sta-

nowią ok. 46% ogółu wszczętych postępowań gospodarczych oraz 54% ogółu stwierdzonych 

przestępstw gospodarczych. Na wynik ten ma wpływ przede wszystkim przestępstwo oszu-

stwa  –  art. 286 § 1 i 3 k.k., które stanowi najliczniejszą grupę spraw i przestępstw w tym 

obszarze.  

 Oszustwo gospodarcze dodatkowo generuje bardzo wysoką sumę strat, która 

w przeliczeniu na jedno przestępstwo stwierdzone w 2011 roku wyniosła 28 392,43 zł. Popeł-

nianie tego rodzaju przestępstw na dużą skalę może doprowadzić do upadłości lub likwidacji 

legalnie działających podmiotów gospodarczych, co w konsekwencji może mieć negatywny 

wpływ na sprawne funkcjonowanie gospodarki. 

            Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu  

zostały ujęte w ustawie z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny. W określonych  przypad-

kach  mają one związek z następującymi rozdziałami i artykułami k.k.: 

  

      Rozdział XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów: 

      Art. 270 § 1–3 podrabianie, przerabianie albo używanie podrobionego dokumentu; 

      Art. 271 § 1–3 poświadczenie nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego lub inną 

osobę uprawnioną; 

      Art. 272 wyłudzenie poświadczenia nieprawdy; 

      Art. 276 zniszczenie, uszkodzenie, usunięcie lub ukrycie dokumentu;  

  

      Rozdział XXXV Przestępstwa przeciwko mieniu: 

      Art. 284 § 1–3 przywłaszczenie;  

      Art. 286 § 1 i 3 oszustwo;  

  

      Rozdział XXX VI Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu: 

      Art. 297 § 1 oszustwo bankowe z wykorzystaniem podrobionego, przerobionego, po-

świadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego 

oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia fi-

nansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia; 

      Art. 306 usuwanie, podrabianie lub przerabianie znaków identyfikacyjnych, dat pro-

dukcji lub dat przydatności towaru lub urządzenia. 
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 Skala i dynamika zjawiska 

 

 

 Postępowania wszczęte 

 

 Policja 

 

 W 2011 roku wszczęto 31 936 postepowań przygotowawczych w sprawach o przestęp-

stwa przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu (czyli o 0,8% mniej niż 

w roku 2010: 32 207). Odnotowano również spadek liczby postępowań wszczętych na mate-

riałach operacyjnych (zebranych podczas wykonywania czynności operacyjno-

rozpoznawczych) z 9752 w roku 2010 do 9117 w 2011, czyli o 6,5%. 

 Po systematycznym wzroście w ostatnich latach udziału wszczętych postępowań  

na materiałach operacyjnych we wszczętych ogółem w 2011 roku wskaźnik ten nieznacznie 

spadł i wyniósł 28,5% (w 2010: 30,3%). 
  

Wykres 8.1 Liczba postępowań wszczętych (w tym wszczętych na materiałach operacyjnych)  

w sprawach o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu  

w latach 2008–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

  

 

 

 Przestępstwa stwierdzone i wykryte 

 

 Z danych KGP wynika, że w postępowaniach przygotowawczych w sprawach o prze-

stępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu i obrotowi gospodarczemu 

w porównaniu z rokiem 2010, nastąpił nieznaczny spadek zarówno przestępstw stwierdzo-

nych, jak i wykrytych, odpowiednio o 3,8% (czyli o 2941) oraz o 3,7% (czyli o 2789). Warto do-

dać, że od kilku lat liczba przestępstw wykrytych w odniesieniu do przestępstw stwierdzo-

nych utrzymuje się na wysokim poziomie wynoszącym ok. 95-96%.  
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Wykres 8.2 Liczba przestępstw stwierdzonych oraz wykrytych ogółem przeciwko 

wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu w latach 2008–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 

 Dane szczegółowe w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów 

i obrotowi gospodarczemu, w rozbiciu na poszczególne artykuły kodeksu karnego, przedsta-

wia tabela 8.1.  
  

 Tabela 8.1 Liczba przestępstw stwierdzonych i wykrytych w latach 2008–2011 ogółem, 

w rozbiciu na poszczególne artykuły kodeksu karnego 

Źródło: KGP 

 

 

 Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów 

 

 W 2011 roku, w porównaniu z rokiem 2010, odnotowano niewielki wzrost liczby 

wszczęć postępowań przygotowawczych w sprawach o podrabianie, przerabianie albo używa-

nie podrobionego dokumentu (art. 270 § 1–3 k.k.) w związku z działalnością gospodarczą za-

równo ogółem (o 1%, tj. o 23 postępowania), jak i na materiałach operacyjnych (o 6%, tj. o 24). 

Liczba spraw wszczętych w 2011 roku na materiałach operacyjnych stanowiła 18,5% ogółu 

postępowań. 

 Liczba przestępstw stwierdzonych wzrosła w porównaniu z rokiem 2010 o 18,7%, nato-

miast z rokiem 2009 – o ok. 38%. 

  

Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte 

2009 2010 2011 
Zmiana 

2010/2011 
2009 2010 2011 

Zmiana 

2010/2011 

art. 270 § 1-3 k.k. 10 084 11 685 13 867 ▲18,7% 9216 11 011 13 220  ▲20,1% 

art. 271 §1-3 k.k. 4940 7772 5641 ▼27,4% 4914 7758 5636 ▼27,4% 

art. 272 k.k. 450 205 347 ▲69,3% 452 203 341 ▲68% 

art. 276 k.k. 297 242 678 ▲180,2% 269 214 648 ▲202,8% 

art. 284 §1-3 k.k. 5413 4801 5425 ▲13% 5374 4726 5342 ▲13% 

art. 286 §1 i §3 k.k. 39 401 41 433 39 697 ▼4,2% 37 943 39 820 38 077 ▼4,4% 

art. 297 §1 k.k. 11 105 11 553 9061 ▼21,6% 10 533 11 136 8751 ▼21,4% 

art. 306 k.k. 680 663 697 ▲5,1% 363 291 355 ▲22% 
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 W roku 2011 odnotowano spadek liczby przestępstw stwierdzonych poświadczenia nie-

prawdy przez funkcjonariusza publicznego lub inną osobę uprawnioną (art. 271 § 1–3 k.k.)  

w związku z działalnością gospodarczą. Spadek ten wyniósł 27,4%. Niewielki wzrost nastąpił 

natomiast w zakresie postępowań wszczętych ogółem, jak i na materiałach operacyjnych  

w tych sprawach i wyniósł odpowiednio: ok. 6% (36 postępowań) i 2,1 % (4 postępowania).  

 Zmniejszenie liczby wszczęć widoczne jest w odniesieniu do przestępstw z art. 272 k.k. 

(wyłudzenie poświadczenia nieprawdy) w związku z działalnością gospodarczą – o 7,6%.  Zna-

czący wzrost odnotowano natomiast w zakresie przestępstw stwierdzonych w tej kategorii  – 

o 69,3% w porównaniu z rokiem 2010. 

 W roku 2011 nastąpił niewielki spadek liczby postępowań przygotowawczych wszczę-

tych z art. 276 k.k. (zniszczenie, uszkodzenie, usunięcie lub ukrycie dokumentu) w związku  

z działalnością gospodarczą o 6,6%. Znacząco wzrosła natomiast liczba przestępstw stwier-

dzonych (o 180,2%). 

 
 Przestępstwa przeciwko mieniu (oszustwa gospodarcze) 

 

 W roku 2011 wzrosła liczba wszczętych spraw dotyczących przywłaszczenia/

sprzeniewierzenia cudzej rzeczy ruchomej lub prawa majątkowego (art. 284 § 1–3 k.k.), pozo-

stających w związku z obrotem gospodarczym. W porównaniu z rokiem 2010 wzrost ten wy-

nosił 3,2% (116 postępowań). Wzrosła również liczba przestępstw stwierdzonych w tej katego-

rii – o 13% (w porównaniu z rokiem 2010). 

 Oszustwa gospodarcze (opisane w art. 286 § 1 i 3 k.k.), podobnie jak w roku 2010, na-

dal stanowią największą grupę przestępstw gospodarczych wśród wszystkich omawianych  

w niniejszym rozdziale i stanowią ok. 52,6% ogółu wszczętych postępowań. W porównaniu  

z rokiem 2010 odnotowano wzrost (o 4%, tj. o 792 sprawy) wszczęć w tym zakresie. 

 W roku 2011 stwierdzono natomiast mniej przestępstw z tego artykułu – spadek wy-

niósł 4,2% w porównaniu z rokiem 2010, spadła także ich wykrywalność – o 4,4%. 

 
 Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 

 

 Istotną kategorię przestępstw gospodarczych stanowią oszustwa bankowe. Oszustwa 

z wykorzystaniem podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetel-

nego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istot-

nym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówie-

nia (art. 297 § 1 k.k.) stanowią drugi co do liczby przypadków rodzaj popełnianych prze-

stępstw w omawianym zakresie. 

 W roku 2011 odnotowano spadek liczby wszczętych postępowań ogółem (o 22,6%),  

w tym wszczętych na własnych materiałach operacyjnych (o 28,6%). Równocześnie spadła 

liczba przestępstw stwierdzonych. Spadek ten wyniósł 21,6% w porównaniu z rokiem 2010 

i ok. 18,4% – z rokiem 2009. 

 W 2011 roku nastąpił niewielki wzrost liczby przestępstw stwierdzonych z art. 306 

k.k. (usuwanie, podrabianie lub przerabianie znaków identyfikacyjnych, dat produkcji lub 

dat przydatności towaru lub urządzenia). Wzrost ten wyniósł 5,1% w zestawieniu z rokiem 

2010. Spadek nastąpił natomiast w liczbie postępowań wszczętych ogółem (spadek o 9,3%), 

jak i na materiałach operacyjnych (spadek o 8,9%).  

 
 Ujawnione straty, mienie odzyskane i zabezpieczone 

 

 W 2011 roku suma ujawnionych przez Policję strat, spowodowanych przestępstwami 

przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu wyniosła 1 280 647 097 zł  

i była o 16,6% niższa niż w 2010 roku (1 535 868 183 zł) – t.j. o 255 221 086 zł oraz o 15,7% 

wyższa niż w 2009 roku (1 106 653 157 zł) – tj. o 173 993 940 zł. 
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  Wykres 8.3 Ujawnione straty, spowodowane przestępstwami przeciwko wiarygodności 

dokumentów i obrotowi gospodarczemu w latach 2008–2011 (w zł) 
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 W 2011 roku, w porównaniu z rokiem 2010, wzrosła wartość mienia odzyskanego przez 

Policję w sprawach o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospo-

darczemu z 37 704 383 zł do 52 634 412 zł (tj. 39,6%) oraz mienia zabezpieczonego  

z 61 802 076 zł do 85 754 627 zł (tj. 38,8%). 
   

Wykres 8.4 Mienie odzyskane i mienie zabezpieczone w latach 2008–2011 w sprawach 

o przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu (w zł) 
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 Żandarmeria Wojskowa 

 

 Z danych Żandarmerii Wojskowej wynika, że w 2011 roku przestępczość przeciwko 

wiarygodności dokumentów stanowiła jedną z dominujących kategorii. Zasadniczo była ona 

powiązana z przestępczością przeciwko mieniu, gdyż zazwyczaj sprawcy zmierzali do osią-

gnięcia określonej korzyści majątkowej lub osobistej. Zdecydowanie najwięcej odnotowano 

czynów polegających na przerabianiu lub podrabianiu dokumentów oraz poświadczaniu nie-

prawdy celem uzyskania nienależnych gratyfikacji finansowych. Przestępstwa przeciwko ob-

rotowi gospodarczemu dotyczyły nadużycia zaufania podczas realizacji projektu w ramach 

zamówień publicznych i wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, zatajenia 

przed podmiotem uprawnionym do zatwierdzania przetargu informacji mającej istotny 

wpływ na rozstrzygnięcie zamówienia publicznego oraz przerabiania znaków identyfikacyj-

nych przyczep samochodowych. 

 Żandarmeria Wojskowa w 2011 roku wszczęła 98 postępowań w takich sprawach, czy-

li o 26 mniej niż w roku 2010 (124). 

 

 

 

 Obszary wymagające wzmocnienia w celu poprawy skutecz-

ności przeciwdziałania zagrożeniom związanym z przestępczo-

ścią przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodar-

czemu 
  

 Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu stano-

wią najliczniejszą kategorię przestępczości gospodarczej. Grupy przestępcze posługują się co-

raz nowszymi technologiami i zmieniają mechanizmy popełniania przestępstw. Przestępczość 

skierowana przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu, z uwagi na ich 

złożoność, wymagają specyficznej wiedzy i znajomości zasad funkcjonowania obrotu gospo-

darczego. 

 W celu skutecznej walki z tego rodzaju przestępczością istotne jest więc zacieśnianie 

współpracy Policji z wyspecjalizowanymi służbami skarbowymi, współpraca z oficerami łącz-

nikowymi policji zagranicznych, jak również polskimi, akredytowanymi przy ambasadach RP 

za granicą, oraz systematyczne podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy pionu do walki  

z przestępczością gospodarczą. Ponadto w celu efektywnego zwalczania przestępstw z wymie-

nionego obszaru należy zapewnić Policji możliwość szerszego dostępu do informacji stanowią-

cych tajemnicę zawodową. 

 Istotnym obszarem wymagającym wzmocnienia jest również kwestia pozbawiania 

sprawców przestępstw mienia pochodzącego z nielegalnej działalności. Jest to bowiem bardzo 

ważny element zniechęcający do popełniania przestępstw. 
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Rozdział 9 
 

Przestępczość korupcyjna 
 

(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej 

Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prokuratury Generalnej, 

Ministerstwa Sprawiedliwości) 
Art. 228 k.k. (łapownictwo bierne — sprzedajność)  

§ 1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lub 

osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat  

8. (…) 

       

Art. 229 k.k. (łapownictwo czynne — przekupstwo)  

§ 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej 

funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji, podlega karze pozbawienia wolno-

ści od 6 miesięcy do lat 8. (...) 

        

Art. 230 k.k. (płatna protekcja)  

§ 1. Kto, powołując się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji 

międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponują-

cej środkami publicznymi albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją  

w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu 

sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. (...) 

       

Art. 230a k.k.  

§ 1. Kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian  

za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej, samorządowej, organi-

zacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dyspo-

nującej środkami publicznymi, polegające na bezprawnym wywarciu wpływu na decyzję, 

działanie lub zaniechanie osoby pełniącej funkcję publiczną, w związku z pełnieniem tej 

funkcji, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. (...) 

       

Art. 231 § 2 k.k. (przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej) 

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 [funkcjonariusz publiczny, 

który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę 

interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3]  

w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolno-

ści od roku do lat 10. (...) 

       

Art. 250a k.k. (korupcja wyborcza)  

§ 1. Kto, będąc uprawniony do głosowania, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą 

albo takiej korzyści żąda za głosowanie w określony sposób, podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto udziela korzyści mająt-

kowej lub osobistej osobie uprawnionej do głosowania, aby skłonić ją do głosowania  

w określony sposób lub za głosowanie w określony sposób. (...) 
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 Skala i dynamika zjawiska 
 

  Policja 
 

  Postępowania wszczęte 
 

 Według danych Komendy Głównej Policji w roku 2011 wszczęto 5652 postępowania 

przygotowawcze w sprawach o przestępstwa korupcyjne, co stanowi spadek w porównaniu  

z rokiem 2010 o ok. 7% (kiedy to było ich 6083).  

 Wśród wszczętych postępowań w sprawach korupcyjnych 584 wszczęto na podstawie 

materiałów operacyjnych (10,3%), co oznacza spadek liczby postępowań wszczętych na pod-

stawie materiałów operacyjnych o 8,3% (53 postępowania) w stosunku do 2010 roku.  

 

 Przestępstwa stwierdzone 
 

 W roku 2011 Policja stwierdziła 12 192  przestępstw korupcyjnych, co oznacza spadek 

w stosunku do roku 2010 o 2,4% (12 487). Od roku 2000 widoczna jest tendencja wzrostowa 

liczby stwierdzonych przestępstw korupcyjnych, przy czym największą ich liczbę odnotowano 

w roku 2010. Wskazuje to na wzrost skuteczności działań Policji w ściganiu tego rodzaju 

przestępstw. 

 W roku 2010 wskaźnik wykrywalności tego rodzaju przestępstw wyniósł 99,3%, nato-

miast w 2011 – 99,2%. Wynika to ze specyfiki przestępstwa korupcji, w której zazwyczaj każ-

da z uczestniczących w przestępstwie stron jest zainteresowana ukryciem swojego nielegalne-

go działania. Przestępstwa korupcyjne pozostają zatem w ciemnej liczbie do momentu ujaw-

nienia ich przez Policję lub inne służby. Dopiero wtedy, po ich ujawnieniu (wykryciu), znajdu-

ją się w statystykach. Dlatego wzrost liczby stwierdzonych przestępstw korupcyjnych wska-

zuje na wzrost skuteczności Policji i innych służb. 

Art. 296a k.k. (korupcja gospodarcza)  

§ 1. Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność 

gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, 

żąda lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadu-

życie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku mogące 

wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji 

lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usłu-

gi lub świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w § 1 udziela albo obiecuje 

udzielić korzyści majątkowej lub osobistej. 

(…) 

 

      W rozdziale 10 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. nr 127, poz. 857,  

z późn. zm.) korupcja w sporcie  (do połowy roku 2010 był to art. 296b kodeksu karnego, 

obecnie uchylony).  

  

      Art. 302 k.k. § 2–3 (korupcja wierzycieli) 

§ 2. Kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie  

na szkodę innych wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzają-

cym do zapobiegnięcia upadłości, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 3. Tej samej karze podlega wierzyciel, który w związku z określonym w § 2 postępowa-

niem przyjmuje korzyść za działanie na szkodę innych wierzycieli albo takiej korzyści 

żąda. 
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 W porównaniu z rokiem 2010 odnotowano wzrost wskaźnika przestępstw korupcyj-

nych stwierdzonych przez Policję na podstawie własnych materiałów operacyjnych. Wskaźnik 

ten w 2011 roku wyniósł 57,3%, podczas gdy w roku 2010 był na poziomie 27,4%. 
 

Wykres 9.1 Liczba stwierdzonych przestępstw korupcyjnych w latach 2000–2011 

(w tym stwierdzone na materiałach operacyjnych) 
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 W roku 2011 największy wzrost liczby przestępstw, w porównaniu z rokiem 2010,  

odnotowano w przypadku: 

korupcji wyborczej –  z 18 przestępstw stwierdzonych w roku 2010 do 157 w roku 2011 

(znaczący wzrost związany jest z wyborami parlamentarnymi, które odbyły się w paź-

dzierniku 2011 roku), 

płatnej protekcji  – o  24,3 % (tj. z 963 przestępstw stwierdzonych w roku 2010  

do 1197 w roku 2011), 

łapownictwa czynnego – o 24,1% (tj. z 2961 do 3675 przestępstw stwierdzonych). 

 
Tabela 9.1 Przestępstwa korupcyjne stwierdzone przez Policję (2009–2011 wg art. k.k.) 

Źródło: KGP42 

 

____________ 

41 KGP kwalifikuje cały art.231 k.k. jako przestępczość korupcyjną. 
42 Przestępstwa z art. 302 § 2–3 k.k. KGP wlicza w kategorię przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.  

 2009 2010 2011 
Zmiana 

2010/2011 (%) 

Art. 228 k.k. (łapownictwo bierne) 2820 4562 4051 ▼11,2% 

Art. 229 k.k. (łapownictwo czynne) 2659 2961 3675 ▲24,1% 

Art. 230 i 230a k.k. (płatna protekcja) 642 963 1197 ▲24,3% 

Art. 231 k.k. (przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obo-

wiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej)41 
2083 3252 2971 ▼8,6% 

Art. 250a k.k. (korupcja wyborcza) 0 18 157 ▲772,2% 

Art. 296a k.k. (korupcja gospodarcza) 86 73 42 ▼42,5% 

Korupcja w sporcie  15 658 99 ▼85% 
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 Podejrzani 

  

 W roku 2011 Policja ustaliła 3482 podejrzanych o przestępstwa korupcyjne (w 2010: 

3700), co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 6,3%.  
 

Wykres 9.2 Liczba podejrzanych o korupcję ustalonych przez Policję w latach 2001–2011 
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  Centralne Biuro Antykorupcyjne 

 

 W 2011 roku CBA prowadziło 188 (w roku 2010: 166) postępowań przygotowawczych 

w sprawach korupcyjnych (w omawianym okresie wszczęto 102 postępowań). Zakończono 96 

(81) postępowań, z czego 45 (39) skierowaniem wniosku o sporządzenie aktu oskarżenia. 

 Od momentu powstania CBA (w roku 2006), mimo niewielkiego spadku w roku 2010, 

zauważalna jest tendencja wzrostowa w zakresie liczby prowadzonych postępowań przygoto-

wawczych. I tak w roku 2006 było ich 13 (wszystkie o charakterze korupcyjnym), w 2007: 107 

(z czego 68 w sprawach korupcyjnych), w 2008: 278 (z czego 186 korupcyjnych), w 2009: 398 

(244 korupcyjne), w 2010: 374 (166 korupcyjnych), natomiast w 2011 CBA prowadziło 419 

postępowań (188 w sprawach korupcyjnych), co oznacza wzrost o 12% w stosunku do roku 

poprzedniego (oraz wzrost o 13,3% w sprawach korupcyjnych). 

 

 Postępowania przygotowawcze prowadzone przez CBA w roku 2011 dotyczyły najczę-

ściej korupcji występującej w następujących dziedzinach: 

administracja samorządowa  – 26% (w roku 2010: 9%), 

organa ścigania i wymiar sprawiedliwości – 10% (10%), 

administracja celna i skarbowa – 10% (5%), 

sektor gospodarczy – 9% (12%), 

terenowa administracja rządowa – 8% (22%), 

administracja centralna – 8% (11%), 

sport – 8%, 

wojsko – 6%, 

służba zdrowia i farmacja – 5% (12%), 

programy unijne – 3%, 

inne – 7%. 
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 W porównaniu z rokiem 2010 o 17 p. proc. zwiększył się wskaźnik prowadzonych po-

stępowań przygotowawczych dotyczących administracji samorządowej (w roku 2010 ich odse-

tek wynosił 9 %), natomiast o 14 p. proc. zmniejszył się w zakresie terenowej administracji 

rządowej (w roku 2010 ich odsetek wynosił 22% i był najwyższy spośród wszystkich zdiagno-

zowanych dziedzin). 
 

Wykres 9.3 Postępowania przygotowawcze prowadzone przez CBA w latach 2006–2011 
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Wykres 9.4 Obszary tematyczne postępowań przygotowawczych prowadzonych przez CBA 

w roku 2011 
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 W 2011 roku czynności procesowe realizowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne 

pozwoliły na przedstawienie 601 osobom (w roku 2010: 517) łącznie 2131 zarzutów (1625) po-

pełnienia przestępstwa.  

 Wobec podejrzanych w sprawach prowadzonych przez CBA zastosowano następujące 

środki zapobiegawcze: 

48 tymczasowych aresztowań (41), 

88 dozorów policyjnych (50), 

96 poręczeń majątkowych (109), 

40 zakazów opuszczania kraju (26), 

6 zawieszeń w czynnościach/zakazów wykonywania zawodu (18), 

13 – inne (11). 

 

  

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 

 W roku 2011 ABW prowadziła 62 śledztwa dotyczące korupcji (79 w roku 2010),  

co stanowi spadek o 21,5%. Wszczęto 7 spraw na materiałach operacyjnych. 52 osobom przed-

stawiono 100 zarzutów korupcyjnych.  

 

 Żandarmeria Wojskowa 
 

  W 2011 roku jednostki ŻW wszczęły lub przyjęły do prowadzenia 50 postępowań kar-

nych o przestępstwa korupcyjne. Ujawniły 32 sprawców przestępstw, w tym najwięcej (17)  

za nadużycie władzy (art. 231 § 2 k.k.). 

Sprawcom zarzucono popełnienie 84 przestępstw korupcyjnych i innych przeciwko do-

kumentom i mieniu, bezpośrednio z nimi związanych (w związku lub w zbiegu). Wśród nich 

zdecydowanie dominowały przestępstwa korupcyjne popełnianie w ubiegłych latach przez 

byłych już żołnierzy zajmujących stanowiska kierownicze. 

 

 Straż Graniczna  
 

W 2011 roku w SG roku wszczęto 71 postępowań przygotowawczych w sprawach 

o przestępstwa korupcyjne, z czego 10 postępowań prowadzonych było o przestępstwo 

z art. 228 k.k., 60 o przestępstwo z art. 229 k.k. oraz 1 o przestępstwo z art. 231 § 2 k.k. 

Na podstawie zgromadzonych materiałów procesowych w 2011 roku przedstawiono 

zarzuty popełnienia przestępstw korupcyjnych 104 osobom, z czego 14 funkcjonariuszom  

i byłym funkcjonariuszom SG, 3 funkcjonariuszom Służby Celnej oraz 87 innym osobom. 

 

 Prokuratura Generalna 
 

 W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w 2011 roku łącznie za-

kończono 5754 (w 2010: 8209) postępowania. Liczba spraw, w zależności od rodzaju podejmo-

wanych decyzji procesowych, kształtowała się następująco: 

odmowy wszczęcia – 2603 (3957), 

umorzenia – 1305 (2039), 

akty oskarżenia – 1412 (1888). 

Ponadto 434 sprawy zostały zakończone w inny sposób (np. sprawy dołączone do in-

nych postępowań, przekazane innym jednostkom prokuratury). 

 W związku z prowadzonymi sprawami w 254 (361) przypadkach zastosowano klauzule 

bezkarności. Łącznie w 2011 roku skazano 1934 osoby.  

Znaczna część wyroków skazujących za przestępstwa korupcyjne zapadła po skierowa-

niu wniosków w trybie art. 335 k.p.k., bądź też w wyniku dobrowolnego poddania się karze 

przez osoby oskarżone (art. 387 k.p.k.). Łącznie w 2011 roku zapadło 1317 orzeczeń wyda-

nych w tym trybie. 
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 Ministerstwo Sprawiedliwości  
 

 

 

 Art. 228 k.k. (łapownictwo bierne — sprzedajność)  

 

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwo z art. 228 k.k. (§ 1 do 6) osądzono 

łącznie 585 osób, z czego 463 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 424 

osób (w tym w zawieszeniu: 383 przypadki). 

 Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 16 osób skazano na kary od 2 do 5 lat 

pozbawienia wolności, 234 osoby na kary od 1 roku do 2 lat pozbawienia wolności, 159 osób  

na kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności. 

 Warunkowo umorzono postępowanie w 12 przypadkach, umorzono postępowanie  

w 16 sprawach. Uniewinniono 94 osoby. 

 Przed wyrokiem 8 osób było tymczasowo aresztowanych. 

 

 Art. 229 k.k. (łapownictwo czynne — przekupstwo) 

 

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwo z art. 229 k.k. (§ 1 do 6) osądzono 

łącznie 2282 osoby, z czego 2113 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 

2024 osób (w tym w zawieszeniu: 1923 przypadki). 

 Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 5 osób skazano na kary od 2 do 5 lat 

pozbawienia wolności, 439 osób na kary od 1 roku do 2 lat pozbawienia wolności, 1523 osoby  

na kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności. 

 Warunkowo umorzono postępowanie w 37 przypadkach, umorzono postępowanie w 23 

sprawach. Uniewinniono 109 osób. 

 Przed wyrokiem 14 osób było tymczasowo aresztowanych. 

 

  

 Art. 230 k.k. i 230a k.k. (płatna protekcja) 

 

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwo z art. 230 k.k. i 230a k.k. (§ 1 i 2) 

osądzono łącznie 503 osoby, z czego 456 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono  

w przypadku 436 osób (w tym w zawieszeniu 390 przypadków). 

 Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 1 osobę skazano na karę powyżej 8 

lat pozbawienia wolności, 1 osobę skazano na karę od 5 do 8 lat pozbawienia wolności, 3 osoby 

skazano na karę od 2 do 5 lat pozbawienia wolności, 75 osób na kary od 1 roku do 2 lat pozba-

wienia wolności, 300 osób na kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności. 

 Warunkowo umorzono postępowanie w 11 przypadkach, umorzono postępowanie  

w 8 sprawach. Uniewinniono 28 osób. 

 Przed wyrokiem 5 osób było tymczasowo aresztowanych. 

 

 

 Art. 231 § 2  (przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w celu osią-

gnięcia korzyści majątkowej lub osobistej) 

 

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwo z art. 231 k.k. osądzono łącznie 

604 osoby, z czego 255 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 227 osób 

(w tym w zawieszeniu: 209 przypadków). 

 Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 4 osoby skazano na karę od 2 do 5 lat 

pozbawienia wolności, 82 osoby na kary od 1 roku do 2 lat pozbawienia wolności, 128 osób  

na kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności. 

 Warunkowo umorzono postępowanie w 134 przypadkach, umorzono postępowanie  

w 70 sprawach. Uniewinniono 144 osoby. 

 Przed wyrokiem 1 osoba była tymczasowo aresztowana. 
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 Art. 296a k.k. (korupcja gospodarcza)  

 

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwo z art. 296a k.k. osądzono łącznie 

42 osoby, z czego 31 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 31 osób  

(w tym w zawieszeniu: 31 przypadków). 

 Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 16 osób skazano na kary od 1 roku  

do 2 lat pozbawienia wolności, 13 osób na kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności. 

 Warunkowo umorzono postępowanie w 2 przypadkach, umorzono postępowanie  

w 2 sprawach. Uniewinniono 7 osób. 

 

 Art. 302 k.k. (korupcja wierzycieli) 

 

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwo z art. 302 k.k. osądzono łącznie 26 

osób, z czego 21 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 16 osób  

(w tym w zawieszeniu: 15 przypadków). 

 Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 1 osobę skazano na karę od 1 roku  

do 2 lat pozbawienia wolności, 13 osób na kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności. 

 Warunkowo umorzono postępowanie w 1 przypadku, umorzono postępowanie  

w 2 sprawach. Uniewinniono 2 osoby. 

 

 

 

 

 Główne inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania  

i zwalczania przestępczości korupcyjnej 
 

 W związku z zakończeniem realizacji Programu zwalczania korupcji - strategia anty-

korupcyjna II etap wdrażania lata 2002–2009, pod kierunkiem MSW opracowany został pro-

jekt Rządowego programu przeciwdziałania korupcji. Program określa cele strategiczne oraz 

zadania i wiele działań do wykonania w zakresie przeciwdziałania i zwalczania korupcji, jak 

również zawiera mechanizm wdrażania i ewaluacji programu. Wdrożenie Rządowego progra-

mu... pomoże przyczynić się do ograniczenia korupcji w kraju poprzez wzmocnienie profilak-

tyki korupcji i edukacji antykorupcyjnej, jak również wzmocnienie zwalczania przestępczości 

tego rodzaju.  

  

 CBA w 2011 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, położyło duży nacisk na działania  

w zakresie profilaktyki korupcji, w szczególności na edukację antykorupcyjną. Działania 

ukierunkowano również na poprawę istniejących rozwiązań prawnych. Przygotowano także  

wiele publikacji, sprawozdań i raportów np. „Poradnik antykorupcyjny dla przedsiębiorców. 

Przedsiębiorca w środowisku zagrożeń korupcyjnych‖,  „Zinstytucjonalizowana działalność 

antykorupcyjna na świecie‖, „Przegląd antykorupcyjny‖, „Korupcja i antykorupcja – wybrane 

zagadnienia‖, które dostępne są w postaci elektronicznej (także jako audiobooki)  

na stronach internetowych redagowanych przez CBA (www.cba.gov.pl lub na portalu 

www.antykorupcja.edu.pl). W ramach działalności szkoleniowej do końca 2011 roku funkcjona-

riusze CBA przeszkolili około 12 tys. urzędników w ramach ponad 500 szkoleń przeprowadzo-

nych dla 212 instytucji. 

 

 Podjęte przez Policję w latach 2009–2010 działania podnoszące efektywność zwalcza-

nia przestępczości korupcyjnej przyniosły pozytywne skutki w 2011 roku i są kontynuowane. 

Dotyczyły one zwłaszcza zintensyfikowania pracy operacyjno-procesowej komórek organiza-

cyjnych Policji szczebla wojewódzkiego/KSP i powiatowego/rejonowego, rozbudowy stanu eta-

towego i struktur pionu dw. z korupcją oraz działalności szkoleniowo-edukacyjnej. 

http://www.antykorupcja.edu.pl/
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 Komenda Główna Policji podjęła wiele czynności mających wpływ na polepszenie efek-

tów zwalczania korupcji, m.in. takich jak: 

usprawnienie nadzoru wykonywanego przez wydziały dw. z korupcją KWP/KSP nad 

KMP/KPP/KRP, 

prowadzenie działalności szkoleniowej zarówno w formie warsztatów dla policjantów, jak 

również przedstawicieli innych instytucji i służb  zaangażowanych w działania związa-

ne z tym tematem m.in. inspektorów NIK, prokuratorów, pracowników urzędów skar-

bowych, przedstawicieli Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Opera-

cyjnymi (w ramach  projektu pt. „Wzmocnienie systemu zwalczania nieprawidłowości  

i oszustw w zakresie dystrybucji funduszy strukturalnych na poziomie regionalnym 

oraz w sektorze rolnictwa” realizowanego wspólnie z  Centrum im. Adama Smitha), 

sporządzanie informacji i materiałów szkoleniowych z zakresu zwalczania korupcji, 

udzielanie bezpośredniej pomocy jednostkom terenowym przy realizacji spraw opera-

cyjnych. 

 

 Inicjatywy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skoncentrowały się w 2011 roku  

na kontynuowaniu działań w ramach tzw. Tarczy antykorupcyjnej, której celem jest osłona 

prywatyzacji kluczowych spółek Skarbu Państwa oraz najistotniejszych przetargów publicz-

nych. Uznając, że dla skuteczności osłony w powyższym zakresie istotna jest prewencja, ABW 

prowadzi działania polegające na: 

rozpoznawaniu negatywnych zjawisk i nieprawidłowości w toku prowadzonych proce-

sów prywatyzacyjnych i postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz postępo-

wań karnych w sytuacjach stwierdzeń naruszeń prawa, 

sprawdzaniu wiarygodności osób i podmiotów zaangażowanych w procesy prywatyza-

cyjne i zamówienia publiczne oraz kandydatów do wysokich stanowisk w administracji 

państwowej i w spółkach Skarbu Państwa, 

prowadzeniu specjalistycznych szkoleń dla urzędników (w 2011 roku ABW przeprowa-

dziła wiele szkoleń dla urzędników dotyczących zagrożeń związanych ze zjawiskami 

korupcji w zamówieniach publicznych, przestępstw korupcyjnych i urzędniczych oraz 

nieuprawnionego lobbingu), 

bieżącym informowaniu właściwych organów państwa o zaobserwowanych zagroże-

niach dla prywatyzacji i przetargów. 

    

Bazując na doświadczeniach ze Strategii Antykorupcyjnej 2002 – 2009 oraz danych  

ze spraw o charakterze korupcyjnym prowadzonych przez Straż Graniczną, w 2011 r. opraco-

wano Program przeciwdziałania korupcji w Straży Granicznej w 2012 roku. Program przewi-

duje zadania do realizacji przez poszczególne jednostki SG oraz komórki organizacyjne  

KG SG. Nawiązana została ponadto współpraca z Ośrodkiem Badań nad Migracjami. Wstęp-

ne uzgodnienia przewidują realizację przedsięwzięcia dotyczącego monitoringu wspólnych 

służb granicznych RP i Ukrainy w ramach EURO 2012. W projekcie oprócz działalności nau-

kowo-badawczej planuje się przeprowadzenie szkoleń antykorupcyjnych.  

SG podejmowała również działalność edukacyjną. We współdziałaniu z ośrodkami 

szkolenia i oddziałami Straży Granicznej przeprowadzono liczne szkolenia dla funkcjonariu-

szy, m.in. „Profilaktyka korupcyjna – odpowiedzialność w służbie‖, które miały na celu pod-

noszenie świadomości funkcjonariuszy SG, między innymi w zakresie prawnych i społecz-

nych konsekwencji, zagrożeń korupcyjnych oraz postępowania w sytuacjach korupcyjnych.  
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 Współpraca międzynarodowa 
  

 W 2011 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne uzyskało zgodę Prezesa Rady Mini-

strów na współpracę w zakresie zwalczania korupcji i działalności godzącej w interesy ekono-

miczne państwa, jak również prewencji, edukacji i informacji antykorupcyjnej z organami  

i służbami reprezentującymi następujące kraje: Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowi-

na, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Gruzja, Hisz-

pania, Holandia, Irlandia, Lichtenstein, Luxemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Norwegia, 

Portugalia, Rosja, Serbia, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, USA, Kanada, Argentyna, Bra-

zylia, Australia, Hongkong, Kazachstan i Korea Południowa. 

Uzyskano również zgodę na współpracę z licznymi organizacjami i instytucjami mię-

dzynarodowymi, takimi jak np. Misja Graniczna Unii Europejskiej dla Mołdawii i Ukrainy,  

Europejscy Partnerzy Przeciwko Korupcji/Europejska Sieć Antykorupcyjna, Grupa Państw 

przeciwko Korupcji GRECO, Międzynarodowa Akademia Antykorupcyjna – IACA, Europej-

skie Biuro ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF, Europejskie Biuro Policji – EURO-

POL, Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych – INTERPOL, Biuro ds. Narkoty-

ków i Przestępczości Narodów Zjednoczonych UNODC, Organizacja Bezpieczeństwa i Współ-

pracy w Europie – OBWE, EUROJUST i Bank Światowy. 

 W ramach współpracy z wymienionymi instytucjami przedstawiciele biura uczestni-

czyli w spotkaniach, seminariach i konferencjach międzynarodowych, jak również w przedsię-

wzięciach szkoleniowych.  

Przedstawiciele KGP brali udział w licznych warsztatach, konferencjach i spotkaniach 

międzynarodowych np. w ramach EACT (Europejskie Warsztaty Antykorupcyjne) Międzynarodo-

wej Szkoły Antykorupcyjnej Austriackiego Federalnego Biura Antykorupcyjnego. EACT oferuje inno-

wacyjne podejście wielostopniowej wymiany doświadczeń między krajami europejskimi w zakresie 

zwalczania przestępczości korupcyjnej. Celem przedsięwzięcia jest wzajemna wymiana doświadczeń  

i najlepszych praktyk przez przedstawicieli różnych krajów w zakresie zapobiegania, ujawniania 

i zwalczania korupcji. Przedmiotowa wymiana doświadczeń będzie odbywała się w formie wykładów  

i analizy przypadków. Prace prowadzone będą w ramach trzech grup roboczych ŚLEDZTWO 

i OSKARŻENIE, PREWENCJA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA. 

Policja prowadzi również stałą współpracę z Europejskim Kolegium Policyjnym (CEPOL). CE-

POL wspiera i rozwija zintegrowane europejskie podejście do transgranicznych problemów stojących 

przed państwami członkowskimi w walce z przestępczością, w tym korupcyjną, w zapobieganiu prze-

stępczości oraz utrzymaniu prawa i porządku publicznego.  

 Istotne dla profilaktyki oraz zwalczania korupcji zadania, w kontekście współpracy 

międzynarodowej, realizowała również Straż Graniczna. Zarząd Spraw Wewnętrznych SG 

współpracował w tym zakresie z Zarządem Bezpieczeństwa Wewnętrznego Administracji 

Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Na podstawie Protokołu dodatkowego nr 5 do Poro-

zumienia między KG SG a Administracją Państwowej Służby Granicznej Ukrainy, dotyczące-

go współpracy operacyjnej pomiędzy SG RP a Państwową Służbą Graniczną Ukrainy sporzą-

dzonego 16 lutego 2007 roku, prowadzono współpracę w zakresie zapobiegania i zwalczania 

przestępczości granicznej, a w szczególności korupcji. Współdziałanie na mocy umów między-

narodowych odbywało się ponadto ze służbami granicznymi: Niemiec, Czech, Słowacji i Li-

twy.  

 Przedstawiciele SG uczestniczyli również w dwuetapowym projekcie „Wzmacnianie 

działań antykorupcyjnych w Policji i Straży Granicznej‖, dofinansowanym w ramach polskiej 

współpracy rozwojowej MSZ 2011. Beneficjentami projektu byli funkcjonariusze służb Mołdo-

wy i Armenii. W listopadzie 2011 r. przedstawiciele Komendy Głównej SG przyjęli delegację 

szefów i zastępców wewnętrznych jednostek śledczych mołdawskiej i ukraińskiej Służby Cel-

nej i Służby Granicznej, w trakcie której zaprezentowane zostały zagadnienia z zakresu zapo-

biegania i zwalczania korupcji w Straży Granicznej. 
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 Identyfikacja najpoważniejszych zjawisk, którym należy 

przeciwdziałać w najbliższym czasie 
  

W ocenie CBA jednym z kluczowych obszarów wymagających stałego monitoringu  

w kontekście zjawiska korupcji jest wykorzystanie środków pomocowych z funduszy struktu-

ralnych i Funduszu Spójności w perspektywie 2007 – 2013. Istotnym obszarem pozostają rów-

nież zamówienia publiczne, zwłaszcza w Ministerstwie Obrony Narodowej, z uwagi na wiel-

kość środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa, jak również ich znaczenie. Biuro 

prowadzi ponadto działania osłonowe w obszarze projektów teleinformatycznych realizowa-

nych przez administrację publiczną. Koncentrowały się one będą w szczególności na projek-

tach dotyczących rozwoju centralnych projektów teleinformatycznych państwa. 

Prowadzony przez Policję monitoring korupcji wskazuje, że istotnym obszarem zagro-

żonym tym zjawiskiem jest działalność gospodarcza. Korupcja  gospodarcza polega między inny-

mi na przyjmowaniu określonych towarów, artykułów do sprzedaży w sieciach handlowych  

w zamian za przyjmowanie korzyści majątkowej, przyjmowaniu korzyści majątkowych w za-

mian za umarzanie części zobowiązań wynikających z umów leasingowych. Utrzymują się po-

nadto zagrożenia korupcyjne związane z rozdziałem i wykorzystaniem środków unijnych, jak rów-

nież  korupcja w obszarze profesjonalnych zawodów sportowych. Spośród zdiagnozowanych obsza-

rów zagrożonych korupcją można uznać, że od kilku lat pozostają one niezmienne, a różnica  

w stosunku do lat ubiegłych sprowadza się do stopnia nasilenia poszczególnych zjawisk 

(których intensywność jest pochodną wielu innych czynników). Do najliczniejszych prze-

stępstw o charakterze korupcyjnym, w ocenie Policji, dochodzi w następujących obszarach:   

w służbach mundurowych oraz organach kontrolno-egzekucyjnych, w szczególności  

w administracji celnej i kontroli skarbowej, Straży Granicznej i Państwowej Straży 

Pożarnej, straży miejskiej, administracji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości 

i w innych instytucjach kontrolnych, 

w sektorze administracji państwowej i samorządowej, w szczególności przy udzielaniu 

koncesji, licencji i zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, wydawaniu de-

cyzji i zezwoleń administracyjnych w zakresie m.in. architektury, budownictwa, gospo-

darki gruntami, ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, gospodarki mieniem komu-

nalnym, komunikacji, szkolnictwa i przekształceń własnościowych, 

korupcja przy organizacji i przeprowadzaniu zamówień publicznych, 

korupcja w obszarze dystrybucji środków unijnych, 

korupcja przy uzyskiwaniu uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych 

(WORD) oraz w związku z przeprowadzaniem badań technicznych przez stacje kontro-

li pojazdów, 

korupcja w sektorze świadczeń medycznych, ubezpieczeń społecznych  i zdrowotnych,  

w szczególności w lecznictwie państwowym, w obszarze emerytur i rent, 

korupcja wyborcza, korupcja w sektorze profesjonalnych zawodów sportowych, 

korupcja w sektorze działalności gospodarczej, zwłaszcza w działalności podmiotów 

działających w branży medycznej, farmaceutycznej oraz handlu artykułami spożywczo

– przemysłowymi, np. wprowadzanie produktu do sprzedaży w danej sieci sklepów. 

 

 

W ocenie ABW z prowadzonych w ostatnim okresie  spraw wynika, że największe stra-

ty dla Skarbu Państwa powoduje płatna protekcja, polegająca na wykorzystywaniu wpływów  

w instytucjach państwowych, samorządowych lub dysponujących środkami publicznymi  

w celu załatwienia sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą. Kolejnym istotnym 

mechanizmem korupcyjnym jest preferencyjne traktowanie wybranych podmiotów gospodar-

czych przy rozstrzyganiu postępowań o zamówienie publiczne, jak również nadużycia w trak-

cie przeprowadzania procesu koncesyjnego.  Istotna pozostaje ponadto tzw. korupcja mena-

dżerska.  
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 Prokuratura Generalna wyodrębniła sześć podstawowych obszarów, w których według 

prokuratury istnieje największe zagrożenie przestępczością korupcyjną. Wśród nich najpow-

szechniejsze zjawiska to: 

korupcja w służbie zdrowia (w tym korupcja biznesowa), np. przyjmowanie korzyści 

majątkowych w zamian za przyspieszenie zabiegów lekarskich, przyjmowanie zamó-

wień od firm farmaceutycznych w zamian za korzyści majątkowe (w tym szkolenia  

w egzotycznych krajach, honoraria za wykłady (często fikcyjne), doposażenie gabine-

tów prywatnych, przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za korzystne orzecze-

nia lekarskie, manipulacja dokumentacją przetargową związana z eliminowaniem 

możliwości ubiegania się o zamówienie szerokiego kręgu dostawców specjalistycznego 

i drogiego sprzętu medycznego, 

korupcja funkcjonariuszy Policji (przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian  

za udzielanie informacji, odstąpienie od czynności służbowych),  

korupcja funkcjonariuszy celnych, w tym w związku z obrotem wewnątrz Unii Euro-

pejskiej oraz z krajami spoza wspólnoty, jak również w związku z legalizacją sprowa-

dzanych pojazdów mechanicznych (przyjmowanie korzyści w zamian za odprawę poza 

kolejnością, niezwracanie uwagi na zaniżanie wartości pojazdów oraz braki w doku-

mentacji), 

korupcja funkcjonariuszy Straży Granicznej (przyjmowanie korzyści majątkowych  

w zamian za udzielanie informacji oraz umożliwianie nielegalnego przekroczenia gra-

nicy),  

korupcja egzaminatorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego oraz właścicieli  

i instruktorów nauki jazdy w związku z egzaminami na prawo jazdy, 

korupcja pracowników administracji rządowej w związku z przyznawanymi dotacjami 

unijnymi. 

 

 

 

 Obszary działania wymagające wzmocnienia w celu popra-

wy skuteczności przeciwdziałania i zwalczania przestępczości 

korupcyjnej 
  

CBA wskazało, że wzmocnienia wymagają procedury kontrolne prowadzone przez 

funkcjonariuszy biura, gdyż prowadzenie czynności kontrolnych uzależnione jest od dobrej 

woli kontrolowanego. Przeszkodą w prowadzeniu czynności operacyjno-procesowych jest na-

tomiast brak możliwości stosowania ofensywnych metod pracy operacyjnej w odniesieniu  

do przestępstw związanych z korupcją w sporcie. 

 

  W ocenie Policji w dalszym ciągu występuje potrzeba doskonalenia następujących ob-

szarów: 

kształcenie i doskonalenie – istotnym elementem działań Policji w zakresie zapobiegania, wy-

krywania i zwalczania przestępczości korupcyjnej jest bieżące i ustawiczne prowadzenie szko-

leń dla funkcjonariuszy pionu dw. z korupcją, 

ujawnianie i zabezpieczanie majątku pochodzącego z przestępstw lub nabytego w związku  

z popełnionym przestępstwem, 

rozbudowa struktur antykorupcyjnych szczebla powiatowego/miejskiego Policji. 

 

 Za najistotniejsze obszary wymagające wzmocnienia MSW nadal uznaje profilaktykę 

korupcji oraz intensyfikację edukacji w tym zakresie. Z tego też względu projekt przygotowy-

wanego pod kierunkiem MSW Rządowego programu przeciwdziałania korupcji bardzo szero-

ko traktuje ten temat i wyznacza liczne zadania i działania dla administracji i służb w tym 

obszarze.  
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Przestępczość korupcyjna 

   

 Za najistotniejsze kwestie uznano: 

 

wypracowanie i wdrożenie skoordynowanej, krajowej polityki antykorupcyjnej, w tym 

rozwiązań prawnych (wypracowanie spójnych i skutecznych przepisów ograniczają-

cych korupcję) i organizacyjnych (CBA powinno skupiać wiedzę o zagrożeniach i tren-

dach w zakresie przestępczości korupcyjnej), 

wzmocnienie wewnętrznych mechanizmów antykorupcyjnych w administracji publicz-

nej, 

zwiększenie aktywnego udziału społeczeństwa, w tym organizacji pozarządowych, 

zapobieganie i zwalczanie korupcji oraz wzmocnienie współpracy z administracją pu-

bliczną, 

kształtowanie postaw antykorupcyjnych w społeczeństwie, 

wspieranie postaw etycznych w sektorze prywatnym, w tym tworzenie warunków pro-

wadzących do ograniczenia możliwości korupcji, 

realizację zobowiązań międzynarodowych RP dotyczących prewencji i edukacji antyko-

rupcyjnej. 
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Rozdział 10 
 

Fałszerstwa środków płatniczych 
 
(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, 

Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Sprawiedliwości)  

 

Na podstawie informacji Policji można stwierdzić, że podobnie jak w latach poprzed-

nich, w Polsce funkcjonują zarówno polskie, jak i zagraniczne zorganizowane grupy przestęp-

cze zajmujące się kolportażem oraz produkcją fałszywych pieniędzy.  

W 2012 roku wpływ na tworzenie się struktur dystrybucji falsyfikatów mogą mieć 

przygotowania grup przestępczych do ewentualnych masowych wprowadzeń fałszywej waluty 

polskiej i euro podczas organizowanych na terenie Polski Mistrzostw Europy w piłce nożnej 

EURO 2012. Skala wprowadzeń falsyfikatów euro w związku z tym może być wyższa niż  

w latach poprzednich, a zagrożone będą głównie rejony miast, w których odbywać się będą 

wspomniane zawody, miejsca zgrupowań piłkarzy i kibiców piłkarskich oraz rejony graniczne 

RP.  

Wpływ na zagrożenie może mieć także, w przypadku pozytywnego zakończenia 

procedur, kolejne rozszerzenie strefy Schengen o Bułgarię i Rumunię, gdyż zwiększy się 

strefa krajów o ograniczonej kontroli granicznej. Najczęściej podrabianym nominałem waluty 

euro będą banknoty o nominale 50 €, lecz podczas zawodów piłkarskich może dojść  

do licznych wprowadzeń banknotów o nominale 20 €. 

Jednocześnie z zagrożeniami ze strony rodzimych fałszerzy zajmujących się produkcją 

polskiej waluty może nastąpić stopniowa aktywacja fałszerzy zajmujących się podrabianiem 

waluty amerykańskiej USD. Wzrost liczby falsyfikatów USD będzie związany przede 

wszystkim z uruchomieniem strefy przygranicznej w rejonie Kaliningradu (region ten 

graniczy z Litwą i Polską, na jego obszarze mieszka około 1 mln osób) oraz zwiększonym 

ruchem granicznym z Ukrainą w ramach EURO 2012.  Zjawisko to może ulec znaczącej 

intensyfikacji w przypadku zwiększenia ruchu granicznego we wschodnich rejonach kraju,  

co jest związane m.in. ze słabnącym zaufaniem do waluty euro na skutek kryzysu 

finansowego w krajach UE. 

      Opisywana kategoria przestępczości obejmuje czyny karalne ujęte w ustawie  

z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, w rozdziale XXXVII: Przestępstwa przeciwko obro-

towi pieniędzmi i papierami wartościowymi, w szczególności: 

 

      Art. 310 k.k. – podrabianie albo przerabianie polskiego albo obcego pieniądza, innego 

środka płatniczego albo dokumentu uprawniającego do otrzymania sumy pieniężnej albo 

zawierającego obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdze-

nie uczestnictwa w spółce lub z pieniędzy, innego środka płatniczego albo z takiego doku-

mentu usuwanie oznaki umorzenia. Ponadto puszczanie w obieg albo ukrywanie lub  

w takim celu przyjmowanie, przechowywanie, przewożenie, przenoszenie, przesyłanie 

pieniądza, innego środka płatniczego lub dokumentu określonego powyżej, albo pomaga-

nie w jego zbyciu lub ukryciu. 

  

      Art. 312 k.k. – puszczanie w obieg podrobionego albo przerobionego pieniądza, innego 

środka płatniczego albo dokumentu określonego w art. 310 1 k.k., który osoba otrzymała 

jako prawdziwy. 
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Fałszerstwa środków płatniczych 

 Skala i dynamika zjawiska 
  

 W roku 2011, podobnie jak w 2010, najliczniejszą grupę przestępstw przeciwko obroto-

wi pieniędzmi i papierami wartościowymi stanowiły przestępstwa z art. 310 k.k. Z danych 

KGP wynika, że w roku 2011 nastąpił spadek liczby postępowań przygotowawczych w tego 

typu sprawach. W porównaniu z rokiem 2010 spadek ten wyniósł 20,8%, natomiast 

w zestawieniu z rokiem 2009 – 26,4%. 

 W 2011 roku liczba wszczętych postępowań z art. 312 k.k. spadła z 226 do 86. 
  

Wykres 10.1 Liczba postępowań wszczętych z art. 310 § 1 i § 2 oraz art. 312 k.k. dotyczących  

fałszerstw waluty polskiej i obcej w latach 2009–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP  

  

 Liczba przestępstw stwierdzonych w 2011 roku z art. 310 k.k. spadła o 18,6%. W po-

równaniu z 2009 rokiem spadek wyniósł natomiast ok. 17%.  
 

Wykres 10.2 Liczba przestępstw stwierdzonych z art. 310 § 1 i § 2 k.k. dotyczących fałszerstw 

waluty polskiej i obcej w latach 2009–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP  

 

 



 

MSW                                                                                                                                                                                                   235 

  

Fałszerstwa środków płatniczych 

  

 Narodowy Bank Polski 

 

 
 Fałszerstwa waluty euro 

  

 Z danych Departamentu Emisyjno-Skarbcowego Narodowego Banku Polskiego wyni-

ka, że w roku 2011 znacząco wzrosła liczba ujawnionych w obiegu fałszywych banknotów eu-

ro, w szczególności o nominałach 20 i 50 €. Liczba banknotów o nominale 20 € wzrosła prawie 

siedmiokrotnie (z 128 do 843 szt.), natomiast liczba banknotów o nominale 50 € - prawie pię-

ciokrotnie (z 368 do 1837 szt.).  

W porównaniu z rokiem 2010 wzrosła również, jednak w mniejszym stopniu, liczba 

sfałszowanych banknotów o nominałach: 100 € (z 211 do 335 szt.), 200 € (z 39 do 151 szt.)  

i 500 € (z 13 do 45 szt.).  
 

 

  

Wykres 10.3 Fałszerstwa waluty euro ujawnione w obiegu według nominałów w latach 2009–2011 
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W 2011 roku w Polsce zatrzymano przed wprowadzeniem do obiegu ponad 12 tys. szt. 

falsyfikatów waluty euro, podczas gdy w roku 2010 było ich 5206 szt., natomiast w roku 2009: 

1270 szt. Pokazuje to skokową dynamikę wzrostową w omawianym zakresie. Wśród ww. 

banknotów ponad 12 150 szt. zatrzymano w czasie likwidacji wytwórni pieniędzy (operacje 

Policji i innych służb). Oznacza to rosnące zainteresowanie środowisk przestępczych produk-

cją i dystrybucją waluty euro oraz wzrost zagrożenia fałszerstwami tego typu. 
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Fałszerstwa środków płatniczych 

 
 Fałszerstwa waluty polskiej 
  

 W statystyce za 2011 rok zwraca uwagę spadek liczby falsyfikatów banknotów ujaw-

nionych w obiegu we wszystkich nominałach. Największy spadek miał miejsce w przypadku 

banknotów o nominale 50 zł (o ok. 58%) oraz 20 zł (o ok. 49%).  

Najczęściej podrabianym banknotem był banknot stuzłotowy (3672 szt.), co stanowi 

niemal 40% wszystkich sfałszowanych banknotów ujawnionych w obiegu. Najmniej  podra-

bianych było natomiast banknotów o nominale 200 zł (251 szt.) i 10 zł (323 szt.). 

 Z dostępnych danych wynika, że w roku 2011 nastąpił ok. 42,6% spadek całkowitej 

liczby falsyfikatów (w porównaniu z rokiem 2010) oraz w zestawieniu z 2009 rokiem – spadek 

o 65%. 
 

  

Wykres 10.4 Fałszerstwa waluty polskiej (według nominałów: 10, 20, 50, 100 i 200 zł)  

w latach 2009–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: NBP 

  

Spadek liczby ujawnionych w obiegu falsyfikatów waluty polskiej zł wyniósł w 2011 

roku 41,3 %, co m.in. potwierdza skierowanie działań środowisk przestępczych na walutę eu-

ro. 

 

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości 
  

 

 W roku 2011 w sądach okręgowych za przestępstwa z art. 310 § 1 k.k. osądzono łącz-

nie 168 osób, z czego 163 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 163 

osób (w tym w zawieszeniu 121 przypadków). 

 Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 2 osoby skazano na kary od 5 do 8 lat 

pozbawienia wolności, 6 osób na kary 5 lat pozbawienia wolności, 6 osób na kary od 3 do 5 lat 

pozbawienia wolności.  

 Umorzono postępowanie w 3 przypadkach. 

 Uniewinniono 2 osoby. Przed wyrokiem 22 osoby były tymczasowo aresztowane. 
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Fałszerstwa środków płatniczych 

 Główne inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania  

i zwalczania fałszerstw waluty  

 
 

 W 2011 roku Policja kontynuowała podjęte w latach ubiegłych inicjatywy związane  

z ograniczeniem fałszerstw pieniędzy zarówno w zakresie profilaktyki, jak i zwalczania tego 

rodzaju przestępczości. W ośrodkach szkolenia Policji systematycznie odbywały się szkolenia 

w zakresie zwalczania fałszerstw pieniędzy dla funkcjonariuszy Policji szczebla terenowego. 

Szkolenia prowadzili specjaliści z CBŚ KGP43. 

Celem zapewnienia właściwej koordynacji zwalczania fałszerstw pieniędzy w wymia-

rze międzynarodowym prowadzona była bieżąca współpraca z Europolem i Interpolem doty-

cząca monitorowania działalności zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się pro-

dukcją i dystrybucją falsyfikatów walut, jak również prowadzono wymianę informacji krymi-

nalnych z jednostkami do zwalczania fałszerstw pieniędzy z państw UE. Analogiczną współ-

pracę, w sprawie zwalczania fałszerstw waluty USD, nawiązano również z przedstawicielami 

US Secret Service.  

Warto  dodać, że od kwietnia 2012 roku zaplanowano, przed mistrzostwami EURO 

2012, kampanię informacyjną dotycząca fałszerstw waluty polskiej i euro, za którą odpowia-

dają Policja i Narodowy Bank Polski. 
  

 

 Obszary wymagające wzmocnienia w celu poprawy skutecz-

ności przeciwdziałania i zwalczania fałszerstw waluty  

 

 
 

 W związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, organizowanymi 

m.in. w Polsce, najistotniejszą kwestią pozostaje stałe prowadzenie rozpoznania w zakresie 

przygotowania grup przestępczych do wprowadzeń falsyfikatów walut polskiej i euro podczas 

tego wydarzenia. Nie należy także wykluczać, że obok licznych falsyfikatów ww. walut  

na rynku mogą pojawić się także fałszywe banknoty pochodzące spoza granic RP.  

Istotnym usprawnieniem w pracy Policji w zakresie zwalczania omawianego rodzaju 

przestępstw będzie wdrożenie do użytkowania nowoczesnych informatycznych rozwiązań sys-

temowych umożliwiających weryfikację banknotów na podstawie numeracji.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
____________ 
43  CBŚ KGP wykonuje w Policji zadania Krajowego Biura Centralnego w rozumieniu Konwencji międzynarodowej 

o zwalczaniu fałszerstw pieniędzy z 1929 roku (biura do walki z fałszerstwami pieniędzy). 
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Rozdział 11 
 

Przestępczość przeciwko interesom 

finansowym Unii Europejskiej 
 
(Na podstawie informacji  Komendy Głównej Policji) 

Przestępstwa skierowane m.in. przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej 

spenalizowane są w ustawie Kodeks karny i ustawie Kodeks karny skarbowym. 

 

W kodeksie karnym zalicza się do nich następujące artykuły: 

– z Rozdziału XXIX - Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych 

oraz samorządu terytorialnego: art. 228 § 1–4 k.k., art. 229 § 1–5 k.k.,  art. 230 k.k., art. 

230a k.k.; 

– z Rozdziału XXXIV Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów:  

art. 270 § 1–3 k.k., art. 271 k.k., art. 272 k.k., art. 273 k.k.; 

z Rozdziału XXXV Przestępstwa przeciwko mieniu: art. 284 § 1–3 k.k., art. 286 § 1  

i 3 k. k., art. 287 § 1–2 k.k.; 

– z Rozdziału XXXVI Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu:  

art. 296 § 1–4 k.k., art. 296a k.k., art. 297 § 1 i 2 k.k., art. 299 § 1–6 k.k.,  

art. 305 § 1 i 2 k.k. 

 

W kodeksie karnym skarbowym zalicza się do nich następujące artykuły: 

– z Rozdziału 6 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiąz-

kom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji: art. 54 k.k.s.,  

art. 55 k.k.s., art. 56 k.k.s. – przestępstwa związane z uchylaniem się od opodatkowania; 

art. 76 k.k.s. – przestępstwa związane z odpowiedzialnością osób zobowiązanych do prze-

strzegania określonych przepisów podatkowych; art. 82 k.k.s. – przestępstwa związane  

z dotacją i subwencją; 

– z Rozdziału 7 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiąz-

kom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami:  

art. 86 k.k.s. i art. 92 k.k.s. – przemyt celny i wyłudzenie celne; art. 87 k.k.s. – oszustwo 

celne.  

 

Przestępstwa przeciwko interesom finansowym UE zdefiniowane zostały 

w Konwencji o ochronie interesów finansowych wspólnot europejskich z 26 lipca 1995 ro-

ku. Osobno opisane są przestępstwa skierowane przeciwko wydatkom (niewłaściwe wy-

korzystanie lub bezprawne zatrzymanie funduszy) i przeciwko dochodom (bezprawne 

uszczuplenie dochodów). Art. 1 pkt a konwencji określa oszustwem w odniesieniu do wy-

datków, każde umyślne działanie lub zaniechanie działania dotyczące: 

– wykorzystywania lub przedłożenia fałszywych, niekompletnych lub nieścisłych 

oświadczeń lub dokumentów, w wyniku czego zostały przekazane i zatrzymane nienależ-

ne fundusze pochodzące z ogólnego budżetu WE lub z budżetów zarządzanych przez WE 

lub w ich imieniu; 

– nieudostępnienia informacji, powodującego brak realizacji określonego zobowiąza-

nia, powodującego ten sam skutek; 

– niewłaściwego wykorzystania środków na inne cele aniżeli te, na które zostały one 

przyznane. 
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Przestępczość przeciwko interesom finansowym UE 

 

 Postępowania w sprawach karnych o nadużycia finansowe i inne przestępstwa prze-

ciwko interesom finansowym Unii Europejskiej charakteryzują się niejednolitym ciężarem 

gatunkowym, niejednolitymi ramami prawnymi oraz proceduralnymi. Policjanci, prokurato-

rzy i sędziowie z państw członkowskich podejmują decyzje w sprawie ewentualnych działań 

służących ochronie budżetu UE w oparciu o własne przepisy krajowe. Dochodzenia w spra-

wach karnych obejmujące kilka państw członkowskich są zazwyczaj długotrwałe  i podlegają 

różnym standardom dowodowym, co zmniejsza prawdopodobieństwo skazania sprawców 

przestępstw. 

  

 

 

 

 Skala i dynamika zjawiska 

  

 

 Policja 

  

 Zdecydowana większość spraw dotycząca przestępczości przeciwko interesom finanso-

wym Unii Europejskiej prowadzona jest głównie w jednostkach organizacyjnych Policji szcze-

bla powiatowego (miejskiego) i komisariatach specjalistycznych.  

 
 

 Wszczęte postępowania 

 

 W roku 2011 Policja wszczęła 388 postępowań związanych z przestępstwami na szko-

dę interesów finansowych Unii Europejskiej, co stanowi spadek o ok. 11% w stosunku do ro-

ku poprzedniego (435 wszczętych postępowań). Pomimo spadku w tym zakresie odnotowano 

zwyżkową tendencję liczby spraw zakończonych w wydziałach komend wojewódzkich 

(stołecznej) Policji. Wyniki osiągnięte przez jednostki organizacyjne Policji w 2011 roku w po-

równaniu z latami 2010 i 2009 świadczą o poprawie skuteczności ścigania przestępstw tego 

rodzaju. 

 W 2011 roku przełamany został utrzymujący się od dwóch lat trend spadkowy udziału 

postępowań wszczętych na materiałach operacyjnych, z 10% w 2009 roku do 26,4% w 2010 

roku i do 43,3% w roku 2011. Jest to najwyższy wskaźnik od 2008 roku, kiedy wyniósł  

on 37,3%. 
 

Jako oszustwa w odniesieniu do przychodów art. 1 pkt b konwencji określa jakiekol-

wiek umyślne działanie lub zaniechanie dotyczące: 

– wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepeł-

nych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu bezprawne zmniejszenie środków 

budżetu ogólnego wspólnot europejskich lub budżetów zarządzanych przez lub w imieniu 

wspólnot europejskich; 

– nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, w tym samym 

celu; 

– niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanej zgodnie z prawem, w tym samym 

celu. 

  

      Polska, jako strona konwencji, dokonała zmian w krajowym prawie karnym, dostoso-

wując je do opisów przestępstw/czynów podanych w konwencji oraz uznając je za prze-

stępstwa podlegające ściganiu na jej obszarze.  
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Wykres 11.1 Liczba postępowań wszczętych przez Policję ogółem i na materiałach operacyjnych  

w latach 2009—2011 
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 W ciągu ostatnich trzech lat sukcesywnie rósł wskaźnik liczby spraw zakończonych 

wynikiem pozytywnym (50% w 2009 roku, 52,7% w 2010 roku, 56,3% w 2011 roku). Odnoto-

wano natomiast znaczący spadek liczby spraw zakończonych wobec braku znamion przestęp-

stwa (48,3% w 2009 roku, 45,4% w 2010 roku, 39,3% w 2011 roku). 

  

 

 Przestępstwa stwierdzone 

 

 W 2011 roku Policja stwierdziła 593 przestępstwa z omawianego typu, co stanowi 

wzrost w zestawieniu z rokiem 2010 (o 5,9%). W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił nato-

miast spadek przestępstw wykrytych (o 9,2%). 
 

Wykres 11.2  Liczba przestępstw stwierdzonych i wykrytych przez Policję w latach 2009–2011 
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 Wśród stwierdzonych przestępstw na szkodę interesów finansowych UE w 2011 roku 

dominowały przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (45% ogółu), przeciwko ob-

rotowi gospodarczemu (31,7%) oraz przeciwko mieniu (21,6%).  

  

 Od czterech lat zauważalny jest niewielki trend spadkowy w zakresie przestępstw 

przeciwko obrotowi gospodarczemu: z 279 odnotowanych w roku 2008 do 188 w roku 2011 

oraz znaczący spadek w grupie przestępstw przeciwko mieniu: z 817 w 2008 roku do 128  

w 2011 roku. W porównaniu z rokiem 2010 odnotowano natomiast wzrost przestępstw 

stwierdzonych w kategorii przeciwko wiarygodności dokumentów (z 197 w roku 2010 do 266 

w roku 2011). 
 

  

Tabela 11.1 Liczba przestępstw na szkodę interesów finansowych UE stwierdzonych i wykrytych  

ogółem w podziale na poszczególne kategorie 
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 W 2011 roku suma strat spowodowanych przestępstwami na szkodę interesów finan-

sowych Unii Europejskiej oszacowana została przez Policję na 2 440 083 zł, co stanowi wzrost 

o 117,4% w porównaniu z rokiem poprzednim.  

 Wzrosła wartość mienia odzyskanego o ok. 7% (z 27 301 zł w 2010 roku do 29 251 zł  

w 2011 roku). 

 Zmniejszyła się natomiast wartość mienia zabezpieczonego do kwoty 236 932 zł 

(spadek o 67,3% w porównaniu z rokiem 2010).  
 

 
 

 

Artykuł ustawy  

Przestępstwa 

stwierdzone 

Przestępstwa 

wykryte 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 

art. 228-230a k.k. 26 11 11 26 10 10 

art. 270-273 k.k. 39 197 266 35 53 58 

art. 284-286-287 k.k. 231 131 128 224 129 122 

art. 296 k.k. 0 0 1 0 0 1 

art. 296a k.k. 0 0 0 0 0 0 

art. 297 k.k. 249 218 185 250 220 184 

art. 299 k.k. 1 2 2 1 2 2 

art. 305 k.k. 1 0 0 1 0 0 

art. 54-92 k.k.s. 4 1 0 3 1 0 

RAZEM 551 560 593 540 415 377 
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Wykres 11.3 Ujawnione straty, mienie odzyskane i zabezpieczone przez Policję w sprawach  

o przestępstwa przeciwko interesom finansowym UE 
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 W roku 2011 największy udział w stratach (74,5%) przyniosły przestępstwa przeciwko 

mieniu, przy jednoczesnym wzroście wartości strat o ok. 66%. Podobnie jak w roku 2010, naj-

więcej mienia zabezpieczono w sprawach o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 

(127 972 zł) – 54% całości zabezpieczonego mienia oraz przeciwko mieniu (105 091 zł) – 

44,4%. Od 2009 roku znacząco spadła wartość mienia zabezpieczanego w kategorii prze-

stępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (o 90,5% w porównaniu z rokiem 2010 oraz  

o 99,7% w zestawieniu z rokiem 2009). W roku 2011, podobnie jak w 2010, odzyskano mienie 

jedynie z przestępstw przeciwko mieniu (290 251 zł). 
 

Tabela 11.2 Wartość ujawnionych strat, mienia odzyskanego i zabezpieczonego ogółem we wszystkich 

kategoriach przestępstw przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej 

Źródło: KGP 

  
Straty Mienie odzyskane Mienie zabezpieczone 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

228-230a k.k. 300 720 16 500 30 000 0 0 0 13 400 500 1200 

270-273 k.k. 0 0 0 0 0 0 826 800 28 210 2 669 

284-286-287 k.k. 1 202 215 1 094 033 1 817 484 11 373 27 301 29 251 171 662 17 500 105 091 

296 k.k. 0 0 574 529 0 0 0 0 0 0 

296a k.k. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

297 k.k. 0 0 0 0 0 0 33 040 28 800 127 972 

299 k.k. 75 000 0 18 070 0 0 0 0 650 000 0 

305 k.k. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

54-92 k.k.s. 520 320 11 674 0 0 0 0 0 0 0 

RAZEM 2 098 255 1 122 207 2 440 083 11 373 27 301 29 251 1 044 902 725 010 236 932 
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Główne inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania 

i zwalczania przestępczości przeciwko interesom finansowym 

Unii Europejskiej 
 

 Kluczową rolę w systemie zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę UE 

pełni pełnomocnik rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę RP  

i UE (usytuowany w strukturze Ministerstwa Finansów), do którego zadań należy m.in. koor-

dynacja działań podejmowanych przez właściwe organy administracji rządowej, jak również 

przygotowywanie propozycji zapewniających skuteczną i prawidłową wymianę informacji 

między właściwymi organami administracji rządowej w celu zapobiegania, wykrywania  

i zwalczania naruszeń interesów finansowych na szkodę RP lub UE. MF koordynuje ponadto 

prace Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na szkodę 

RP lub UE (GAFU). Zadania w tym zakresie w MF wykonuje m.in. Departament Kontroli 

Skarbowej I w MF, który ściśle współpracuje oraz wymienia informacje z właściwymi instytu-

cjami UE, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć 

Finansowych (OLAF). 

 Partnerem dla ww. organów i jednostek jest Policja. W strukturze Biura Kryminalne-

go KGP działa nieetatowy zespół do spraw koordynacji przedsięwzięć Policji w zakresie zwal-

czania przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej. Członkowie zespołu 

utrzymują stały kontakt z przedstawicielami instytucji zarządzającej – Ministerstwa Rozwo-

ju Regionalnego, instytucji audytowej – Departamentu Ochrony Interesów Finansowych UE 

MF, przedstawicielami instytucji pośredniczących i wdrażających poszczególne programy 

operacyjne. Przedstawiciel zespołu uczestniczy również w spotkaniach Międzyresortowej 

Grupy Roboczej ds. Przeciwdziałania Nieprawidłowościom w Wykorzystaniu Funduszy Unij-

nych. Policja, za pośrednictwem Departamentu Ochrony Interesów Finansowych Unii Euro-

pejskiej Ministerstwa Finansów utrzymuje doraźną współpracę z OLAF. Ponadto funkcjona-

riusze Policji prowadzą współpracę z innymi krajami członkowskimi UE w zakresie wymiany 

doświadczeń na temat zwalczania tego rodzaju przestępczości. 
  

  

  

 Obszary wymagające wzmocnienia w celu poprawy skutecz-

ności przeciwdziałania i zwalczania przestępczości przeciwko in-

teresom finansowym Unii Europejskiej 
 

 Usprawnienia wymaga współpraca z podmiotami – instytucjami z sektora wydatko-

wania środków unijnych, polegająca w głównej mierze na szybkim i rzetelnym przekazywa-

niu informacji. Przede wszystkim należy rozważyć możliwość prawnego uregulowania sposo-

bu wymiany informacji oraz utrzymywania kontaktów roboczych przedstawicieli instytucji 

pośredniczących i wdrażających z funkcjonariuszami organów ścigania. Większość funduszy 

unijnych jest rozdysponowywanych w urzędach centralnych, wojewódzkich jednostkach sa-

morządu terytorialnego. Dlatego bardzo ważnym elementem przy ujawnianiu tego rodzaju 

przestępstw jest kreowanie właściwej współpracy funkcjonariuszy wydziałów do walki z prze-

stępczością gospodarczą komend wojewódzkich/stołecznej Policji, pomiędzy poszczególnymi 

jednostkami oraz z administracją publiczną. 

Wskazane jest także zwiększanie poziomu specjalistycznej wiedzy wśród: urzędników 

instytucji tworzących system wykorzystania środków unijnych, pracowników instytucji kon-

trolnych odpowiedzialnych za prawidłowość wykorzystania środków unijnych, policjantów, 

prokuratorów oraz pracowników innych służb. Ważnym czynnikiem kreującym należyte 

ujawnianie, zwalczanie i ściganie sprawców przestępstw jest ciągłe doskonalenie metodologii 

wykrywania przestępstw i wypracowywanie nowych metod walki z tego rodzaju zagrożeniem. 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na duże korzyści wynikające ze szkoleń przeprowa-

dzanych wspólnie dla przedstawicieli administracji i Policji.  
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Rozdział 12 
 

Wybrane aspekty finansowe 

przestępczości 

 
(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, 

Komendy Głównej Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,  

Żandarmerii Wojskowej, Prokuratury Generalnej)  

 

 Odbieranie korzyści osiągniętych z popełnianych przestępstw jest jedną z najskutecz-

niejszych form walki z przestępczością i tym samym powinno stanowić jedno z priorytetowych 

działań krajowych organów ścigania. Funkcjonowanie skutecznych i efektywnych rozwiązań 

dotyczących prowadzenia śledztw finansowych i odzyskiwania mienia pochodzącego z prze-

stępstw przynosi wymierne korzyści dla Skarbu Państwa z tytułu przepadku rzeczy lub ko-

rzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa. Co więcej, sprawny system pozbawiania 

przestępców mienia nabytego wskutek nielegalnych działań wpływa na świadomość społeczną 

i jest skutecznym elementem prewencyjnym, wskazującym na nieopłacalność prowadzenia 

działalności przestępczej. 

 Aspekty finansowe przestępczości obejmują takie zagadnienia, jak: wysokość strat spo-

wodowanych działalnością przestępczą, dane na temat mienia, które organy ścigania odzy-

skują, oraz mienia, które zostaje zabezpieczone na poczet przyszłych kar. 

 

 

 Policja 

 

 Straty spowodowane działalnością przestępczą ogółem 

 

 Wartość strat ogółem zarejestrowanych przez Policję w roku 2011 wyniosła  

5 602 849 393 zł. Stanowiło to spadek w porównaniu z rokiem 2010 o 23%, a w porównaniu  

z 2009 rokiem wzrost o 8%. 

 
Wykres 12.1 Straty zarejestrowane przez Policję ogółem w latach 2008–2011 (w zł) 
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 Najwyższą wartość strat w 2011 roku zanotowano w następujących województwach:  

wielkopolskim – 754 803 773 zł (co stanowi 14% całości strat), śląskim – 711 155 416 zł 

(udział 13%), na obszarze działania KSP Warszawa – 678 251 759 zł (udział 12%).  

 Natomiast najniższą wartość strat w 2011 roku zanotowano w województwach: opol-

skim – 56 627 673 zł (udział 1% w ogólnej wartości strat), świętokrzyskim – 66 828 328 zł 

(udział 1%), warmińsko-mazurskim – 125 579 667 zł (udział 2%). 

 

 

 Mienie zabezpieczone i odzyskane ogółem 

 

 Wartość mienia zabezpieczonego przez Policję ogółem w 2011 roku wyniosła 

482 067 429 zł, co stanowi wzrost w porównaniu z 2010 rokiem o 57%, a w porównaniu  

z 2009 wzrost o 74%. Natomiast wartość mienia odzyskanego w 2011 roku przez Policję sza-

cuje się na 264 882 776 zł. Jest to wzrost w porównaniu z 2010 rokiem o 1%, a w porównaniu  

z 2009 o 15,2%. 
 

 

Wykres 12.2 Mienie zabezpieczone i odzyskane ogółem przez Policję w latach 2008–2011 (w zł) 
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 Najwyższą wartość mienia zabezpieczonego w roku 2011 zanotowano w wojewódz-

twach: wielkopolskim – 94 207 747 zł (udział 20% w ogólnej sumie zabezpieczonego mienia), 

śląskim – 67 642 142 zł (udział 14%) i lubuskim – 52 468 631 zł (udział 11%). 

 Natomiast najniższą wartość zabezpieczonego mienia w 2011 roku zanotowano w wo-

jewództwach: podkarpackim – 6 231 880 zł (udział ok. 1% w ogólnej sumie zabezpieczonego 

mienia), warmińsko-mazurskim – 10 218 967 zł (udział 2%), podlaskim – 10 710 383 zł 

(udział 2%). 

 

 Najwyższą wartość mienia odzyskanego w 2011 roku zanotowano na obszarze działa-

nia KSP Warszawa – 38 735 860 zł (udział 15% w ogólnej sumie odzyskanego mienia), oraz  

w województwach: wielkopolskim – 35 656 692 zł (udział 14%) i śląskim – 30 802 119 zł 

(udział 12%).  

 Natomiast najniższą wartość mienia odzyskanego w 2011 roku zanotowano w woje-

wództwach: świętokrzyskim – 3 434 862 zł (udział 1% w ogólnej sumie odzyskanego mienia), 

opolskim – 4 381 231 zł (udział 2%) i podkarpackim – 4 493 835 zł (udział 2%). 
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 Przestępstwa kryminalne44 

 

 Wartość strat zarejestrowanych przez Policję w zakresie przestępstw kryminalnych  

w roku 2011 wyniosła 2 096 276 095 zł (38% ogólnej wartości strat zanotowanych przez Poli-

cję w roku 2011). Stanowiło to wzrost w porównaniu z rokiem 2010 o 5%.  

  

 Największe ujawnione straty w roku 2011 zostały zanotowane w następujących woje-

wództwach: na obszarze działania KSP Warszawa 329 273 165 zł (co stanowi 16% całości 

strat), śląskim 290 852 404 zł (udział 14%), dolnośląskim 237 205 013 zł (udział 11%). 

  

 Natomiast najniższą wartość strat w 2011 roku zanotowano w województwach: święto-

krzyskim – 28 039 418 zł (udział 1% w ogólnej wartości strat), podlaskim – 33 482 397 zł 

(udział 2%), opolskim – 38 132 252 zł (udział 2%). 

 

 Największy wzrost ujawnionych strat, w porównaniu z rokiem 2010, w zakresie prze-

stępczości kryminalnej zanotowano w następujących województwach: 

podkarpackim (wzrost o 23%) – z wartości 37 226 479 zł w roku 2010 do 45 867 634 zł  

w roku 2011, 

dolnośląskim (wzrost o 21%) – z wartości 196 838 680 zł w roku 2010 do 237 205 013 zł  

w roku 2011, 

lubelskim (wzrost o 16%) – z wartości 51 744 460 zł w roku 2010 do 60 135 983 zł  

w roku 2011. 

  

 Największy spadek w roku 2011 w obszarze ujawnionych strat, w porównaniu z ro-

kiem 2010, w zakresie przestępczości kryminalnej zanotowano w województwach: 

kujawsko-pomorskim (spadek o 7%) – z wartości 92 225 528 zł w roku 2010  

do 85 447 867 zł w roku 2011, 

lubuskim (spadek o 4%) – z wartości 55 932 799 zł w roku 2010 do 53 519 374 zł w ro-

ku 2011, 

opolskim (spadek o 4%) – z wartości 39 796 074 zł w roku 2010 do 38 132 252 zł w roku 

2011. 

 

 Wartość mienia zabezpieczonego przez Policję w roku 2011 w zakresie przestępczości 

kryminalnej wyniosła 75 374 869 zł, co stanowiło wzrost w porównaniu z rokiem 2010 o 36%. 

  

 W roku 2011 największą wartość zabezpieczonego mienia zanotowano w następują-

cych województwach: dolnośląskim 11 413 923 zł (co stanowi 15% całości zabezpieczonego 

mienia), małopolskim 11 037 627 zł (udział 15%), opolskim 6 917 400 zł (udział 9%). 

  

 Natomiast najniższą wartość zabezpieczonego mienia przez Policję w roku 2011 zano-

towano w województwach: podkarpackim 1 128 917 zł (udział 2% w ogólnej wartości zabezpie-

czonego mienia), mazowieckim 1 998 139 zł (udział 3%), podlaskim 2 182 321 zł (udział 3%). 

  

 Największy wzrost kwoty zabezpieczonego mienia, w porównaniu z rokiem 2010, 

 w zakresie przestępczości kryminalnej zanotowano w następujących województwach: 

opolskim (wzrost o 698 %) – z wartości 866 649 zł w roku 2010 do 6 917 400 zł w roku 

2011, 

dolnośląskim (wzrost o 146%) – z wartości 4 644 073 zł w roku 2010 do 11 413 923 zł  

w roku 2011, 

małopolskim (wzrost o 114%) – z wartości 5 163 892 zł w roku 2010 do 11 037 627 zł  

w roku 2011. 

 
____________ 
44 Dane liczbowe pochodzą z Biuletynu statystycznego przygotowanego przez Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP.  
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 Największy spadek kwoty zabezpieczonego mienia, w porównaniu z rokiem 2010, 

w zakresie przestępczości kryminalnej zanotowano w województwach: 

pomorskim (spadek o 41%) – z wartości 5 423 705 zł w roku 2010 do 3 213 042 zł  

w roku 2011, 

lubuskim (spadek o 39%) – z wartości 5 642 041 zł w roku 2010 do 3 457 309 zł w roku 

2011, 

świętokrzyskim (spadek o 32%) – z wartości 3 227 974 zł w roku 2010 do 2 205 884 zł 

w roku 2011. 

 

 Wartość mienia odzyskanego przez Policję w roku 2011 w zakresie przestępczości kry-

minalnej wyniosła 192 057 641 zł, co stanowiło spadek w porównaniu z rokiem 2010 o 9%.  

  

 W roku 2011 największą wartość odzyskanego mienia zanotowano na obszarze działa-

nia KSP Warszawa 31 147 686 zł (co stanowi 16% całości odzyskanego mienia), oraz w woje-

wództwach: śląskim 20 399 079 zł (udział 11%) i dolnośląskim 16 485 709 zł (udział 9%). 

 Natomiast najniższą wartość odzyskanego mienia przez Policję w roku 2011 zanoto-

wano w województwach świętokrzyskim: 2 141 748 zł (udział 1% w ogólnej wartości odzyska-

nego mienia), opolskim: 3 796 498 zł (udział 2%) i podkarpackim: 3 979 962 zł (udział 2%). 

 

 Największy wzrost kwoty odzyskanego mienia, w porównaniu z rokiem 2010 w zakre-

sie przestępczości kryminalnej, zanotowano w następujących województwach 

zachodniopomorskim (wzrost o 62%) – z wartości 7 799 869 zł w roku 2010  

do 12 638 086 zł w roku 2011, 

lubelskim (wzrost 39%) – z wartości 4 188 302 zł w roku 2010 do 5 803 040 w roku 

2011, 

małopolskim (wzrost o 30%) – z wartości 11 596 110 zł w roku 2010 do 15 055 282 zł  

w roku 2011. 

 

 Największy spadek w roku 2011 kwoty odzyskanego mienia, w porównaniu z rokiem 

2010 w zakresie przestępczości kryminalnej, zanotowano w województwach: 

wielkopolskim (spadek o 66%) – z wartości 47 388 078 zł w roku 2010 do 16 296 863 zł 

w roku 2011, 

warmińsko – mazurskim (spadek o 49%) – z wartości 8 261 260 zł w roku 2010  

do 4 190 460 zł w roku 2011, 

podkarpackim (spadek o 11%) – z wartości 4 487 659 zł w roku 2010 do 3 979 962 zł  

w roku 2011. 

 
 Przestępstwa gospodarcze45 

 

 Najwyższe straty generowane są w zakresie przestępczości gospodarczej. Ich udział  

w ogólnej wartości strat zarejestrowanych przez Policję wyniósł w 2011 roku 62%. W 2011 

roku wielkość strat oszacowanych przez Policję w tym obszarze wyniosła  3 466 542 690 zł,  

co stanowiło spadek w porównaniu z 2010 rokiem o 33%, a w stosunku do 2009 wzrost o 16%.  
 

____________ 
45 Dane liczbowe pochodzą z opracowania Wyniki monitoringu kluczowych obszarów przestępczości gospodarczej 

2009-2011 przygotowanego przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego KGP.  

W publikacji ujęte zostały następujące obszary przestępczości gospodarczej: ubezpieczeniowa, intelektualna, zwią-

zana z obrotem paliwami, wyrobami alkoholowymi oraz tytoniowymi, przeciwko środowisku, w tym chronionym 

dzikim gatunkom zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem, przeciwko interesom finansowym Unii Europejskiej, 

pranie pieniędzy, związana z sektorem bankowym, w zakresie wyłudzania podatku od towarów i usług VAT oraz 

innych podatków od osób fizycznych i prawnych, w zakresie działania instytucji rynku kapitałowego, komputero-

wa, związana z wyrobami farmaceutycznymi oraz medycznymi, przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi 

gospodarczemu, związana z działaniem na szkodę spółek, wspólników i wierzycieli, związana z przetargami pu-

blicznymi, oszustwa komputerowe gospodarcze, związana z naruszaniem praw osób wykonujących pracę zarobko-

wą, kradzież energii elektrycznej. 
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Wykres 12.3 Ujawnione przez Policję straty w dziedzinie przestępczości gospodarczej  

w latach 2008–2011 (w zł) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 

 Największe ujawnione straty w 2011 roku w zakresie przestępczości gospodarczej zo-

stały zanotowane w następujących kategoriach przestępstw: 

przeciwko obrotowi gospodarczemu – 1 280 647 097 zł, co stanowi 37% całości strat 

spowodowanych przestępczością gospodarczą, 

w zakresie podatku VAT – 1 023 794 380 zł (udział 30%), 

prania pieniędzy – 515 654 810 zł (udział 15%).  

  

 Należy zaznaczyć, że największy wzrost w obszarze ujawnionych strat, w porównaniu 

z rokiem 2010, w zakresie przestępczości gospodarczej zanotowano w następujących katego-

riach: 

przestępstwa na szkodę Unii Europejskiej (wzrost o 117%) – z wartości 1 122 207 zł  

w roku 2010 do 2 440 083 zł w roku 2011, 

przestępstwa akcyzowe (wzrost o 74%) – z wartości 111 760 967 zł w roku 2010  

do 194 810 529 zł w roku 2011, 

przestępstwa w zakresie podatku VAT (wzrost o 22%) – z wartości 841 121 872 zł  

w roku 2010 do 1 023 794 380 zł w roku 2011. 

 

 Natomiast największy spadek w 2011 roku w obszarze ujawnionych strat, w porówna-

niu z rokiem 2010, w zakresie przestępczości gospodarczej zanotowano w przypadkach naru-

szeń związanych z: 

przestępczością komputerową (spadek o 96%) – z wartości 12 662 548 zł w roku 2010 

do 566 122 zł w roku 2011, 

przestępczością kartową (spadek o 76%) – z wartości 17 598 283 zł w roku 2010 roku 

do 4 215 531 zł w roku 2011, 

praniem pieniędzy (spadek o 71%) – z wartości 1 763 370 327 zł w roku 2010  

do 515 654 810 zł w roku 2011. 

 

 Wartość mienia zabezpieczonego przez Policję w zakresie przestępczości gospodarczej 

w roku 2011 wyniosła 207 906 433 zł, co stanowiło wzrost w porównaniu z rokiem 2010  

o 51%, a w porównaniu z 2009 rokiem o 118%. 
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 W 2011 roku największą wartość zabezpieczonego mienia w zakresie przestępczości 

gospodarczej zanotowano w następujących kategoriach przestępstw: 

przeciwko obrotowi gospodarczemu – 78 744 091 zł (udział 38%), 

na szkodę spółek – 54 350 530 zł (udział  26%), 

prania pieniędzy – 41 797 011 zł (udział 20%). 

 

Należy zaznaczyć, że największy wzrost wartości mienia zabezpieczonego, w porówna-

niu z rokiem 2010, w zakresie przestępczości gospodarczej zanotowano w następujących kate-

goriach przestępstw: 

akcyzowej (wzrost o 248%) – z wartości 4 831 252 zł w roku 2010 do 16 806 637 zł  

w roku 2011, 

związanych z przetargami publicznymi (wzrost o 171%) – z wartości 56 350 zł w roku 

2010 do 152 500 zł w roku 2011. 

 

Natomiast największy spadek w 2011 roku w obszarze mienia zabezpieczonego, w po-

równaniu z rokiem 2010, w zakresie przestępczości gospodarczej zanotowano w przypadkach 

naruszeń związanych z: 

przestępczością komputerową (spadek o 98%) – z wartości 2 297 454 zł w roku 2010  

do 45 530 zł w roku 2011, 

przestępczością kartową (spadek o 82%) – z wartości 985 533 zł w roku 2010  

do 177 916 zł w roku 2011, 

przestępczością w zakresie podatku VAT (spadek o 73%) – z wartości 8 733 515 zł  

w roku 2010 do 2 384 474 zł w roku 2011. 

 

 Wartość mienia odzyskanego w 2011 roku przez Policję w zakresie przestępczości go-

spodarczej szacuje się na 67 939 056 zł. Jest to wzrost w porównaniu z 2010 rokiem o 29%.  

  

 W 2011 roku największą wartość mienia odzyskanego w zakresie przestępczości go-

spodarczej zanotowano w następujących kategoriach przestępstw: 

przeciwko obrotowi gospodarczemu – 52 634 403 zł (udział 77,5% w ogólnej sumie mie-

nia odzyskanego przy przestępczości gospodarczej), 

akcyzowej – 9 459 374 zł (udział 14%), 

w zakresie podatku VAT – 5 186 275 zł (udział ok. 7,5%). 

 

 Największy wzrost wartości mienia odzyskanego, w porównaniu z rokiem 2010, w za-

kresie przestępczości gospodarczej zanotowano w następujących kategoriach przestępstw: 

w zakresie podatku VAT (wzrost o 506%) – z wartości 855 629 zł w roku 2010  

do 5 186 275 zł w roku 2011, 

kartowych (wzrost o 146%) – z wartości 36 608 zł w roku 2010 do 90 020 zł w roku   

 2011, 

przeciwko obrotowi gospodarczemu (wzrost o 40%) – z wartości 37 704 383 zł  

w roku 2010 do 52 634 403 zł w roku 2011. 

 

Natomiast największy spadek w 2011 roku w obszarze mienia odzyskanego, w porówna-

niu z rokiem 2010, w zakresie przestępczości gospodarczej zanotowano w przypadkach naru-

szeń związanych z: 

przestępczością intelektualną – z wartości 2 259 055 zł w roku 2010 do 0 zł w roku 2011, 

kradzieżą energii elektrycznej – z wartości 636 665 zł w roku 2010 do 0 zł w roku 2011, 

przestępczością komputerową – z wartości 97 622 zł w roku 2010 do 0 zł w roku 2011. 
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 Wykres 12.4 Mienie odzyskane i mienie zabezpieczone przez Policję w zakresie przestępczości  

gospodarczej w latach 2008–2011 (w zł) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 

Straż Graniczna 

 

W roku 2011 wartość strat Skarbu Państwa poniesionych w wyniku przestępstw 

stwierdzonych przez Straż Graniczną wyniosła 170 849 251,56 zł (wzrost o 1% w porównaniu 

z rokiem 2010), w tym wartość strat poniesionych w wyniku przestępczości ekonomicznej 

(akcyza, cło, VAT, pranie pieniędzy) wyniosła 143 027 611,56  zł, w wyniku przestępczości 

narkotykowej 25 952 778 zł, a w wyniku przestępczości naruszającej prawa autorskie –  

1 868 862 zł. W roku 2011 jednostki organizacyjne Straży Granicznej dokonały zabezpiecze-

nia majątkowego w 609 przypadkach na ogólną wartość 4 413 015 zł (spadek o 47% w porów-

naniu z rokiem 2010). Wartość mienia odzyskanego przez Straż Graniczną w roku 2011 wy-

niosła 7 672 757,79 zł (spadek o 69% w porównaniu z rokiem 2010). 
 

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

 

 W roku 2011 w kontekście przestępstw gospodarczych wartość potencjalna strat Skar-

bu Państwa wynikająca z postanowienia o wszczęciu śledztwa bądź postanowienia o przedsta-

wieniu zarzutów w prowadzonych przez ABW śledztwach wyniosła 1 414 189 575,03 zł oraz 

1 400 000 000 dolarów amerykańskich. Jednocześnie, w kontekście przestępstw gospodar-

czych, wartość ostateczna strat Skarbu Państwa wynikająca z aktów oskarżenia w śledz-

twach zakończonych wyniosła 202 119 984, 23 zł.  

 W roku 2011 wartość mienia zabezpieczonego przez Agencję Bezpieczeństwa We-

wnętrznego wyniosła 33 973 936,19 zł, 141 976 euro, 383 428,02 dolarów amerykańskich, 

2840 franków szwajcarskich, 84 700 koron czeskich.  

 W roku 2011 wartość mienia odzyskanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrzne-

go wyniosła 10 sztuk zabytkowej broni, wyroby tytoniowe w postaci papierosów wartości 

18 779 563 zł. 

 

 Żandarmeria Wojskowa 
 

 W sprawach karnych prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową ustalono nie mniej-

szą niż 18 432 635 zł kwotę strat poniesionych przez Skarb Państwa oraz ujawniono nie 

mniejszą niż 758 667 zł kwotę korzyści majątkowych uzyskanych przez sprawców.  
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  Prokuratura Generalna 
 

 W roku 2011 łączna wartość faktycznie zabezpieczonego przez powszechne jednostki 

prokuratury mienia na poczet kar i środków karnych o charakterze majątkowym oraz rosz-

czeń odszkodowawczych wyniosła 364 256 399 zł (o 6% więcej niż w 2010 roku). 

 

 

 Główne inicjatywy podejmowane na rzecz pozbawiania 

przestępców mienia związanego z przestępstwem 
 

 W dalszym ciągu trwają działania służące usprawnianiu krajowego systemu odzyski-

wania mienia pochodzącego z czynów przestępczych poprzez współdziałanie pełnomocników 

ustanowionych przez Ministra SWiA, Ministra Finansów oraz Prokuratora Generalnego, ma-

jących za zadanie zapewnienie skutecznego wypełniania czynności dotyczących wykrywania  

i identyfikacji nielegalnie uzyskanych korzyści i innego mienia pochodzącego z działalności 

przestępczej. 

  

 W ramach ww. działań 16 września 2011 roku uchwalona została ustawa o wymianie 

informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.  

z 2011 roku nr 230, poz. 1371), która m.in. z dniem 1 stycznia 2012 roku prawnie usankcjo-

nowała funkcjonowanie Wydziału ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego KGP, wy-

pełniającego funkcję Krajowego Biura ds. Odzyskiwania Mienia. 

 

W związku z powyższym w ramach resortu spraw wewnętrznych opracowany został 

projekt dokumentu pt. System odzyskiwania mienia w Polsce – koncepcja funkcjonowania, 

mający na celu dokonanie reformy działania Krajowego Biura ds. Odzyskiwania Mienia, 

głównie w kontekście zwiększenia funkcjonalności przedmiotowej instytucji (m.in. poprzez 

wyposażenie go w multidyscyplinarną i multiagencyjną strukturę wykorzystującą ekspertów 

z różnych służb i organów realizujących zadania na zasadzie łączników między biurem  

a tymi podmiotami). Koncepcja służy również wypracowaniu mechanizmów usprawniających 

proces wymiany informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w przedmio-

towe działania oraz ma na celu efektywne wdrożenie rekomendacji zawartych w raporcie 

końcowym z wizyty eksperckiej, przeprowadzonej w roku 2010, w związku z V Rundą Ocen 

Wzajemnych dotyczących Przestępczości Finansowej i Dochodzeń w Sprawach Finansowych.  

Istotnym punktem ww. projektu są propozycje zmian prawnych, które zapewnią pełną 

optymalizację działań służb i instytucji zaangażowanych w proces odzyskiwania mienia oraz 

śledztw finansowych, w obszarze realizacji postanowień decyzji Rady 2007/845/WSiSW  

z 6 grudnia 2007 roku. 

 

Zadania realizowane przez resort spraw wewnętrznych w obszarze odzyskiwania mie-

nia pochodzącego z czynów przestępczych odbywały się w ramach współpracy krajowej  

i międzynarodowej. 

 

 

 Współpraca krajowa: 

 

bieżąca wymiana informacji Krajowego Biura ds. Odzyskiwania Mienia z podmiotami 

podległymi lub nadzorowanymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuraturę General-

ną oraz innymi instytucjami na potrzeby współpracy z Biurami ds. Odzyskiwania Mie-

nia w innych krajach UE; 
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bieżąca współpraca Krajowego Biura ds. Odzyskiwania Mienia z pełnomocnikami  

ds. odzyskiwania mienia w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Ministerstwie Finan-

sów i Prokuraturze Generalnej oraz koordynatorami ds. odzyskiwania mienia w KWP/

KSP i CBŚ KGP; 

w wyniku wejścia w życie ustawy o wymianie informacji z organami ścigania państw 

członkowskich Unii Europejskiej prowadzenie przez Krajowe Biuro ds. Odzyskiwania 

Mienia bieżącej wymiany informacji z podmiotami uprawnionymi, tj. Agencją Bezpie-

czeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Służbą Celną, Strażą 

Graniczną, organami kontroli skarbowej, Żandarmerią Wojskową; 

podpisanie przez Komendanta Głównego Policji z Głównym Geodetą Kraju porozumie-

nia o współpracy w zakresie udostępniania informacji za pomocą Integrującej Platfor-

my Elektronicznej. Porozumienie umożliwia dostęp Policji (dla 100 funkcjonariuszy)  

do informacji o nieruchomościach zawartych w Integrującej Platformie Elektronicznej 

– tworzonej i utrzymywanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, będącej ele-

mentem Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach zapewniającego pro-

wadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów ewidencji gruntów i budynków; 

podpisanie przez Komendanta Głównego Policji z Ministrem Sprawiedliwości porozu-

mienia w sprawie pobierania danych rejestrowych bezpośrednio z Centralnej Bazy Da-

nych Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych 

przez Komendę Główną Policji. Porozumienie umożliwia bezpośredni dostęp Policji (dla 

100 funkcjonariuszy) do Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego i Cen-

tralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych; 

wprowadzenie zmian w formularzach KSIP 2A (rejestracja procesowa osoby) i KSIP 2C 

(zakończenie Policji/prokuratury) w polu dotyczącym wartości mienia zabezpieczonego, 

celem uzyskania możliwości bieżącego monitorowania tych wartości; 

zakończenie dwuletniej edycji warsztatów szkoleniowych organizowanych przez Wyż-

szą Szkołę Policji w Szczytnie pn.: „Poprawa skuteczności odzyskiwania mienia pocho-

dzącego z czynów przestępczych‖, w trakcie których przeszkoleni zostali prokuratorzy, 

funkcjonariusze ABW, SG, Służby Celnej, CBA, ŻW oraz pracownicy GIIF i izb skarbo-

wych; 

realizacja szkoleń specjalistycznych i zajęć w ramach doskonalenia zawodowego funk-

cjonariuszy i pracowników Policji. W 2011 roku przeszkolono ponad 1500 osób;  

współudział w opracowywaniu i wdrażaniu jednolitych programów szkolenia specjali-

stycznego i doskonalenia zawodowego z zakresu odzyskiwania mienia, organizowanych 

dla funkcjonariuszy Policji i przedstawicieli podmiotów uprawnionych; udział pracow-

ników Krajowego Biura ds. Odzyskiwania Mienia w charakterze prelegentów w szkole-

niach realizowanych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Szkole Policji w Pile, Szkole 

Policji w Katowicach i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie; 

wydanie przez Krajowe Biuro ds. Odzyskiwania Mienia zaktualizowanego podręcznika 

pn. „Praktyczny przewodnik po ewidencjach i rejestrach zawierających informacje  

o składnikach majątkowych‖. Materiał zawiera wykaz ewidencji i rejestrów, w których 

można uzyskać informacje o składnikach majątkowych, dane teleadresowe instytucji  

i urzędów w Polsce, wzory wniosków i upoważnień oraz wybrane przepisy prawne. Do-

kument został rozdystrybuowany wśród wszystkich służb i instytucji zaangażowanych  

w kwestie związane ze śledztwami finansowymi; 

prowadzenie bieżącego monitoringu wyników osiąganych w KWP/KSP w obszarze od-

zyskiwania mienia. 
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    Współpraca międzynarodowa 

 

udział w posiedzeniu grupy roboczej GENVAL (Grupa Robocza ds. Ogólnych, w tym 

Oceny), w ramach której strona polska ustosunkowała się do głównych rekomendacji 

zawartych w raporcie końcowym z wizyty eksperckiej, przeprowadzonej pod auspicja-

mi Sekretariatu Generalnego Rady UE w związku z V Rundą Ocen Wzajemnych doty-

czących Przestępczości Finansowej i Dochodzeń w Sprawach Finansowych; 

bieżąca współpraca z Biurami ds. Odzyskiwania Mienia państw członkowskich Unii 

Europejskiej, polegająca na wymianie informacji w zakresie składników majątkowych 

sprawców przestępstw. W 2011 roku łączna liczba wniosków realizowanych przez Kra-

jowe Biuro ds. Odzyskiwania Mienia wyniosła 148 (wnioski dotyczyły 117 podmiotów 

gospodarczych i 269 osób) i przekroczyła dwukrotnie liczbę wniosków z 2010 roku; 

udział w pracach sieci CARIN (globalnej, nieformalnej sieci praktyków zajmujących 

się odzyskiwaniem mienia) – Krajowe Biuro ds. Odzyskiwania Mienia pełni funkcję 

stałego punktu kontaktowego tej sieci w Polsce; 

udział w projekcie STAR-INTERPOL (globalna sieć praktyków-ekspertów organów 

ścigania oraz podmiotów zewnętrznych z dziedziny wykrywania, zabezpieczania i kon-

fiskowania mienia pochodzącego z nielegalnej działalności, zrzeszonych w ramach 

platformy Punktów Kontaktowych ds. Odzyskiwania Mienia); 

udział w brytyjsko–hiszpańskim projekcie EUDEFI, dotyczącym nowych możliwości 

działań śledczych w zakresie przestępczości finansowej;  

udział w hiszpańskim projekcie CEART, dotyczącym ustanowienia centrów doskonale-

nia zawodowego w zakresie odzyskiwania mienia i wdrożenia programu profesjonalne-

go szkolenia. Partnerami w tym projekcie są policja hiszpańska, polska, brytyjska, wę-

gierska i belgijska oraz uniwersytet króla Juana Carlosa w Madrycie; 

udział w V Rundzie Ocen Wzajemnych dot. Przestępczości Finansowej i Dochodzeń  

w Sprawach Finansowych zorganizowanej przez Sekretariat Generalny Rady UE, pod-

czas której dokonano ewaluacji Cypru, Danii i Słowenii;  

zorganizowanie w dniach 24-25 października 2011 roku w Warszawie IV Ogólnoeuro-

pejskiej Konferencji Wysokiego Szczebla poświęconej funkcjonowaniu Biur ds. Odzy-

skiwania Mienia. W konferencji udział wzięło 140 gości z krajów członkowskich unii  

i wybranych państw europejskich nie będących członkami UE, a także przedstawicieli 

krajów Partnerstwa Wschodniego. Konkluzje wypracowane w ramach  przedmiotowe-

go przedsięwzięcia stały się jednym z tematów spotkania europejskich szefów policji, 

które odbyło się 10 listopada 2011 roku w Warszawie.   

   

 

 
 

 Obszary wymagające wzmocnienia w celu poprawy skutecz-

ności pozbawiania przestępców mienia związanego z przestęp-

stwem 

  

 Konieczne jest usprawnienie krajowego systemu odzyskiwania mienia i prowadzenia 

śledztw finansowych m.in. przez: 

usprawnienie działalności Krajowego Biura do spraw Odzyskiwania Mienia po-

przez  stworzenie multidyscyplinarnej struktury wykorzystującej ekspertów z resortu 

spraw wewnętrznych (Policji, Straży Granicznej), prokuratury oraz resortu finansów 

(Wywiadu Skarbowego, Kontroli Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Fi-

nansowej i Służby Celnej), którzy pełniliby rolę łączników między Krajowym Biurem 

do spraw Odzyskiwania Mienia a delegującymi ich służbami i instytucjami, 

rozważenie dokonania stosownych nowelizacji poniższych aktów prawnych celem uła-

twienia pozyskiwania informacji o składnikach majątkowych sprawców przestępstw: 
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Wybrane aspekty finansowe przestępczości 

ustawa o Policji,  

ustawa Ordynacja podatkowa,  

ustawa Prawo bankowe,  

ustawa o kontroli skarbowej,  

ustawa o zasadach ewidencji  i identyfikacji podatników i płatników,  

ustawa o działalności ubezpieczeniowej,  

ustawa o obrocie  instrumentami finansowymi,  

ustawa o funduszach inwestycyjnych, 

 

w perspektywie kolejnych lat szczególnie istotne dla Polski jest wypracowanie mecha-

nizmu efektywnego zarządzania zabezpieczonym mieniem, celem obniżenia kosztów  

i zwiększenia wpływów do Skarbu Państwa. Ściśle wiąże się z tym potrze-

ba stworzenia jednolitego systemu ewidencji zabezpieczonego mienia celem ustalenia 

jego wartości, ilości i rodzaju. 
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Rozdział 13 
 

Zagrożenia w ruchu drogowym 
 
(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji,  

Inspekcji Transportu Drogowego, Komendy Głównej Straży Granicznej, 

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej) 

        Przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym spenalizowane zostały w szczegól-

ności w: 

 

– ustawie z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, rozdziale XXI Przestępstwa przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji, 

– ustawie z 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń, w rozdziale XI Wykroczenia przeciw-

ko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 

– ustawie z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 

 

 

Wybrane art. kodeksu karnego z rozdziału XXI: 

 

Art. 173 § 1. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrz-

nym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, pod-

lega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności  

od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki 

uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 

do 12. 

§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki 

uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności  

od 6 miesięcy do lat 8. 

 

Art. 177 § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa  

w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w któ-

rym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozba-

wienia wolności do lat 3. 

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek  

na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa 

określonego w § 1 następuje na jej wniosek. 
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 Skala i dynamika zjawiska 
 

 Stale rośnie liczba zarejestrowanych pojazdów. W roku 2011 było ich ok. 25 400 000, 

czyli o 3,9% więcej niż w roku 2010 (ponad 24 400 000). Oznacza to, że w porównaniu z ro-

kiem 2005 liczba zarejestrowanych w Polsce pojazdów wzrosła o prawie 7,6 mln46. 
 

Wykres 13.1 Liczba zarejestrowanych w Polsce pojazdów w latach 2005–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSW 
 

 W latach 2007—2010, pomimo rosnącej liczby pojazdów, obserwowany był stały spa-

dek liczby wypadków drogowych i ich ofiar. W roku 2011, po raz pierwszy od 4 lat, zanotowa-

no wzrost zagrożenia: liczba wypadków wzrosła o 3,2%, liczba zabitych o 7,2%, a rannych  

o 1,1%, jednak są to wskaźniki niższe niż w roku 2009 i wcześniejszych: generalnie w tych 

wszystkich kategoriach utrzymują się tendencje spadkowe. W 2011 roku stwierdzono znacz-

ny wzrost ofiar śmiertelnych wśród pieszych (o 173, czyli o 14%) w porównaniu z rokiem 

2010. 
Wykres 13.2 Liczba wypadków drogowych i ich ofiar w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 
____________ 

46 Liczba zarejestrowanych pojazdów na podstawie danych DEPiT MSW (w podanej liczbie znajdują się następują-

ce kategorie pojazdów: autobus, ciągnik rolniczy, ciągnik samochodowy, motocykl, motorower, pojazd wolnobieżny, 

samochodowy inny, samochód ciężarowy, samochód osobowy, samochód sanitarny, samochód specjalny, trolejbus 

oraz tzw. puste, czyli bez podanego typu. Statystyka nie uwzględnia maszyn rolniczych i budowlanych, które nie 

podlegają obowiązkowi rejestracji o ile nie poruszają się po drogach publicznych. 
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 Liczba wypadków drogowych w poszczególnych województwach 

 
 

 W roku 2011 w Polsce doszło ogółem  

do 40 065 wypadków drogowych. 

 Od roku 2007 do 2010 liczba wypadków 

sukcesywnie spadała. W roku 2011 doszło  

do pierwszego od 4 lat wzrostu ich liczby (o 3,2% 

w porównaniu z rokiem poprzednim). 

  

 W ostatnich latach do najmniejszej liczby 

wypadków drogowych (poniżej i około 1000 rocz-

nie) dochodziło w województwach: podlaskim, 

opolskim i lubuskim. 

 W roku 2011 (i poprzednich) najwięcej 

wypadków drogowych (powyżej 4000 rocznie) 

notowano w województwach: śląskim, małopol-

skim i łódzkim. 

 

 W roku 2011 w porównaniu z rokiem 

2010 liczba wypadków drogowych wzrosła w wo-

jewództwach:  

dolnośląskim, 

łódzkim, 

małopolskim,  

pomorskim. 

 

Na podobnym poziomie pozostała w woje-

wództwach: 

lubelskim, 

lubuskim, 

mazowieckim, 

opolskim, 

podlaskim, 

podkarpackim, 

śląskim, 

świętokrzyskim, 

wielkopolskim, 

zachodniopomorskim, 

na terenie podległym KSP. 

 

 Natomiast  zmniejszyła się w wojewódz-

twach: 

kujawsko-pomorskim, 

warmińsko-mazurskim. 

Wykres 13.3 Liczba wypadków drogowych 

w poszczególnych województwach 

w latach 2009—2011 

Źródło: KGP 
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    Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w poszczególnych 

województwach 

 
  W roku 2011 w Polsce w wypadkach dro-

gowych zginęło 4189 osób. 

  

 Od roku 2007 do 2010, wraz ze spadkiem 

liczby wypadków drogowych, liczba ofiar śmier-

telnych sukcesywnie spadała. W roku 2011 do-

szło do pierwszego od 4 lat wzrostu ich liczby  

(o 7,2% w porównaniu z rokiem poprzednim). 

  

 W roku 2011 (i poprzednim) najmniejszą 

liczbę śmiertelnych ofiar wypadków drogowych 

(poniżej i około 175 rocznie) notowano w woje-

wództwach: opolskim, lubuskim, podlaskim 

 i zachodniopomorskim. 

  

 W roku 2011 (i poprzednim) najwięcej 

ofiar śmiertelnych wypadków drogowych 

(powyżej 325 rocznie) notowano w wojewódz-

twach: mazowieckim (bez KSP), wielkopolskim  

i śląskim. 

 

 W roku 2011 w porównaniu z rokiem 

2010 liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogo-

wych wzrosła w województwach:  

małopolskim,  

wielkopolskim. 

 

Na podobnym poziomie pozostała w woje-

wództwach: 

dolnośląskim, 

kujawsko-pomorskim, 

lubelskim, 

lubuskim, 

łódzkim, 

mazowieckim, 

opolskim, 

podlaskim, 

podkarpackim, 

pomorskim, 

śląskim, 

świętokrzyskim, 

warmińsko-mazurskim, 

zachodniopomorskim, 

na terenie podległym KSP. 

 

Wykres 13.4 Liczba zabitych w wypadkach 

drogowych w poszczególnych 

województwach w latach 2009—2011 

Źródło: KGP 
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 Liczba rannych w wypadkach drogowych w poszczególnych woje-

wództwach 

 
  W roku 2011 w Polsce w wypadkach dro-

gowych rannych zostało 49 501 osób. 

 Od roku 2007 do 2010, wraz ze spadkiem 

liczby wypadków drogowych, liczba rannych  

w wypadkach sukcesywnie spadała. W roku 

2011 doszło do pierwszego od 4 lat niewielkiego 

wzrostu ich liczby (o 1,1% w porównaniu z ro-

kiem poprzednim). 

 W roku 2011 (i poprzednim) najmniejszą 

liczbę rannych w wypadkach drogowych (poniżej 

2000 rocznie) notowano w województwach: opol-

skim, podlaskim, lubuskim, kujawsko 

-pomorskim, świętokrzyskim i zachodniopomor-

skim. 

 W roku 2011 (i poprzednim) największą 

liczbę rannych w wypadkach drogowych 

(powyżej  5000 rocznie) notowano w wojewódz-

twach: śląskim, małopolskim i łódzkim. 

 

 W roku 2011 w porównaniu z rokiem 

2010 liczba rannych w wypadkach drogowych 

wzrosła w województwach:  

dolnośląskim, 

małopolskim,  

pomorskim. 

 

Na podobnym poziomie pozostała w woje-

wództwach: 

lubelskim, 

lubuskim, 

łódzkim, 

mazowieckim, 

opolskim, 

podlaskim, 

podkarpackim, 

śląskim, 

warmińsko-mazurskim, 

wielkopolskim, 

zachodniopomorskim, 

na terenie podległym KSP. 

  

 Natomiast  zmniejszyła się w wojewódz-

twach: 

kujawsko-pomorskim, 

świętokrzyskim. 

Wykres 13.5 Liczba rannych w wypadkach 

drogowych w poszczególnych 

województwach w latach 2009—2011 

Źródło: KGP 
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 Przyczyny wypadków drogowych i ich sprawcy 
 

 Z policyjnych danych wynika, że wypadki drogowe najczęściej powodują kierujący sa-

mochodami osobowymi. W roku 2011 kierujący samochodami osobowymi spowodowali 24 573 

wypadki, co stanowi 76,3% wszystkich zdarzeń z winy kierujących. Kierujący samochodami 

ciężarowymi spowodowali 2341 wypadków (7,3% wszystkich zdarzeń), rowerzyści byli spraw-

cami 1854 wypadków drogowych (5,8%), motocykliści spowodowali 1160 wypadków (3,6%), 

natomiast motorowerzyści 994 (3,1%). 

 

 Wypadki spowodowane przez kierujących pojazdami 

 W 2011 roku z winy kierujących pojazdami doszło do 32 188 wypadków (co stanowi 

80,3% ogółu wypadków). W wyniku wypadków spowodowanych przez kierujących śmierć po-

niosło 2841 osób (67,8% ogółu zabitych), a 41 803 zostały ranne (84,4% ogółu rannych). 

 W roku 2011, podobnie jak w latach poprzednich, najczęstszą przyczyną wypadków 

drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami były: 

niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze (9179 wypadków, czyli 

28,5% ogółu wypadków spowodowanych przez kierujących), 

nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (8572 wypadki, czyli 26,6%), 

nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego, czyli nieprawidłowe przejeżdżanie przejść 

dla pieszych oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu (4515 wypadków, czyli 14% 

ogółu wypadków spowodowanych przez kierujących). 
 

Wykres 13.6 Przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących w roku 2011 

Źródło: KGP 

 Wypadki z winy pieszych 

 Kolejną grupą sprawców wypadków drogowych byli piesi. W 2011 roku spowodowali 

oni 4377 wypadków (10,9% ogółu), w wyniku których śmierć poniosły 754 osoby (18% ogółu 

zabitych), a obrażenia odniosło 3718 osób (7,5% wszystkich rannych).  

Najczęstszymi przyczynami wypadków z winy pieszych były: 

wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd (2493 wypadki, czyli 57% wszyst-

kich zdarzeń spowodowanych przez pieszych), 
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przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym (498 wypadków, czyli 11,4% ogółu), 

wejście na jezdnię zza pojazdu, przeszkody (483 wypadki, czyli 11% ogółu), 

wejście na jezdnię przy czerwonym świetle (393 wypadki, czyli 9%). 
 

Wykres 13.7 Przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych w roku 2011 

Źródło: KGP 

 Wypadki z winy pasażera 

 Najmniej liczną grupą sprawców wypadków są pasażerowie. W 2011 roku spowodowali 

oni 105 wypadków, w których 4 osoby zginęły, a 105 zostało rannych.  

 

 Wypadki z powodu niesprawności technicznej pojazdu 

 W 2011 roku stan techniczny pojazdu był przyczyną 80 wypadków drogowych, zginęło 

w nich 5 osób, a rany odniosło 97. Najwięcej stwierdzono braków w oświetleniu (53,8%  ogółu), 

niesprawności układu hamulcowego (22,5% ogółu) oraz braków w ogumieniu (16,3%). 

 

 Wypadki z innych przyczyn 

 Na powstawanie wypadków drogowych wpływ mają także inne przyczyny, poza wy-

mienionymi (np. obiekty, zwierzęta na drodze, niezawiniona niesprawność techniczna pojaz-

du, niewłaściwy stan jezdni, oślepienie przez inny pojazd, słońce itd.). W 2011 roku miało 

miejsce w sumie 2786 takich zdarzeń, śmierć w nich poniosły 502 osoby, a ranne zostały 3132 

osoby. 

  

 Wypadki na przejazdach kolejowych 

 W roku 2011 doszło do 76 wypadków na przejazdach kolejowych (w roku 2010: 91)47. 

Zginęło w nich 34 osoby (33), rannych zostało 106 (104). 
 

Tabela 13.1 Wypadki na przejazdach kolejowych w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 
 

____________ 

47 Dotyczy nie tylko zdarzeń z udziałem pociągów, ale też innych, np. najechania na pojazd oczekujący przed zapo-

rami. 

 
Przejazd strzeżony Przejazd niestrzeżony 

Wypadki Zabici Ranni Wypadki Zabici Ranni 

2001 61 26 71 121 41 138 

2002 51 12 57 105 39 151 

2003 46 5 56 117 53 120 

2004 37 11 41 102 27 140 

2005 34 11 39 105 46 120 

2006 33 9 38 87 28 125 

2007 30 10 26 79 37 101 

2008 29 11 33 88 31 113 

2009 22 9 18 74 36 92 

2010 32 15 27 59 18 77 

2011 26 14 20 50 20 86 
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 Sprawcy wypadków drogowych 

 

 Sprawcami wypadków w 2011 roku byli najczęściej mężczyźni kierujący pojazdami, 

którzy spowodowali 75,7% wypadków (kobiety spowodowały 19,9% wypadków). 

 Sprawcami największej liczby wypadków drogowych pozostają, podobnie jak w latach 

poprzednich, osoby w wieku 25–39 lat. W roku 2011 spowodowali oni 10 928 wypadków dro-

gowych (34% wszystkich spowodowanych przez kierujących), w których zginęło 946 osób,  

a 14 186 zostało rannych. 

 Osoby w wieku 40–59 lat to druga pod względem liczby spowodowanych wypadków 

grupa wiekowa sprawców. Z ich winy doszło do 7891 wypadków (24,5% wszystkich wypad-

ków spowodowanych przez kierujących). 

 Kolejną grupą wiekową sprawców wypadków są osoby w wieku 18–24 lata, które spo-

wodowały 7261 wypadków (22,6% wszystkich spowodowanych przez kierujących). 

 

 

 Kolizje drogowe 

 

 W 2011 roku zgłoszono Policji 366 520 kolizji drogowych. W porównaniu z 2010 ro-

kiem, w którym odnotowano 416 075 kolizji, ich liczba zmniejszyła  się o 11,9% (należy za-

znaczyć, że uczestnicy kolizji drogowej nie mają obowiązku zgłaszania Policji faktu jej zaist-

nienia, duża liczba takich zdarzeń jest zgłaszana bezpośrednio ubezpieczycielom). 
 

Wykres 13.8 Liczba kolizji drogowych zgłaszanych Policji w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 

 

 Bezpieczeństwo ruchu według kategorii dróg 

 

 Policyjne dane wskazują, że najwięcej osób ginie w wypadkach na drogach krajowych. 

W roku 2011 na drogach krajowych doszło do 9868 wypadków, w których zginęły 1574 osoby, 

a 13 036 zostało rannych. Na drogach powiatowych doszło do 8831 wypadków, w których zgi-

nęło 805 osób, a 10 837 zostało rannych. Na drogach wojewódzkich doszło do 6804 wypadków, 

w których zginęło 913 osób, a 8658 zostało rannych.  
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 Za najbezpieczniejsze drogi w kraju uznać należy drogi gminne, mimo że najmniej osób 

zginęło w wypadkach na autostradach (37), ponieważ autostrady stanowią jedynie niewielki 

odsetek wszystkich ciągów komunikacyjnych w Polsce (należy dodać, że autostrady wchodzą 

w skład dróg krajowych). Na drogach gminnych zginęło 177 osób, co stanowi 4,2% wszystkich 

śmiertelnych ofiar wypadków w Polsce w 2011 roku. 
 

Wykres 13.9 Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych według kategorii dróg 

w latach 2009–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 

 

 

 

 Nietrzeźwi sprawcy wypadków drogowych oraz ofiary takich zdarzeń 

 

 W 2011 roku nietrzeźwi użytkownicy dróg uczestniczyli w 4972 wypadkach drogo-

wych (12,4% ogółu wypadków), w których śmierć poniosło 559 osób (13,3% ogółu zabitych),  

a 6075 osób odniosło obrażenia (12,3% ogółu rannych).  

 

 W 2011 roku nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego byli sprawcami 3893 wypad-

ków drogowych (9,7% ogółu), w których zginęło 450 osób (10,7% wszystkich ofiar śmiertel-

nych), a rannych zostało 4820 osób (9,7%). 

  

 Najliczniejszą grupę nietrzeźwych sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. 

Byli oni sprawcami 2717 wypadków, w których zginęło 300 osób, a ranne zostały 3753 osoby. 

  

 Nietrzeźwi stanowili 8,4% wszystkich sprawców wypadków drogowych spowodowa-

nych przez kierujących. W porównaniu z 2010 rokiem nastąpił wzrost liczby wypadków spo-

wodowanych przez nietrzeźwych kierujących o 262 (czyli o 10,7%). 
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Wykres 13.10 Liczba wypadków drogowych (i ich ofiar) spowodowanych w latach 2008–2011  

przez nietrzeźwych kierujących 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 

 Kierujący pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu i w stanie nie-

trzeźwości) lub podobnie działającego środka 

 

 Z danych KGP wynika, że w roku 2011 w Polsce ujawniono 183 488 osób, które kiero-

wały pojazdem, będąc pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu48 i w stanie nietrzeźwości49) 

lub podobnie działającego środka. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego  

o 10,6% (w roku 2010 było ich 165 885). 
 

Wykres 13.11 Liczba ujawnionych kierujących pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu i w stanie 

nietrzeźwości) lub podobnie działającego środka w latach 2008–2011 
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____________ 
48 Art. 87 k.w. § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi po-

jazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej 

niż 50 złotych (…). 
49 Art. 178a k.k. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi 

pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2 (…). 
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 Najwięcej kierujących w stanie po użyciu alkoholu (i w stanie nietrzeźwości) lub po-

dobnie działającego środka w roku 2011 Policja zatrzymała w województwach: wielkopolskim 

(19 098), śląskim (16 361) i dolnośląskim (14 468). Najmniej na terenie działania Komendy 

Stołecznej Policji (5739), w woj. opolskim (6113 ) i woj. podlaskim (6310). 
 

Wykres 13.12 Liczba ujawnionych kierujących pod wpływem alkoholu (w stanie po użyciu i w stanie 

nietrzeźwości) lub podobnie działającego środka w roku 2011 z podziałem na województwa 

Źródło: KGP 

 

 

 Przestępstwa drogowe 

 

 

 

 Policja 

 

 

 Wszczęte postępowania 

  

 Według danych Policji, w roku 2011 w Polsce wszczęto 176 322 postępowania przygoto-

wawcze w sprawach o przestępstwa drogowe, co oznacza wzrost ich liczby o 6,3% w stosunku 

do roku poprzedniego, kiedy to było ich 165 855. 

 Wśród wszystkich wszczętych postępowań o przestępstwa drogowe 149 370 spraw 

(czyli 84,7% wszystkich) dotyczyło prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (ich liczba 

zwiększyła się o 7,8% w stosunku do roku poprzedniego, kiedy to wszczęto 138 581 takich po-

stępowań). 
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 Przestępstwa stwierdzone 
 

 W roku 2011, według danych Policji, stwierdzono 164 572 przestępstwa drogowe, czyli 

o 5% więcej niż w roku 2010 (jednak jest to wartość mniejsza niż w latach 2003-2009). Wśród 

wszystkich stwierdzonych przestępstw drogowych 150 763 sprawy (czyli 91,6% wszystkich) 

dotyczyły prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Wśród stwierdzonych w roku 2011 

przestępstw drogowych ustalono 914 czynów karalnych nieletnich. 
  

 Wykres 13.13 Liczba stwierdzonych przestępstw drogowych w latach 2001–2011 
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 Podejrzani o popełnienie przestępstw drogowych 
  

 W roku 2011 zarzuty popełnienia przestępstw drogowych przedstawiono 158 300 po-

dejrzanym, w tym 145 639 osobom za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (czyli 92% 

ogółu). 
  

Wykres 13.14 Liczba podejrzanych o przestępstwa drogowe w latach 2001–2011 
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 Nieletni sprawcy przestępstw drogowych 

 

 W roku 2011 ustalono 1073 nieletnich sprawców przestępstw drogowych (w roku 2010: 

934), w tym 867 sprawców prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (728). 

 

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości 
  

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwa drogowe (art. 177 § 1 i 2, 178  

w zw. z 177 § 1 i 2, 178a § 1, 2 i 4 k.k.) osądzono łącznie 146 855 osób, z czego 139 153 skaza-

no. Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 62 544 osób (w tym w zawieszeniu:  

57 076 przypadków). 

 Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 15 osób skazano na kary pozbawienia 

wolności powyżej 8 lat, 71 osób na kary od 5 do 8 lat pozbawienia wolności, 333 osoby  

na kary od 2 do 5 lat pozbawienia wolności, 4756 osób na kary od 1 do 2 lat pozbawienia wol-

ności, 36 797 osób na kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności. 

 Umorzono postępowanie w 448 sprawach, warunkowo umorzono 6676. 

 Uniewinniono 531 osób. 

 Przed wyrokiem 178 osób było tymczasowo aresztowanych. 

 

 W tym z art. 178a k.k. osądzono łącznie 134 251 osób, z czego 130 742 skazano. Karę 

pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 55 674 osób (w tym w zawieszeniu:  

50 758 przypadków). 

 Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 6 osób skazano na kary pozbawienia 

wolności powyżej 8 lat, 24 osoby na kary od 5 do 8 lat pozbawienia wolności, 51 osób  

na kary od 2 do 5 lat pozbawienia wolności, 2711 osób na kary od 1 do 2 lat pozbawienia wol-

ności, 33 060 osób na kary od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności. 

 Umorzono postępowanie w 360 sprawach, warunkowo umorzono 2880. 

 Uniewinniono 220 osób. 

 Przed wyrokiem 54 osoby były tymczasowo aresztowane. 

 

 W roku 2011 w sądach rejonowych w sprawach o wykroczenia przeciwko bezpieczeń-

stwu w komunikacji (rozdz. XI k.w.) wszczęto łącznie 273 562 postępowania. Zapadło ogółem 

281 021 prawomocnych rozstrzygnięć. Orzeczono kary w 266 742 przypadkach, w tym aresz-

tu: 112, ograniczenia wolności: 1176, grzywny: 260 147. 

 Umorzono 4928 postępowań, uniewinniono 8234 osoby. W 1117 przypadkach odstąpio-

no od wymierzenia kary. 

 

 W tym z art. 87 § 1 i 2 k.w. wszczęto łącznie 34 722 postępowania. Zapadło ogółem 

 33 848 prawomocnych rozstrzygnięć. Orzeczono kary w 33 053 przypadkach, w tym aresztu: 

50, ograniczenia wolności: 201, grzywny: 32 765. 

 Umorzono 316 postępowań, uniewinniono 442 osoby. W 37 przypadkach odstąpiono  

od wymierzenia kary. 

 

 

 

 Służba Więzienna 

 

 Według stanu na 31 grudnia 2011 roku, wykonywano 5957 orzeczeń za przestępstwa 

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, z czego 5807 prawomocnych, 26 nieprawomocnych 

i 124 tymczasowe aresztowania. 

 W tym samym czasie notowano 8310 wyroków z wyznaczonym przez sąd terminem 

stawienia się do odbycia kary za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. 
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 Działania Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 

 W roku 2011 policjanci służby ruchu drogowego50: 

spędzili w służbie (na zasadzie wielokrotności) 8 526 671 godzin, 

wylegitymowali 6 438 157 osób, z czego 5 865 992 kierujących, 

pouczyli 352 344 osoby, z czego 288 004 kierujących, 59 600 pieszych i 3058 pasaże-

rów, 

nałożyli 2 803 003 mandaty karne51, 

sporządzili 89 749 wniosków o ukaranie do sądów grodzkich, w tym 84 820 na kierują-

cych pojazdami, 

przebadali 5 679 959 kierujących pojazdami na zawartość alkoholu i 10 594 kierują-

cych na zawartość środków działających podobnie do alkoholu, 

zatrzymali 404 866 dowodów rejestracyjnych, 

zatrzymali 50 751 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. 

 

 W 2011 roku do jednostek terenowych Policji zostało zakupionych i przekazanych 

10 000 szt. wielopanelowych urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania  

w ślinie osób kierujących pojazdami lub innych osób środków działających podobnie do alko-

holu (tzw. narkotesterów). 

 
 

 

 Działania Straży Granicznej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 

 Działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego funkcjonariusze Straży Gra-

nicznej realizują na bieżąco podczas kontroli granicznej, jak i w toku pełnienia służby patro-

lowo-interwencyjnej oraz podczas realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony szlaków 

komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym, a także we współdziałaniu  

z innymi służbami.  

 W 2011 roku w ramach działań na szlakach komunikacyjnych Straż Graniczna prze-

prowadziła 42 517 działań, w tym samodzielnie 30 724, a w ramach współdziałania z innymi 

służbami 11 793 (Policja, ITD, Służba Celna, SOK, ŻW i inne). 

  

 W wyniku przeprowadzonych działań funkcjonariusze Straży Granicznej: 

zatrzymali 2999 osób, 

zatrzymali 1883 dokumenty, 

skierowali do sądów grodzkich 156 wniosków o ukaranie, 

wydali 1146 decyzji administracyjnych, 

nałożyli 11 885 mandatów o łącznej wartości 2 285 247 zł. 
 

 W ramach kontroli przestrzegania ustawy o warunkach wykonywania transportu dro-

gowego funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili 1861 naruszeń przepisów, z czego m.in.: 

629 dotyczyło czasu pracy kierowców, 

599 braku licencji, zaświadczeń lub dokumentów kierowców, 

206 niewłaściwego użytkowania urządzeń rejestrujących, 

192 braku opłat drogowych, 

81 przewozu towarów niebezpiecznych, 

63 przewozu osób lub rzeczy bez zezwolenia. 
 

 

____________ 

50 Na podstawie Karty czynności 2011, opracowanej przez Biuro Ruchu Drogowego KGP.  
51 Szczegółowe dane  na temat wszystkich mandatów karnych znajdują się w Rozdziale 20.  
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 W określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym przypadkach Straż Graniczna mo-

że odmówić prawa przekroczenia granicy państwowej np. w przypadku, gdy stan techniczny 

pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, bądź kierowca znajduje się w stanie nie-

trzeźwości. W 2011 funkcjonariusze SG skontrolowali ponad 420 tys. pojazdów. Nie zezwolili  

na wjazd 35 800 pojazdom w związku z naruszeniami przepisów ruchu drogowego. 
  

 

 

 Działania Państwowej Straży Pożarnej w ramach neutralizacji miejscowych 

zagrożeń w transporcie drogowym52 

 

Miejscowe zagrożenia w transporcie drogowym są najliczniejszą grupą spośród wszyst-

kich rodzajów miejscowych zagrożeń (w roku 2011 stanowiły one ok. 20% zagrożeń w kraju  

i około 12% ogółu interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej). Co roku wśród zdarzeń 

niebędących pożarem co piąta interwencja PSP związana jest z likwidacją zdarzeń na dro-

gach. 

 Liczba miejscowych zagrożeń w transporcie drogowym w roku 2011 wyniosła 54 054, 

co oznacza spadek o 8,3% w porównaniu z rokiem 2010 (58 935). Statystycznie w roku 2011 

jednostki straży pożarnej wyjeżdżały do wypadku drogowego co 9 minut i 42 sekundy (tj. o 48 

sekund rzadziej niż w roku 2010). 

 W roku 2011 największą liczbę miejscowych zagrożeń w transporcie drogowym PSP 

odnotowała w województwach: małopolskim (6142 zdarzenia), mazowieckim (6100) i wielko-

polskim (5341). Najmniej zdarzeń wystąpiło w województwach: opolskim (1372), świętokrzy-

skim (1447) i podlaskim (1549). 
 

Tabela 13.2. Liczba miejscowych zagrożeń w transporcie drogowym w rozbiciu 

na grupy środków transportu w 2011 roku 

Źródło: KG PSP 

 
Działania jednostek PSP podczas likwidacji miejscowych zagrożeń w transporcie dro-

gowym najczęściej polegały na: zabezpieczaniu miejsca zdarzenia (53 750 przypadków), zbie-

raniu, neutralizowaniu i usuwaniu substancji chemicznych (41 840), rozcinaniu, podnoszeniu 

i przemieszczaniu pojazdów (18 343). 

Równocześnie jednostki ochrony przeciwpożarowej wykonywały wiele  czynności mają-

cych na celu ratowanie ludzi i opiekę nad rannymi, najczęściej: wykonywanie dostępu  

do poszkodowanych (2639 przypadków), opatrywanie ran i postępowanie przeciwwstrząsowe 

(2232), unieruchamianie złamań (1895) i zabezpieczanie przed utratą ciepła (1766). 
 

____________ 
52 Informacje na temat działań PSP na drogach pochodzą z pisma Zastępcy KG PSP (CKR-II-0739/2-7/12 

z 6.02.2012) do Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zawierającego wkład do Raportu  

o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku. 

Zagrożenia 

 małe lokalne średnie duże gigantyczne razem 

Motocykle 788 818 263 0 0 1869 

Autobusy 275 360 47 8 0 690 

Samochody ciężarowe 2667 3242 323 5 0 6237 

Samochody osobowe 19 406 21 209 3395 15 0 44 025 

Zdarzenia 

drogowe z 

udziałem 

pociągów 

pasażerskich 
9 23 0 0 0 32 

pociągów 

towarowych 
5 2 1 0 0 8 

tramwajów 16 23 2 0 0 41 
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Łącznie w działaniach z zakresu ratownictwa drogowego uczestniczyło 281 978 straża-

ków Państwowej Straży Pożarnej przy wykorzystaniu 74 028 różnego typu pojazdów. Wśród 

tej ostatniej liczby ponad 35% (25 601 samochodów) stanowiły specjalistyczne zastępy ratow-

nictwa drogowego i technicznego.  

 

 
 Ratownictwo chemiczno-ekologiczne w komunikacji drogowej (PSP) 

 

Liczba zdarzeń drogowych o charakterze chemiczno-ekologicznym w ciągu ostatnich 

pięciu lat jest dość regularna i waha się w granicach od 1,1 do 1,4 tys. akcji rocznie. Od roku 

2009 można zaobserwować coroczny wzrost liczby miejscowych zagrożeń chemiczno-

ekologicznych w transporcie drogowym. W roku 2011, w porównaniu z 2010, liczba ta wzrosła 

o ponad 545 i wyniosła 1924 zdarzenia. W porównaniu z rokiem 2010 wzrosła również liczba 

zdarzeń tego typu z udziałem pojazdów ciężarowych, wśród których występują także autocy-

sterny stwarzające największe zagrożenie chemiczno-ekologiczne na drogach. Odnotowany 

wzrost liczby zdarzeń z udziałem pojazdów ciężarowych wynosi ponad 32%. 

 
Wykres 13.15 Liczba miejscowych zagrożeń chemicznych i ekologicznych w transporcie drogowym 

oraz udział w nich samochodów ciężarowych, w tym cystern w latach 2005–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KG PSP 

 

  
 Działania Inspekcji Transportu Drogowego na rzecz bezpieczeństwa w ru-

chu drogowym 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z 29 października 2010 roku o zmianie ustawy 

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 225, poz. 1466) Inspekcja Transportu Drogowego uzyska-

ła uprawnienia do kontroli samochodów osobowych w przypadku uzasadnionego podejrzenia 

wobec kierującego, że kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoho-

lu lub środka działającego podobnie do alkoholu, w przypadku zarejestrowania naruszenia 

przepisów ruchu drogowego przy użyciu przyrządów kontrolno-pomiarowych lub urządzeń 

rejestrujących albo w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów ruchu drogo-

wego lub spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa. Przepisy tej ustawy określają również 

nowe zadania Inspekcji Transportu Drogowego, tj. ujawnianie wykroczeń w ruchu drogowym 

za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących (fotoradary, wideorejestratory). 
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 Działalność ITD na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym obejmuje 

w głównej mierze prewencyjne kontrole drogowe, w tym: 

szczegółową kontrolę autokarów wycieczkowych, autobusów rejsowych oraz auto-

karów przewożących dzieci w ramach akcji „Bezpieczny autokar‖, prowadzonej całorocz-

nie, ze szczególnym nasileniem w okresie ferii zimowych oraz wzmożonych kontroli  

w ramach walki z szarą strefą w transporcie osób; 

kontrolę przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierowców wykonują-

cych przewozy w ramach transportu drogowego lub niezarobkowego przewozu na po-

trzeby własne; 

ograniczenie liczby przemęczonych kierowców zawodowych uczestniczących  

w ruchu drogowym poprzez kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących czasu pro-

wadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków kierowcy w transporcie międzynarodowym  

na podstawie umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących mię-

dzynarodowe przewozy drogowe (AETR), w transporcie w granicach Wspólnoty Euro-

pejskiej – zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr rozporządzenia (WE)  

nr 561/2006; 

ograniczenie ryzyka przewozu towarów niebezpiecznych poprzez kontrolę prze-

wozu drogowego towarów niebezpiecznych zgodnie z przepisami ustawy o przewozie 

drogowym towarów niebezpiecznych oraz umowy europejskiej dotyczącej międzynarodo-

wego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR); 

kontrolę dokumentów uprawniających do prowadzenia samochodów ciężarowych i auto-

busów zgodnie z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym 

oraz ustawy z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym oraz eliminację z ruchu 

drogowego nietrzeźwych kierowców poprzez kontrolę stanu trzeźwości kierowców  

w transporcie drogowym; 

eliminowanie z ruchu drogowego pojazdów niesprawnych technicznie oraz 

przeciwdziałanie procesowi degradacji dróg wpływającemu na pogorszenie bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego poprzez kontrolę masy i nacisków osi pojazdów ciężarowych; 

kontrolę naruszeń przepisów ruchu drogowego polegających na przekraczaniu do-

zwolonej prędkości oraz niestosowaniu się do sygnałów świetlnych przez sys-

tem automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym; 

działania informacyjne Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego na rzecz popra-

wy bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

 W ciągu dziesięcioletniej działalności Inspekcji Transportu Drogowego wykonano łącz-

nie 1 430 619 kontroli drogowych. W latach 2005–2011 przeprowadzono ok. 10 500 kontroli  

w siedzibie przedsiębiorców. 

 Zgodnie z danymi ITD następuje systematyczny spadek kontroli zakończonych nałoże-

niem kary pieniężnej w drodze decyzji administracyjnej w stosunku do liczby kontrolowanych 

pojazdów z blisko 40% w 2003 roku do 15,5% w latach 2010–2011.  

 Ponadto w latach 2008–2010 następował spadek stwierdzanych naruszeń przepisów 

ruchu drogowego nakładanych w formie mandatów53 w stosunku do liczby przeprowadzonych 

kontroli drogowych (jedynie w 2011 roku nastąpił wzrost o 1% w stosunku do roku 2010). 

 W latach 2008–2010 następował także spadek stwierdzanych naruszeń przepisów 

ustawy o transporcie drogowym w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli drogowych 

(w roku 2008: 14,6%, w roku 2011: 11,5%). 

 Następuje systematyczny spadek liczby naruszeń w zakresie wymiarów, masy i naci-

sków na osie podczas kontroli w tym zakresie (w 2007: 25,2%, w 2011: 21,1%). 

 Na przestrzeni ostatnich 6 lat (wyjątek w 2011 roku – niewielki wzrost w stosunku  

do 2010) obserwowany jest systematyczny spadek odsetka kontroli pojazdów przewożących 

towary niebezpieczne zakończonych ujawnieniem naruszeń przepisów Umowy ADR (w roku 

2005: 38%, w roku 2010: 9%, w 2011: 12%). 
 
____________ 
53 Szczegółowe dane  na temat wszystkich mandatów karnych znajdują się w Rozdziale 20.  
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 Poprawa przestrzegania przepisów w tym zakresie wynika zarówno z systematycznej 

kontroli prowadzonej przez organy kontrolne, jak i nadzoru sprawowanego w podmiotach 

uczestniczących w realizacji przewozu drogowego, jaki sprawują doradcy ds. bezpieczeństwa 

w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. 

 

W 2011 roku inspektorzy transportu drogowego przeprowadzili 170 271 kontroli dro-

gowych, w tym 93 276 kontroli przewoźników krajowych (54,7%) oraz 76 995 kontroli prze-

woźników zagranicznych (45,3%). W 2011 roku przeprowadzono 170 271 kontroli, w tym kon-

trola przewozu rzeczy (144 904) oraz kontrola przewozu osób (25 367). Podczas kontroli dro-

gowych ujawniono 143 402 naruszenia wynikające z nieprzestrzegania  ustawy o transporcie 

drogowym oraz 10 686 naruszeń wynikających z ustawy o drogach publicznych. 

 

Inspekcja Transportu Drogowego posiada uprawnienia do kontroli przedsiębiorstw 

wykonujących przewozy drogowe w ich siedzibach. W ramach realizacji tego zadania woje-

wódzkie inspektoraty transportu drogowego przeprowadziły 2572 kontrole w przedsiębior-

stwach wykonujących transport drogowy lub przewozy na potrzeby własne. W wyniku prze-

prowadzonych kontroli w przedsiębiorstwach wykonujących przewozy drogowe w 2011 roku 

wydano 1893 decyzje administracyjne o nałożeniu kar pieniężnych na łączną kwotę  

22,19 mln zł.  

 

W 2011 roku utworzono Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Dro-

gowym. Celem powołania CANARD-u wraz z 10 delegaturami terenowymi jest penalizacja 

wykroczeń drogowych polegających na niestosowaniu się do ograniczeń prędkości lub sygnali-

zacji świetlnej. Wprowadzenie systemu automatycznego nadzoru na ruchem drogowym spro-

wadza się do usytuowania na drogach w Polsce urządzeń rejestrujących, maksymalnego wy-

korzystania ich efektywności oraz szybkiego i skutecznego egzekwowania prawa. 

Wszystkie te działania mają służyć poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdyż 

doświadczenie wielu krajów europejskich pokazuje, że najlepszą metodą zdyscyplinowania 

kierujących pojazdami do obowiązujących limitów prędkości są automatyczne systemy wspo-

magające prace instytucji upoważnionych do kontroli i nadzoru nad ruchem.  

Od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku urządzenia obsługiwane przez pracowników GITD 

oraz 10 delegatur terenowych zarejestrowały łącznie 575 074 wykroczenia. Centrum oraz de-

legatury terenowe realizują swoje zadania w oparciu o obudowy na stacjonarne urządzenia 

rejestrujące (maszty) i urządzenia rejestrujące przejęte od Policji oraz Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad. Na dzień 31 grudnia 2011 roku Inspekcja Transportu Drogowe-

go dysponowała 899 masztami oraz 106 urządzeniami rejestrującymi. 

 

W ramach rozbudowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym 

planowany jest zakup 300 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, 29 wideorejestratorów za-

montowanych w jednostkach mobilnych, 15 urządzeń do monitorowania przejazdu na czerwo-

nym świetle oraz 24 zestawów do dokonywania pomiaru średniej prędkości na danym odcin-

ku drogi. Dzięki prowadzonym postępowaniom przetargowym oraz pracom w zakresie imple-

mentacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE z 25 października 2011 

roku w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących prze-

stępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego (Dz.Urz. UE L 288  

z 5.11.2011, str. 1—15), dającej instrumenty do egzekwowania odpowiedzialności za przekra-

czanie dozwolonej prędkości oraz przejeżdżanie na czerwonym świetle wobec kierowców z in-

nych krajów Unii Europejskiej, możliwa będzie dalsza poprawa bezpieczeństwa na polskich 

drogach. 
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 Główne inicjatywy podejmowane w celu poprawy bezpie-

czeństwa w ruchu drogowym 

 

 W celu poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w roku 2011 prowadzono 

działania kontrolne, tj.:  

PRĘDKOŚĆ –  egzekwowanie ograniczeń prędkości, 

PASY – egzekwowanie obowiązku podróżowania w pasach bezpieczeństwa oraz stoso-

wanie urządzeń ochronnych do przewozu dzieci, 

NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO – zapewnienie bezpieczeń-

stwa pieszym i rowerzystom oraz stosowanie się przez nich do przepisów ruchu drogo-

wego, 

ALKOHOL I NARKOTYKI – ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pod wpły-

wem alkoholu bądź środków działających podobnie do alkoholu, 

TRUCK – ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem 

transportu drogowego, 

BUS – ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości występujących w przewozie osób, 

 

 oraz realizowano działania kontrolno-prewencyjne, tj.:  

BEZPIECZNY WEEKEND i BEZPIECZNE WAKACJE – zapewnienie bezpiecznej po-

dróży wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w dniach zmasowanych wyjazdów i po-

wrotów, 

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY – zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzie-

ży w rejonie szkół w okresie rozpoczęcia nauki. 

 

 Akcje te realizowane są corocznie w ramach Krajowego programu bezpieczeństwa ru-

chu drogowego GAMBIT 2005 oraz wynikają z wytycznych Europejskiego Stowarzyszenia Po-

licji Ruchu Drogowego TISPOL i postanowień Rekomendacji Komisji Europejskiej  

z 21 października 2003 roku w sprawie egzekwowania przepisów w dziedzinie BRD. Krajowy 

program GAMBIT opracowany został zgodnie z wymogami Unii Europejskiej dotyczącymi 

ochrony życia uczestników ruchu drogowego i przyjęty został przez Radę Ministrów 19 kwiet-

nia 2005 roku. Celem strategicznym programu jest zmniejszenie do roku 2013 liczby ofiar 

śmiertelnych o ponad 50% w stosunku do roku 2003, tj. nie więcej niż 2800 ofiar śmiertelnych 

rocznie. Należy zaznaczyć, że Policja w zakresie wskazanych przedsięwzięć współpracowała  

z innymi służbami nadzorowanymi przez ówczesne MSWiA, w tym ze Strażą Graniczną, pro-

wadzącą również działania prewencyjno-kontrolne. 

 

W 2011 roku zakończono realizację trzyletniego projektu LIFESAVER. Projekt ten 

został przygotowany i był finansowany przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowe-

go TISPOL oraz współfinansowany przez Komisję Europejską. LIFESAVER składał się  

z 6 pakietów roboczych i obejmował swym zasięgiem – obok Polski – Węgry, Portugalię, Ru-

munię, Słowenię i Hiszpanię. W jego ramach zorganizowano w Polsce 2 seminaria dla szcze-

bla strategicznego, 3 warsztaty szkoleniowe adresowane do średniego szczebla zarządzającego 

policji ruchu drogowego oraz 9 seminariów tematycznych w krajach UE. Najobszerniejszym 

pakietem był WP6, obejmujący międzynarodowe wymiany policjantów, w których udział wzię-

ło ogółem 617 policjantów ruchu drogowego z krajów uczestniczących w projekcie, w tym 181 

przedstawicieli polskiej Policji. 

 

Częścią projektu były  wspólne operacje europejskich policji ruchu drogowego zmierza-

jące do egzekwowania prawa przede wszystkim w zakresie przekraczania dozwolonej prędko-

ści, prowadzenia pojazdów po użyciu alkoholu czy narkotyków, niestosowania pasów bezpie-

czeństwa oraz kontroli wykonywania transportu drogowego. 
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W lutym 2011 w ramach projektu LIFESAVER przeprowadzono w Warszawie ostat-

nie seminarium strategiczne. Odbyły się również dwie wizyty studyjne w Niemczech. W mar-

cu w Londynie odbyło się podsumowujące projekt posiedzenie LIFESAVER team 'ów. Oficjal-

nie projekt zakończył się w maju 2011 roku. 

W roku 2011 zakończył się również roczny projekt Transport Security Activities, reali-

zowany pod patronatem Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego TISPOL. Był on 

ukierunkowany na zagadnienia związane z transportem drogowym. W ramach projektu od-

były się 4 seminaria, 2 wymiany policjantów oraz konferencja z udziałem polskich policjan-

tów ruchu drogowego. Przedstawiciel Biura Ruchu Drogowego KGP jest członkiem Grupy Ro-

boczej TSA.  

W sierpniu 2011 roku rozpoczęto realizację kolejnego projektu zainicjowanego przez 

TISPOL – Road Policing Activities 2011-2012 (kontynuacja Transport Security Activities).  

W jego ramach zaplanowano 3 seminaria szkoleniowe skierowane do policjantów ruchu dro-

gowego państw członkowskich TISPOL. Ważnym elementem projektu są międzynarodowe 

wymiany policjantów ruchu drogowego oraz paneuropejskie operacje kontrolne, ukierunko-

wane przede wszystkim na wykrywanie i zwalczanie wykroczeń i przestępstw popełnianych 

w ruchu drogowym na głównych szlakach komunikacyjnych Europy, a także wspólne działa-

nia kontrolne ruchu drogowego na trasach przygranicznych.  

W listopadzie 2011 roku polska Policja podpisała dokumenty związane z przystąpie-

niem do projektu Road Policing Activities 2, będącego kontynuacją obecnie trwającego.  

TISPOL przewiduje zorganizowanie międzynarodowej konferencji z zakresu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego, 3 seminariów szkoleniowych skierowanych do policjantów ruchu drogowe-

go, kilku paneuropejskich operacji kontrolnych oraz spotkań ewaluacyjnych. Seminaria mają 

obejmować swym zakresem m.in. wymianę doświadczeń i tzw. dobrych praktyk z zakresu 

technologii wykorzystywanej przez policje ruchu drogowego w Europie, egzekwowania i sku-

teczności regulacji prawnych, wymianę informacji oraz szeroko rozumianą współpracę w ob-

szarze bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Polska Policja jest członkiem Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego TI-

SPOL od 2006 roku, dlatego jej przedstawiciel uczestniczył  w roku 2011 w obradach TISPOL 

COUNCIL w Oslo oraz Manchesterze. Przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego KGP brali 

również udział w pracach grupy roboczej ds. transportu lądowego przy Radzie UE nad projek-

tem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającej ułatwienia w transgranicz-

nym egzekwowaniu prawa dotyczącego bezpieczeństwa drogowego, której efektem było uchwa-

lenie podczas polskiej prezydencji Dyrektywy  Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE 

z dnia 25 października 2011 r. w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany infor-

macji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowe-

go. 

Przedstawiciele KGP aktywnie uczestniczyli w pracach grupy roboczej LEWP (Grupa 

Robocza ds. Egzekwowania Prawa) Rady UE podczas polskiej prezydencji, której efektem by-

ło wypracowanie zasad współpracy pomiędzy LEWP a Europejską Organizacją Policji Ruchu 

Drogowego TISPOL. W praktyce przyjęte rozwiązania pozwolą na bardziej efektywną wymia-

nę informacji, a jednocześnie na bieżącą dyskusję w istotnych sprawach z obszaru bezpie-

czeństwa ruchu drogowego oraz szybsze i skuteczniejsze podejmowanie ewentualnych inicja-

tyw legislacyjnych w tym zakresie. 

W 2011 roku odbyło się spotkanie robocze podsumowujące oraz konferencja w związ-

ku z zakończeniem realizacji projektu ICARUS. W realizację ww. przedsięwzięcia – oprócz 

Polski – zaangażowani byli przedstawiciele policji ruchu drogowego z Austrii, Bułgarii, Fran-

cji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Malty, Portugalii, Norwegii, Słowacji, Szwajcarii, 

Węgier oraz Włoch. Projekt ten ukierunkowany był na zapobieganie wypadkom drogowym, 

których sprawcami są młodociani kierowcy. Jego głównym celem była identyfikacja czynni-

ków ryzyka, które mogą mieć wpływ na zachowanie młodych kierowców oraz wypracowanie 

modelu szkoleniowego dla tej grupy kierowców. Projekt został opracowany przez Wydział 

Psychologii Uniwersytetu w Rzymie, we współpracy z włoską policją drogową oraz innymi 

instytucjami. Projekt został zaakceptowany oraz sfinansowany przez UE. 
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Przedstawiciele Biura Ruchu Drogowego KGP byli również zaangażowani w prace 

grupy ds. ruchu drogowego w ramach Forum Salzburg, nad projektem ,,Porozumienia mię-

dzyrządowego o ułatwieniach w transgranicznym egzekwowaniu kar za wykroczenia drogo-

we‖, precyzującym zasady współpracy krajów Forum Salzburg w związku w uchwaleniem dy-

rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE z 25 października 2011 roku 

w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw 

lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.     

Ponadto w 2011 roku podjęto w KGP prace prowadzące do pozyskania środków  

ze Szwajcarsko-polskiego programu współpracy (SPPW).  Opracowano zarys projektu pn.: 

„Bezpieczeństwo w ruchu drogowym‖, który ma być realizowany od 1 października 2012 roku 

do 31 grudnia 2014 roku. 

Jego główne założenia to: 

przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej mającej na celu wzrost świado-

mości najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego w ujęciu 3 grup 

(motocykliści, seniorzy w ruchu drogowym, piesi), 

przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych i doskonalących dla policjantów ruchu 

drogowego oraz osób zaangażowanych w działania z zakresu problematyki bezpie-

czeństwa ruchu drogowego, 

zakup pojazdów wyposażonych w wideorejestratory, 

inwestycje infrastrukturalne poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego w 6 jed-

nostkach samorządu terytorialnego. 

 

 

 

 Program Razem bezpieczniej 

 

 Jednym z obszarów wskazanych w programie Razem bezpieczniej jest bezpieczeństwo 

w ruchu drogowym. W obszarze tym wskazano następujące problemy: 

 

dużą liczbę wypadków drogowych, szczególnie ze skutkiem śmiertelnym, 

dużą liczbę przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub innego po-

dobnie działającego środka, 

nadmierną prędkość pojazdów i liczne przypadki nieużywania pasów bezpieczeń-

stwa. 

 

 Do niezbędnych zadań zmierzających do ograniczenia skali występujących zagrożeń  

i nieprawidłowości zaliczono: 

 

zwiększenie liczby i aktywności patroli policyjnych na drogach, szczególnie w rejonie 

dużych miast (zintensyfikowanie wykrywania substancji psychoaktywnych u kierow-

ców, intensyfikacja kontroli prędkości pojazdów wraz z ciągłym wdrażaniem nadzoru 

automatycznego), 

usprawnienie działań z zakresu kontroli technicznej pojazdu, 

intensyfikacja kontroli przewoźników pod względem przestrzegania przepisów usta-

wy o transporcie drogowym (współpraca Policji z Inspekcją Transportu Drogowego), 

edukacja w celu kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogo-

wego, respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników tego ruchu, 

upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego oraz z zakresu udzielania pierwszej 

pomocy, 

promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  

zaostrzenie przepisów w stosunku do osób łamiących przepisy ruchu drogowego, któ-

rych naruszanie jest przyczyną lub skutkiem najcięższych i najczęstszych wypadków 

drogowych (np. tych, którzy kierują pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków  

odurzających, nie używają pasów bezpieczeństwa), 
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usprawnienie systemu ściągalności mandatów karnych w celu wykształcenia w kie-

rowcach przeświadczenia o surowości i nieuchronności kary za naruszanie przepi-

sów, 

włączenie wychowania komunikacyjnego do programu Edukacja dla bezpieczeństwa, 

realizacja programów profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

opracowanie i wdrożenie zasad kształtowania bezpiecznej przestrzeni w ruchu dro-

gowym. 

 

 W ramach rezerwy celowej corocznie na realizację rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań programu Razem bezpieczniej zabezpieczana jest 

kwota 3 mln zł na aktywizację społeczności lokalnych. Kwota ta jest przekazywana do budże-

tów wojewodów na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe i jednostki samorzą-

du terytorialnego. W latach 2007–2011 na projekty prewencyjno-profilaktyczne w obszarze 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym przekazano łącznie 2 300 595 zł (łącznie dofinansowano 

34 projekty). W 2011 roku wytypowano do dofinansowania 2 projekty na sumę  

184 777 zł. 

Najciekawsze projekty zamieszczane są w Banku Dobrych Praktyk na stronie interne-

towej programu. Strona ta jest na bieżąco modyfikowana. Została również wyposażona  

w interaktywną mapę dobrych praktyk oraz dział multimedia (materiały filmowe, w tym  

o tematyce dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pomocy przedlekarskiej), będąc miej-

scem porównawczym województw w zakresie zaangażowania w realizację programu. 

 

 

 

 Projekt Budujemy miasteczka ruchu drogowego 

  

 Ministrowi Spraw Wewnętrznych powierzono realizację projektu pn. „Budujemy mia-

steczka ruchu drogowego‖ w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Pro-

gram operacyjny „Infrastruktura i środowisko 2007–2013‖. 

 Celem projektu jest wybudowanie nowoczesnego miasteczka ruchu drogowego  

w każdym województwie, co powinno przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa na pol-

skich drogach. Projekt będzie realizowany przez MSW we współpracy z urzędami wojewódz-

kimi i jednostkami samorządu terytorialnego i zakończy się w roku 2013. Budżet projektu 

Budujemy miasteczka ruchu drogowego wyniesie 10 mln zł, z czego 8,5 mln zł będzie 

pochodzić ze środków unijnych. 

 

 27 września 2010 roku w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego podpisano 11 umów 

wstępnych na realizację projektów w ramach Programu operacyjnego „Infrastruktura  

i środowisko―. Wśród nich na projekt: Budujemy miasteczka ruchu drogowego, którego 

wykonawcą jest MSW (wcześniej MSWiA). Dokument został podpisany między 

Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych. 

 W roku 2011 przygotowano Studium Wykonalności Projektu oraz rozpoczęto działania 

mające na celu pozyskanie dokumentacji koniecznej do wykonania inwestycji. W związku  

z powyższym zostały opracowane minimalne wymagania odnoszące się do planowanych 

inwestycji. Urzędy wojewódzkie znalazły partnerów we wszystkich województwach. Obecnie 

projekt przewiduje wybudowanie osiemnastu miasteczek w całym kraju (uprzednio wstępnie 

planowano wykonanie szesnastu miasteczek).  
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 Inne działania prewencyjne i edukacyjne 

 

 Kampania Rowerem bezpiecznie do celu (konkurs MSWiA i Programu 1  

Polskiego Radia) 

 

Kampania wpisuje się w działania rządowego programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej. Głównym założeniem kontynuowanej od 2008 

roku w okresach letniego wypoczynku kampanii Rowerem bezpiecznie do celu, jest promowa-

nie bezpieczeństwa w ruchu drogowym rowerzystów, a w szczególności dzieci i młodzieży. Ak-

cja miała na celu edukację rowerzystów w zakresie zagrożeń, z którymi spotykają się na dro-

gach oraz nawyku poszanowania przepisów prawa o ruchu drogowym. Kampania została uję-

ta na liście przedsięwzięć realizowanych w ramach tzw. dekady działań na rzecz bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego, zainaugurowanej 11 maja 2011 roku w Sejmie (Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych ogłosiło lata 2011—2020 dekadą działań na rzecz bezpieczeństwa ru-

chu drogowego Decade of Action for Road Safety). 

Prowadzone w jej ramach działania policyjne polegały m.in. na wzmożonej kontroli  

kierujących pojazdami silnikowymi pod kątem przestrzegania przepisów ruchu drogowego  

w stosunku do rowerzystów, egzekwowaniu od rowerzystów obowiązku poruszania się po dro-

gach zgodnie z przepisami, a także posiadania karty rowerowej/motorowerowej przez dzieci  

i młodzież. Inauguracja kampanii miała miejsce w maju 2011 roku w Warszawie. 

Współpartnerzy: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (MI), Ministerstwo 

Sportu i Turystyki, Żandarmeria Wojskowa, Miasto Stołeczne Warszawa, Państwowa Straż 

Pożarna, Straż Graniczna, Komenda Stołeczna Policji, Stołeczna Estrada, Polski Komitet 

Olimpijski, Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, Szpital Kliniczny MSWiA (MSW).  

Konkurs MSWiA i Programu 1 Polskiego Radia Rowerem bezpiecznie do celu trwał  

na od 3 czerwca do 22 sierpnia 2011 r. W tym czasie w każdy poniedziałek i piątek  

w audycji „Popołudnie z Jedynką‖ prowadzony był konkurs dla słuchaczy z zakresu bezpie-

czeństwa ruchu drogowego. Pytania przygotowywane były we współpracy z Biurem Ruchu 

Drogowego KGP. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem słuchaczy Programu 1 –  

w czasie jego trwania wysłano łącznie blisko 20 tysięcy odpowiedzi. 

 

 

 Bezpieczne wakacje, wzorem lat ubiegłych, były realizacją wspólnych inicjatyw ad-

ministracji zespolonej oraz zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji 

pozarządowych i instytucji organizujących wypoczynek dzieciom i młodzieży.  

  Założeniem towarzyszącym planowaniu działań Bezpieczne wakacje było jej zintegro-

wanie z rządowym programem ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem 

bezpieczniej. Działania profilaktyczno-prewencyjne na szczeblu wojewódzkim podejmowane 

były przez urzędy wojewódzkie, komendy wojewódzkie i stołeczną policji, PSP, SG oraz orga-

ny administracji rządowej i pozarządowej i polegały m.in. na: 

zwiększeniu liczby policjantów ruchu drogowego i prewencji na trasach i drogach do-

jazdowych  do miejscowości turystycznych, stosownie do bieżącej analizy potrzeb i za-

grożeń, 

wykorzystywaniu zintegrowanego systemu służby patrolowej i operacyjnej m.in.  

na dworcach kolejowych i autobusowych oraz na szlakach komunikacyjnych, 

zwiększeniu liczby policjantów w miejscach masowego wypoczynku (miejscowości tury-

styczne, pola namiotowe itp.), dyslokowaniu służby patrolowej stosownie do potrzeb  

w zakresie poprawy  bezpieczeństwa wakacyjnego, w tym organizowaniu posterunków 

sezonowych w miejscach masowego wypoczynku, 

organizacji akcji, kampanii oraz realizacji podprogramów o charakterze profilaktycz-

nym. 
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 Konkurs MSWiA i Programu 1 Polskiego Radia Bezpieczne Wakacje podczas 

XVII Przystanku Woodstock 

 

W trakcie 17. Przystanku Woodstock, który miał miejsce w Kostrzynie nad Odrą  

w dniach 4—6 sierpnia 2011 roku, uczestnicy festiwalu mieli okazję wziąć udział w konkursie 

realizowanym w ramach programu Razem bezpieczniej, zorganizowanym przez Program 1 

Polskiego Radia i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do konkursu przystą-

piło 296 osób. Jego celem była popularyzacja zasad bezpiecznego wypoczynku w okresie let-

nim, w szczególności uświadomienie szkodliwego działania narkotyków i alkoholu, oraz zapo-

znanie z zasadami bezpieczeństwa nad wodą i w ruchu drogowym. Trzyosobowa komisja kon-

kursowa wyłoniła 20 finalistów, którzy musieli odpowiedzieć na pytania związane 

z bezpieczeństwem. MSWiA nagrodziło uczestników festiwalu Woodstock za wiedzę w zakre-

sie bezpiecznych zachowań. 6 sierpnia 2011 roku konkurs został rozstrzygnięty, wręczenie 

nagrody (skuter z wyposażeniem) odbyło się na dużej scenie Przystanku Woodstock. 

 

 

MSWiA w roku 2011 brało udział w organizacji i prowadzeniu turniejów: 

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół pod-

stawowych i gimnazjów, 

Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół spe-

cjalnych i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. 

  

 Ponadto MSWiA fizycznie i organizacyjnie wsparło 3 turnieje: motoryzacyjny i Biura 

Ruchu Drogowego w ramach przygotowanego w MSWiA Porozumienia o współpracy  

z PZMot, MI, KGP z 1 czerwca 2011 roku. 
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Rozdział 14 
 

Zagrożenia bezpieczeństwa imprez 

masowych 
 

(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji54 i Ministerstwa Sprawiedliwości 

____________ 

54 W tym na podstawie raportu: Bezpieczeństwo imprez masowych w 2011 roku, Główny Sztab Policji KGP, War-

szawa, styczeń 2012. 

      Policyjna statystyka wyodrębnia pozakodeksowe kategorie zdarzeń: ekscesy chuli-

gańskie oraz zbiorowe naruszenia prawa, nie odnosząc się do poszczególnych norm pra-

wa. Ponadto zdarzenia są rozgraniczane w zależności od czasu ich wystąpienia (przed,  

w trakcie, po imprezie) oraz miejsca ich zaistnienia (miejsce imprezy, trasa przejazdu 

lub dojścia do miejsca imprezy). 

      Istotne zmiany w przepisach karnych ustawy z 20 marca 2009 roku 

o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. nr 62, poz. 504, z późn. zm.) wprowadziła 

ustawa z 31 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1280). Zmiany te weszły w życie  

z dniem 13 stycznia 2012 roku. 

  

      Przestępstwa z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych: 

      Art. 58 ust. 1–2 (organizowanie imprez masowych bez zezwolenia). 

      Art. 59 ust. 1 (wnoszenie lub posiadanie broni i materiałów niebezpiecznych). 

      Art. 60 ust. 1–4 (wdarcie się na teren rozgrywania zawodów sportowych, np. płytę 

boiska, nowość – wdarcie się na teren imprezy masowej, rzucanie przedmiotami mogący-

mi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, naruszenie nietykalności cielesnej członka 

służby porządkowej lub informacyjnej). 

      Art. 61 (odpowiedzialność spikera zawodów). 

  

     Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu  

i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.  

Organizator musi spełnić następujące warunki w zakresie bezpieczeństwa: 

– Zapewnić spełnienie wymogów wynikających z ustawy o BIM (zapewnienia bezpie-

czeństwa osobom uczestniczącym w imprezie, ochrona porządku publicznego, zabezpie-

czenie pod względem medycznym, zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego obiek-

tów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicz-

nymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi). 

– Spełnić wymogi określone w szczególności w przepisach prawa budowlanego,  

w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, zapewnić 

udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kie-

rownika do spraw bezpieczeństwa, zapewnić pomoc medyczną, zapewnić zaplecze higie-

niczno-sanitarne, wyznaczyć drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojaz-

dom służb ratowniczych i Policji, zapewnić warunki do zorganizowania łączności pomię-

dzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej, zapewnić sprzęt 

ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy maso-

wej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych, wydzielić pomieszczenia dla służb kieru-

jących zabezpieczeniem imprezy masowej. 

 

      W przypadku, gdy działania służby porządkowej są nieskuteczne, organizator  

lub kierownik ds. bezpieczeństwa występuje do Policji o udzielenie pomocy, niezwłocznie 

potwierdzając ten fakt pisemnym zgłoszeniem. W takim przypadku służby porządkowe  

i informacyjne wykonują polecenia Policji.  
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 Zagrożenia dla bezpieczeństwa imprez masowych 
 

Na imprezach masowych często dochodzi do używania środków pirotechnicznych,  

co jest kwalifikowane w polskim prawie jako przestępstwo. Ponadto uczestnicy imprez maso-

wych, w szczególności sportowych, dopuszczają się nagminnie wykroczeń polegających  

na niestosowaniu się do regulaminu obiektu (imprezy masowej) i do poleceń wydawanych 

przez służby porządkowe oraz informacyjne. Pomiędzy kibicami dochodzi do zaplanowanych 

bójek („ustawek‖), które, pomimo związku z imprezami, odbywają się najczęściej poza stadio-

nami. Na obiektach sportowych i wokół nich najczęściej dochodzi do wzajemnych wyzwisk, 

które mogą kończyć się konfrontacją siłową. W przypadku interwencji służb odpowiedzial-

nych za porządek (organizator, Policja) agresja grup może zostać przekierowana na interwe-

niujące osoby. 

Zgodnie z informacjami KGP na dzień 31 grudnia 2011 roku w aplikacji PRIM figuro-

wało 1843 osoby z aktywnym zakazem stadionowym oraz 76 osób z orzeczonym obowiązkiem 

powstrzymania się od udziału w masowych imprezach sportowych (razem 1919). W roku 

2011 odnotowano 685 przypadków (nie osób) niezastosowania się do wyroku sądowego orze-

kającego zakaz stadionowy. 

Imprezom masowym nieodzownie towarzyszy przestępczość narkotykowa. W głównej 

mierze dotyczy ona tzw. narkotyków miękkich, posiadanych w niewielkich ilościach przez 

uczestników imprez masowych. Problem dotyczy wszystkich rodzajów imprez masowych,  

z tym, że zauważalna jest większa wykrywalność tego typu przestępstw w związku z impre-

zami artystyczno–rozrywkowymi. 

  
 

 Liczba imprez masowych zabezpieczanych przez Policję 
 

 W 2011 roku Policja była zaangażowana w zabezpieczenie 7799 imprez masowych, 

czyli o 7,1% więcej niż w roku 2010 (7281). Wśród nich 383 (4,9% ogółu) były kwalifikowane 

jako imprezy podwyższonego ryzyka. Do roku 2010 liczba zabezpieczanych przez Policję im-

prez masowych malała, co było związane ze spadkiem liczby organizowanych imprez maso-

wych. W roku 2011 miało miejsce 4415 imprez sportowych zabezpieczanych przez Policję, 

czyli o 6,8% więcej niż w roku poprzednim (4132). Wśród nich było 2088 meczów piłki nożnej.  

 W 2011 roku Policja zabezpieczała 3384 imprezy o charakterze artystyczno– 

–rozrywkowym (o 7,5% więcej niż w roku 2010). 
 

Wykres 14.1 Liczba imprez masowych zabezpieczanych przez Policję w latach 2001–2011 
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 Liczba policjantów skierowanych do zabezpieczenia imprez masowych 

 

 Do roku 2010 liczba policjantów kierowanych do zabezpieczenia imprez masowych spa-

dała wraz ze spadkiem liczby organizowanych imprez. W 2011 roku do zabezpieczenia imprez 

masowych skierowano łącznie (na zasadzie wielokrotności) 289 960 policjantów, co oznacza 

wzrost o 16,7% w stosunku do roku 2010 (248 460). W 2011 roku 81 201 policjantów było za-

angażowanych do działań w związku z imprezami podwyższonego ryzyka. 

 W roku 2011 do zabezpieczenia masowych imprez sportowych skierowano 239 871 

funkcjonariuszy, z czego 200 982 do zabezpieczenia meczów piłkarskich. 

 Do zabezpieczenia imprez masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym skiero-

wano 50 089 policjantów. 
 

 

Wykres 14.2 Liczba policjantów skierowanych do zabezpieczania imprez masowych  

w latach 2001–2011 
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 Obrażenia osób (w tym policjantów) podczas imprez masowych 

  

 W roku 2011, w związku z zabezpieczaniem imprez masowych, obrażenia odniosło 38 

osób, w tym 14 policjantów. Najwięcej funkcjonariuszy policji (12) odniosło obrażenia podczas  

działań zabezpieczających na meczach piłki nożnej, 2 natomiast na innych imprezach sporto-

wych.  

 W roku poprzednim obrażenia odniosło 131 osób, w tym 90 policjantów. 
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 Koszty poniesione przez Policję w związku z zabezpieczeniem imprez  

masowych 

  

 W roku 2011 podwyższeniu (o 30,7% w porównaniu z rokiem poprzednim) uległy kosz-

ty poniesione przez Policję w związku z zabezpieczaniem imprez masowych. W roku 2011 za-

bezpieczenie przez Policję imprez masowych kosztowało 41 491 865 złotych (natomiast  

w 2010: 31 746 230 złotych). 

 
Wykres 14.3 Koszty poniesione przez Policję w związku z zabezpieczaniem imprez masowych  

w latach 2001–2011 (w milionach złotych) 
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 W 2011 roku straty w mieniu policyjnym wyniosły 4611 zł. Najwięcej strat Policja po-

niosła podczas zabezpieczania meczów piłki nożnej (3811 zł). Natomiast podczas zabezpiecza-

nia imprez artystyczno-rozrywkowych  straty policji oszacowano na 800 zł. 

 

  

 

 Zabezpieczenia przejazdów uczestników imprez masowych 

 

 W 2011 roku w związku z imprezami masowymi przeprowadzono 3511 policyjnych 

zabezpieczeń przejazdów uczestników, angażując do realizacji tego zadania 46 307 policjan-

tów. 95% zabezpieczeń przejazdów miało miejsce w związku z przemieszczaniem się kibiców 

piłkarskich, angażując 44 100 policjantów (95% ogółu sił kierowanych do działań związanych 

z przejazdami uczestników imprez masowych).  

 Spośród 3511 zrealizowanych w 2011 roku zabezpieczeń przejazdów uczestników im-

prez masowych 3065 miało związek z przejazdami samochodowymi (87% patroli zabezpiecza-

jących). W związku z przemieszczaniem się uczestników imprez pociągami przeprowadzono 

446 patroli zabezpieczających. 

 W związku z przejazdami uczestników imprez masowych w roku 2011 odnotowano 

144 przestępstwa i 84 wykroczenia (w roku: 2010: 84 wykroczenia i 54 przestępstwa). 
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Wykres 14.4 Liczba policyjnych patroli zabezpieczających przejazdy uczestników imprez masowych  

w latach 2006–2011 
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 Zakłócenia porządku publicznego podczas imprez masowych 
 

 W roku 2011 w związku z imprezami masowymi odnotowano ogółem 901 przestępstw  

i 6791 wykroczeń (w roku 2010: 701 przestępstw i 1690 wykroczeń). 71% ogółu przestępstw  

i 72% odnotowanych wykroczeń zaistniało w związku z meczami piłki nożnej. 
 

 

Wykres 13.5 Liczba przestępstw i wykroczeń odnotowanych podczas imprez masowych w 2011 roku 
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 Ekscesy chuligańskie i zbiorowe naruszenia prawa w trakcie maso-

wych imprez sportowych 
 

 W 2011 roku w związku z masowymi imprezami sportowymi doszło do 170 ekscesów 

chuligańskich, co oznacza, że było ich o 62% więcej niż w roku 2010 (105), kiedy to zanotowa-

no ich najmniej od 2001 roku. Wśród odnotowanych w 2011 roku ekscesów chuligańskich 152 

były związane z meczami piłki nożnej (89% ogółu), natomiast 18 miało związek z masowymi 

imprezami sportowymi (11%). Jednocześnie odnotowano 23 zbiorowe naruszenia prawa, czyli 

najmniej od 10 lat (w roku 2010 było ich 58).  
 

Wykres 14.6 Liczba ekscesów chuligańskich i zbiorowych naruszeń prawa w związku z masowymi  

imprezami sportowymi w latach 2001–2011 
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 Sprawcy naruszeń prawa popełnionych podczas imprez masowych  
 

 W związku z naruszeniami prawa podczas imprez masowych w 2011 roku zatrzymano 

1391 osób (w 2010: 961, w 2009: 1971). Wśród zatrzymanych w roku 2011 było 105 nieletnich 

(w 2010: 87, w 2009: 297). 

  

 Liczba spraw o przestępstwa i wykroczenia popełnione podczas im-

prez masowych skierowanych do sądów  
 

 W roku 2011 skierowano do sądów 437 spraw o przestępstwa popełnione w związku  

z imprezami masowymi (w 2010: 328, w 2009: 686). Wśród spraw skierowanych do sądów  

w 2011 roku 300 (69% ogółu) miało związek z rozgrywkami piłkarskimi, 96 (22%) z impreza-

mi artystyczno-rozrywkowymi, a 41 (9%) z masowymi imprezami sportowymi. 

 Skierowano do sądów 665 spraw o wykroczenia (w roku 2010: 505, w 2009: 1177).  

W związku z wykroczeniami, w 2011 roku Policja wnioskowała o orzeczenie środka karnego 

w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe w 416 przypadkach (w roku 2010: 2016). Wśród 

skierowanych w 2011 roku do sądów wniosków w sprawach o wykroczenia 444 (67%) dotyczy-

ło meczów piłki nożnej, 118 (18%) miało związek z imprezami masowymi artystyczno-

rozrywkowymi, a 103 (15%) z masowymi imprezami sportowymi. 

 W 2011 roku skierowano do sądów rodzinnych i nieletnich 51 wniosków o wszczęcie 

postępowania wobec nieletnich sprawców czynów zabronionych, popełnionych w związku  

z imprezami masowymi (w roku 2010: 83, w 2009: 217). 
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Wykres 14.7 Liczba spraw skierowanych do sądów w związku z imprezami masowymi  

w latach 2005–2011 
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 Wszczęte postępowania i stwierdzone przestępstwa z ustawy o bezpieczeń-

stwie imprez masowych 

 

 W związku z przestępstwami wskazanymi w ustawie z 20 marca 2009 roku o bezpie-

czeństwie imprez masowych w roku 2011 wszczęto 376 postępowań przygotowawczych, za-

kończono 406 (z czego 51 w trybie przyspieszonym). Stwierdzono 754 przestępstwa (w tym 

22 czyny nieletnich). Wykryto 717 przestępstw.  

 

 

 

 Wśród odnotowanych w roku 2011 przestępstw z ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych: 

 

588 (czyli 78% ogółu) dotyczyło art. 60 ust. 1–4 (wdarcie się na teren imprezy masowej, 

rzucanie przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, narusze-

nie nietykalności cielesnej członka służby porządkowej lub informacyjnej), w roku 2010 

było ich 296, 

137 (18% ogółu) przestępstw z art. 59 ust. 1 (wnoszenie lub posiadanie broni i materia-

łów niebezpiecznych), w 2010 było ich 113, 

 27 przestępstw z art. 58 ust. 1–2 (organizowanie imprez masowych bez zezwolenia),  

w 2010 było ich 14, 

2 przestępstwa z art. 61 (odpowiedzialność spikera zawodów), w 2010 było ich 3. 
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 Ministerstwo Sprawiedliwości 
  

 W roku 2011 w sądach rejonowych za przestępstwa z ustawy o bezpieczeństwie imprez 

masowych osądzono łącznie 729 osób, z czego 613 skazano. Karę pozbawienia wolności orze-

czono w przypadku 298 osób (w tym w zawieszeniu: 267 przypadków). 

 Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 1 osobę skazano na karę od 2 do 5 lat 

pozbawienia wolności, 24 osoby na kary od 1 do 2 lat pozbawienia wolności, 200 osób na kary 

od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności, 73 osoby na kary od 2 do 5 miesięcy pozbawie-

nia wolności. Umorzono postępowanie w 29 sprawach, warunkowo umorzono 62. Uniewinnio-

no 22 osoby. Przed wyrokiem 4 osoby były tymczasowo aresztowane. 

 W roku 2011 w sądach rejonowych w sprawach o wykroczenia z ustawy o bezpieczeń-

stwie imprez masowych wszczęto 1779 postępowań. Zapadły ogółem 1552 prawomocne roz-

strzygnięcia. Orzeczono kary w 1467 przypadkach, w tym ograniczenia wolności: 41, grzyw-

ny: 1413. Umorzono 21 postępowań, uniewinniono 51 osób. W 13 przypadkach odstąpiono  

od wymierzenia kary. 

 

 

 

 

 Główne inicjatywy podejmowane w celu ograniczenia zagro-

żeń bezpieczeństwa imprez masowych 

  
 

 Rada Bezpieczeństwa Imprez Sportowych 
 

 Rada została powołana na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 104 z 23 

września 2008 roku. Rada działa jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów. 

W skład rady wchodzą przedstawiciele administracji rządowej wykonującej zadania związane 

z bezpieczeństwem imprez masowych oraz przedstawiciele środowisk piłkarskich.  

 W 2011 roku rada podjęła następujące inicjatywy: 

Organizacja debaty poświęconej bezpieczeństwu imprez sportowych w aspekcie stosowa-

nia przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; 

Organizacja konkursu na projekt dotyczący bezpieczeństwa imprez sportowych przezna-

czony dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu Razem bezpieczniej; 

Współpraca z instytucjami międzynarodowymi: Stałym Komitetem Rady Europy ds. eks-

cesów kibiców oraz grupą roboczą Law Enforcement Working Party Rady Unii Europej-

skiej – THINK TANK; 

Promocja programów profilaktycznych dotyczących zwalczania przemocy poprzez sport 

oraz kształtowania pozytywnych postaw kibiców, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w tym pro-

jektów: 

Programu Jestem fair, realizowanego w roku szkolnym 2010/2011 wspólnie  

z Uniwersytetem Łódzkim, Urzędem Miasta w Łodzi i Ministerstwem Sportu  

i Turystyki. Ideą projektu jest wykorzystanie idei fair play, jako edukacyjnego ele-

mentu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu. Pilotaż programu został za-

kończony opracowaniem i wydaniem Raportu z badań w ramach projektu pilotażowe-

go Zasady fair play jako wartość wychowawcza w edukacji szkolnej i w przeciwdziała-

niu chuligaństwu na stadionach, 

Programu Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,  

w którym aktywnie uczestniczy MSW (MSWiA), zainaugurowanego m.in. przez Wyż-

szą Szkołę Policji w Szczytnie. Partnerami programu są: Ministerstwo Sportu i Tury-

styki, a także Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia i Mini-

sterstwo Sprawiedliwości. W ramach projektu realizowane jest doskonalenie dla tre-

nerów, nauczycieli wychowania fizycznego oraz dodatkowe zajęcia w szkolnych sek-

cjach sportowych, 
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Programu Kibice razem, realizowanego w miastach gospodarzach EURO 2012 razem 

ze  Spółką PL.2012, którego celem jest stworzenie lokalnych ośrodków prowadzących 

długoterminową pracę pedagogiczno-edukacyjną w środowisku kibiców piłkarskich 

(tzw. fan-coaching). 

 

 

 Stała Grupa Ekspercka 

 

 W ramach Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych funkcjonuje Stała Grupa Eks-

percka. W roku 2011 zajmowała się m.in: 

analizą stanu wdrażania do polskiej praktyki oraz prawa rekomendacji i zaleceń Stałego 

Komitetu Rady Europy (TR-V); 

stanem bezpieczeństwa podczas imprez sportowych oraz działaniami podejmowanymi 

przez podmioty zaangażowane w działania na rzecz bezpieczeństwa imprez oraz uczestni-

czące w pracach rady; 

opiniowaniem projektów profilaktycznych ukierunkowanych na działania na rzecz popra-

wy stanu bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez kształtowanie właściwych form kibi-

cowania i towarzyszenia zawodom sportowym; 

stanem orzecznictwa w związku z naruszeniami prawa podczas imprez masowych; 

przygotowaniem propozycji działań oraz szkoleń dla organizatorów imprez sportowych lub 

ich służb w celu podnoszenia jakości realizowanych zadań; 

opracowaniem projektu zalecenia Rady BIS dotyczącego zasad współpracy organizacji 

skupiających kibiców z klubami i związkami sportowymi; 

działalnością zespołów oceniających podczas meczów Polska – Argentyna, Polska – Fran-

cja oraz  Polska – Niemcy.  

 

  

 

 Przygotowania do ME w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012  
 

 Zespół ds. koordynacji działań służb podległych Ministrowi Spraw  

Wewnętrznych i Administracji w związku z organizacją Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej EURO 2012™   

 
Zarządzeniem nr 9 MSWiA z 16 stycznia 2008 roku55 powołano Zespół ds. koordynacji 

działań służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych w związku z organizacją Mi-

strzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Przedstawiciele służb nadzorowanych 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych (wcześniej MSWiA) oraz przedstawiciele komórek orga-

nizacyjnych MSW, uczestniczących w pracach zespołu, przedstawiają informacje o stanie 

przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. 

Zespół jest organem pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych. Do jego zadań nale-

ży przygotowywanie dokumentów i materiałów dla Ministra Spraw Wewnętrznych, opracowa-

nie koncepcji działań Ministra SW i służb mu podległych w zakresie przygotowania do zapew-

nienia bezpieczeństwa podczas Turnieju EURO 2012, koordynacja przygotowań z tym związa-

nych,  usprawnienie  przepływu  informacji pomiędzy służbami, a także przygotowanie kon-

cepcji współpracy międzynarodowej w związku z bezpieczeństwem podczas EURO 2012.  

 

 
____________ 
55 Zespół ds. koordynacji działań służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku  

z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 został powołany Zarządzeniem nr 9 Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z 16 stycznia 2008 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 57 Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z 4 lipca 2008 roku oraz Zarządzeniem nr 52 Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z 31 grudnia 2009 roku, a także Zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych nr 9 z 27 lutego 

2012 roku. 
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 Komitet ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA 

EURO 2012  
 

 Komitet był organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Został powołany 12 maja 

2010 roku w celu skoordynowania przygotowań w zakresie bezpieczeństwa EURO 2012, po-

dejmowanych przez różne organy administracji rządowej, miasta gospodarzy oraz inne insty-

tucje, w szczególności PL.2012 Sp. z o.o. oraz Polski Związek Piłki Nożnej i EURO 2012 Pol-

ska Sp. z o.o.56 

Komitet zajmował się monitorowaniem procesu przygotowań do EURO 2012 w zakre-

sie bezpieczeństwa we wszystkich instytucjach i przedstawiał cyklicznie Prezesowi Rady Mi-

nistrów informacje na temat stanu przygotowań. 

Najważniejsze decyzje i ustalenia komitetu: 

przyjęcie Zintegrowanej koncepcji bezpieczeństwa UEFA EURO 2012™; 

powołanie Zespołu eksperckiego ds. oceny bezpieczeństwa organizacyjnego i infrastruktu-

ry stadionów UEFA EURO 2012™ i Zespołu ds. zagrożeń CBRN; 

przyjęcie Wytycznych w zakresie zabezpieczenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej  

UEFA EURO 2012 w odniesieniu do zagrożeń CBRN oraz dekontaminacji; 

organizacja programów obserwacyjnych meczów polskiej reprezentacji na stadionach  

UEFA EURO 2012™; 

przyjęcie Koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznego 

oglądania przekazu telewizyjnego meczów UEFA EURO 2012™. 

 
 

 Legislacja 

 

 W ramach przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa Turnieju Finałowego Mi-

strzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA  EURO 2012™ przyjęto następujące akty prawne: 

ustawę z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez maso-

wych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 217 poz.1280); 

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie 

powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby in-

formacyjne (Dz.U. nr 183 poz. 1087). 

 
 Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych po dwuletnim okresie 

obowiązywania wymagała uzupełnienia o przepisy umożliwiające skuteczniejszą walkę ze 

zjawiskiem tzw. chuligaństwa stadionowego oraz stworzeniem narzędzi do egzekwowania 

bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprez masowych. Zakładano, że część prze-

pisów zmienionej ustawy ma obowiązywać wyłącznie w czasie trwania turnieju EURO 2012, 

a część ma zostać wprowadzona na stałe. Doszło do zmiany łącznie 10 ustaw, w tym pięciu ko- 
 

____________ 

56 10 lutego 2012 roku Premier RP powołał Krajowy Komitet ds. Koordynacji Organizacji Finałowego Turnieju 

Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Tym samym, Komitet ds. Bezpieczeństwa Mistrzostw Eu-

ropy w Piłce Nożnej zakończył działalność. Komitet zajmował się wyłącznie kwestiami bezpieczeństwa, a w związ-

ku z faktem, że zaistniała potrzeba zintegrowania przygotowań nie tylko w obszarze bezpieczeństwa, ale także  

w obszarach transportu i usług, podmiot ten został zastąpiony przez nowy organ pomocniczy. Funkcjonujące roz-

wiązania organizacyjne przyjęte w Komitecie ds. Bezpieczeństwa EURO 2012 zostały w znaczącej części przenie-

sione i wykorzystane w Krajowym Komitecie ds. Koordynacji Organizacji EURO 2012, przy czym przewodniczenie 

temu organowi powierzono Ministrowi Sportu i Turystyki jako organowi odpowiedzialnemu za całokształt przygo-

towań do Turnieju EURO 2012. Wiceprzewodniczącymi nowego Komitetu są Minister Spraw Wewnętrznych oraz 

Minister Administracji i Cyfryzacji. W ramach Krajowego Komitetu powołany został również Konwent składający 

się z Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Zdrowia, którego zadaniem jest podejmowanie 

decyzji leżących w zakresie właściwości komitetu. Należy podkreślić, że MSW oraz służby mu podległe (Komenda 

Główna Policji, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Straży Granicznej oraz Biuro 

Ochrony Rządu) są w dalszym ciągu odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej w 2012 r. w Polsce. 
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deksów: ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy  

o Policji, ustawy o ochronie granicy państwowej, ustawy Kodeks karny, ustawy Kodeks postę-

powania karnego, ustawy Kodeks karny wykonawczy, ustawy o broni i amunicji, ustawy Ko-

deks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wol-

ności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. 

 

Najważniejsze zmiany w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych: 

 

Rozszerzenie definicji imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej o publiczną prezentację 

obrazu na ekranach wielkoformatowych (m.in. strefy kibica podczas EURO 2012). 

Delegacja do wydania rozporządzenia określającego minimalne wymogi pod względem za-

bezpieczenia medycznego imprezy masowej. 

Umożliwienie zmiany liczebności członków służb organizatora imprezy masowej w trakcie 

trwania imprezy - zgodnie z harmonogramem udostępnienia obiektu lub terenu publiczno-

ści. 

Umożliwienie sprzedaży, podawania i spożywania niskoprocentowych napojów alkoholo-

wych na imprezach masowych (po uzyskaniu zezwolenia). 

Nakaz wyposażenia w elektroniczny system identyfikacji osób wszystkich obiektów,  

na których prowadzone są mecze piłki nożnej (będące imprezami masowymi). 

Obowiązek stworzenia centralnego systemu identyfikacji kibiców, którego administratora-

mi są podmioty zarządzające rozgrywkami. 

Umożliwienie odmowy wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej w przy-

padku, gdy obiekt nie jest wyposażony w elektroniczny system identyfikacji osób. 

Rozszerzające stosowanie zakazu klubowego na meczach wyjazdowych oraz jego orzekanie 

za naruszenie regulaminu na meczu wyjazdowym, jak również skreślenie zapisów skutku-

jących zawieszeniem stosowania  zakazu klubowego do czasu rozstrzygnięcia złożonego 

odwołania. 

Umożliwienie  odmowy sprzedaży biletu wstępu osobie, co do której zachodzi uzasadnione 

podejrzenie, że w czasie trwania imprezy masowej może ona stwarzać zagrożenie dla bez-

pieczeństwa. 

Otrzymywanie przez wojewodę informacji o wydaniu zezwolenia na przeprowadzenie im-

prezy masowej oraz obowiązek informowania wojewody o odmowie wydania zezwolenia 

lub o przerwaniu imprezy masowej przez organ wydający zezwolenie. 

Umożliwienie przerwania imprezy przez wojewodę w przypadku zagrożenia dla życia lub 

zdrowia uczestników imprezy masowej w sytuacji, gdy działania organizatora są niewy-

starczające dla zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej. 

Penalizacja przemieszczania się uczestników do innych sektorów niż wskazane na posia-

danym bilecie. 

Umożliwienie  ukarania organizatora za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa imprezy 

masowej, m.in. w zakresie: ochrony porządku publicznego, zabezpieczenia pod względem 

medycznym oraz odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służą-

cymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

Kryminalizacja wdzierania się na teren imprezy masowej. 

Penalizacja prowokowania kibiców do działań zagrażających bezpieczeństwu w miejscu  

i w czasie trwania masowej imprezy sportowej. 

Umożliwienie orzekania obowiązku stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji  

w czasie trwania imprezy masowej odrębnie od orzekanego zakazu wstępu na imprezę 

masową. 

Umożliwienie zwolnienia przez sąd osoby, wobec której orzeczono (za wykroczenie) zakaz 

wstępu na imprezę masową,  z dalszego wykonywania takiego obowiązku. 
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 Ponadto do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadzono nowy rozdział 

9a, zawierający przepisy tymczasowe (obowiązujące do 31 grudnia 2012 roku, w związku  

z turniejem EURO 2012): 

umożliwiające Policji gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z bezpieczeń-

stwem EURO 2012; 

umożliwiające udzielanie opinii o osobach ubiegających się o akredytację UEFA, tzw. poli-

ce screaning; 

umożliwiające wsparcie Straży Granicznej przez służby ochrony lotniska w zakresie za-

dań związanych z kontrolą osób oraz przewożonego drogą lotniczą bagażu, ładunków  

i przesyłek pocztowych w międzynarodowym ruchu lotniczym; 

wprowadzające możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za przedłużony czas służby 

w ramach realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa EURO 2012; 

umożliwiające wypłatę zaliczek na poczet zamówienia wykonywanych usług związanych  

z zapewnieniem bezpieczeństwa EURO 2012; 

zmieniające przelicznik służb porządkowych i służb informacyjnych na meczach EURO 

2012; 

zawieszające wymogi umieszczania danych osobowych na biletach wstępu na mecze EU-

RO 2012; 

wprowadzające wymóg uzyskania zgody właściciela sygnału telewizyjnego na publiczną 

obiór sygnału transmisyjnego meczów UEFA EURO 2012; 

umożliwiające zobowiązanie tłumacza przysięgłego do pozostawania  w gotowości do wy-

konywania czynności.  

 

  

 Działania Policji 

 

 W celu zapewnienia odpowiedniego otoczenia prawnego, które ma umożliwić Komen-

dantowi Głównemu Policji zaproszenie policyjnych sił wsparcia z innych państw do udziału  

w zabezpieczeniu EURO 2012 oraz przekazywania przez inne państwa informacji związa-

nych z bezpieczeństwem tej imprezy sportowej, w Komendzie Głównej Policji opracowany zo-

stał projekt Wspólnej Deklaracji w sprawie współpracy w zakresie zapewnienia bezpieczeń-

stwa i porządku publicznego w związku z Turniejem Finałowym Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej EURO 2012. Projekt Wspólnej Deklaracji (…), oprócz wskazania podstaw prawnych 

do prowadzenia współpracy w obszarze bezpieczeństwa imprez sportowych, odnosi się rów-

nież do kwestii: wsparcia kadrowego, wymiany informacji, zabezpieczenia przejazdu kibiców, 

działań w zakresie kontrolowania wjazdu kibiców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz współpracy z mediami. 

 Przygotowano i wdrożono „Instytucję spottersa w Policji polskiej‖, do rozpoczęcia za-

bezpieczenia Turnieju Finałowego UEFA EURO 2012 zaplanowano przeszkolenie łącznie 264 

policjantów. Wśród treści przekazywanych policjantom znalazły się również kwestie znacze-

nia działań zapobiegających przestępczości oraz innym zjawiskom kryminogennym, z wyko-

rzystaniem aktywności fizycznej młodych ludzi oraz alternatywnych form profilaktyki 

(szkolenia w CSP w Legionowie i Szkole Policji w Katowicach). W 2011 roku utworzono grupę 

policjantów, którzy stanowią Spotters Team Polska (policjanci-spottersi polskiej reprezentacji 

narodowej w piłce nożnej). Policjanci kierowani są na mecze zawsze w przypadku rozgrywa-

nia spotkań przez reprezentację narodową na terenie kraju oraz w miarę możliwości, gdy 

mecz odbywa się poza granicami Polski. 

 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji wypracował filozofię działania wszyst-

kich rodzajów służb policyjnych, która w skrócie nazwana została „3xT‖. Jej elementami są: 

 

troska, rozumiana jako służebna rola policjantów wobec kibiców, polegająca  

na sprawowaniu swoistej opieki nad kibicami, uzupełniona o zadania informowania  

o przyjętych rozwiązaniach komunikacyjnych, porządkowych, ułatwieniach i możli-

wych trudnościach – szczególnie wobec kibiców spoza Polski, 
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tolerancja, rozumiana jako wyrozumiałość dla często głośnych i odbiegających  

od standardowych zachowań, sposobów wyrażania emocji przez kibiców, którzy  

w głównej mierze będą bawić się na ulicach polskich miast. Polscy policjanci, działając 

w pełni poszanowania prawa, nie powinni w czasie turnieju […] reagować w sposób 

bezwzględny na drobne wykroczenia, ale szukając dialogu z kibicami i starać się zrozu-

mieć tę specyficzną atmosferę święta sportowego, 

tłumienie, czyli będące ostatecznością szybkie i profesjonalne działanie pododdziałów 

prewencji Policji, polegające na „chirurgicznej‖ ingerencji w sytuacjach zbiorowych za-

kłóceń porządku publicznego, połączone z zatrzymywaniem osób łamiących prawo  

i przejawiających agresję, a następnie na wycofaniu sił oraz przywróceniu stanu pier-

wotnego. 

 

 
  

 

 Współpraca Polski i Ukrainy – współorganizatorów Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 

 

 17 czerwca 2011 roku w Kijowie odbyło się posiedzenie polsko-ukraińskiej międzyrzą-

dowej Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 2012, podczas którego 

Oleksandr Birsan (I zastępca Narodowej Agencji ds. Przygotowania i Przeprowadzenia EURO 

2012) i Adam Rapacki (podsekretarz stanu w ówczesnym MSWiA), jako współprzewodniczący 

Grupy podpisali Wspólne Oświadczenie MSWiA RP oraz Narodowej Agencji ds. Przygotowa-

nia i Przeprowadzenia na Ukrainie Finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 

2012 roku oraz Realizacji Projektów Infrastrukturalnych o współpracy w kwestii zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas przygotowania i przeprowadzenia Finałowego 

Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™. Dokument stanowi wspólną 

strategię zabezpieczenia turnieju i w szczegółowy sposób opisuje zasady współpracy współor-

ganizatorów UEFA EURO 2012™ w oparciu o hasło: „Baw się dobrze – czuj bezpiecznie‖. 

Strategia omawia m.in. zasady współdziałania służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

Centrów Dowodzenia Operacją, procedury postępowania w przypadku wystąpienia ewentual-

nych katastrof i awarii, jak i zasady współdziałania ze środkami masowego przekazu i społe-

czeństwem. 

 

 W dniach 27–29 czerwca 2011 roku została przeprowadzona, wspólnie z partnerami  

z Ukrainy, Międzynarodowa Konferencja Uzgodnieniowa „Bezpieczeństwo imprez sportowych 

w aspekcie priorytetu polskiej prezydencji oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EU-

RO 2012™‖. W konferencji udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli delegacji zagranicz-

nych, a jej celem były robocze ustalenia z poszczególnymi państwami w odniesieniu do mię-

dzynarodowej współpracy policyjnej i wymiany informacji w trakcie UEFA EURO 2012. Pod-

czas konferencji uzgodnieniowej przyjęte zostały ramowe ustalenia dla Memorandum  

of Understanding, przeprowadzono posiedzenie Paneuropejskiej Grupy Ekspertów ds. Bezpie-

czeństwa „Think Tank‖, a także odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo imprez sportowych  

w aspekcie priorytetu polskiej prezydencji oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EU-

RO 2012™‖. Podczas paneli roboczych poruszone zostały kwestie przyjęcia delegacji zagra-

nicznych sił wsparcia: ich zakwaterowania, wyposażenia, składu delegacji, rozmieszczenia  

i oczekiwań. 

 

 W dniach 5–6 grudnia 2011 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie polsko-

ukraińskiej międzyrządowej Grupy roboczej ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas EURO 

2012. Tematem posiedzenia była m.in. realizacja zapisów wspólnego oświadczenia z 17 czerw-

ca 2011 roku i harmonogramu prac polsko-ukraińskiej międzyrządowej Grupy roboczej  

ds. koordynacji bezpieczeństwa podczas Euro 2012 - mapy drogowej z 30 września 2010 roku. 

Podczas spotkania omówiono stan przygotowań poszczególnych służb do turnieju finałowego. 
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 Międzynarodowy Zespół Doradczo–Oceniający ds. Bezpieczeństwa EURO 

2012  
 

 Zespół został powołany 25 stycznia 2010 roku. Podstawowym jego zadaniem jest prze-

prowadzanie cyklicznej analizy procesu postępów Polski w przygotowaniach do zapewnienia 

bezpieczeństwa EURO 2012.  

 W drugiej połowie 2011 roku Międzynarodowy Zespół Doradczo-Oceniający  

ds. Bezpieczeństwa EURO 2012 przebywał w Polsce trzykrotnie: członkowie zespołu uczestni-

czyli w charakterze obserwatorów w organizacji policyjnych operacji zabezpieczenia trzech 

międzynarodowych towarzyskich meczów piłkarskich rozgrywanych na stadionach, mających 

być arenami rozgrywek podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™: 

Polska – Niemcy w Gdańsku 6 września 2011 roku, 

Polska – Włochy we Wrocławiu 11 listopada 2011 roku, 

Polska – Węgry w Poznaniu 15 listopada 2011 roku. 

 

 

 Współpraca z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki 

Austrii 
 

Prowadzenie przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej wymagało podjęcia współpracy międzynarodowej z państwami organizatorami po-

przednich turniejów UEFA EURO. Jednym z naturalnych partnerów dla Polski stała się Au-

stria – współorganizator Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2008™.  

Współpraca z Austrią w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ została zainicjowana wraz z podpisaniem 4 listopada 

2010 roku „Wspólnej deklaracji między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Rze-

czypospolitej Polskiej a Federalnym Ministrem Spraw Wewnętrznych Republiki Austrii  

w sprawie ustanowienia wzmocnionej współpracy w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce 

Nożnej UEFA EURO 2012‖. 

W dniach 10—12 listopada 2011 roku przebywała we Wrocławiu delegacja austriacka  

w ramach wizyty konsultacyjnej w związku z operacją zabezpieczenia meczu towarzyskiego 

drużyn narodowych Polski i Włoch.  

14 grudnia 2011 roku w związku z warsztatami poświęconymi bezpieczeństwu Mi-

strzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™ odbyła się wizyta przedstawiciela Au-

strii w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Przedmiotem spotkania było przygotowanie  

i praca policjantów delegowanych do pełnienia funkcji oficerów łącznikowych akredytowa-

nych przy reprezentacjach piłkarskich w Polsce podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012™ (TSLO – Team Security Liaison Officer). 

  

 

 Działania Policji w zakresie współpracy międzynarodowej 
 

 Międzynarodowa współpraca Policji w 2011 była realizowana w ramach regularnych 

kontaktów pomiędzy Narodowymi Punktami Informacyjnymi ds. Piłki Nożnej, podczas któ-

rych wymieniane były informacje na temat bezpieczeństwa imprez sportowych, w szczególno-

ści meczów piłki nożnej (liczba podróżujących kibiców, środków transportu wykorzystywa-

nych przez podróżujących kibiców czy też  informacje na temat zachowań kibiców, mogące 

mieć wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprezy). Współpraca polegała rów-

nież na prowadzeniu wspólnych działań, między innymi poprzez udział policjantów spotter-

sów (polskich za granicą oraz zagranicznych policjantów w Polsce). 

 Policja aktywnie uczestniczyła w pracach międzynarodowych gremiów (grupa Think 

Tank, Football Experts Group w ramach Grupy Roboczej ds. Egzekwowania Prawa) zajmują-

cych się tematyką bezpieczeństwa imprez sportowych, w szczególności meczów piłki nożnej.  
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 W ramach współpracy w powyższych gremiach polska Policja brała udział między in-

nymi w pracach i konsultacjach związanych z opracowaniem podręcznika bezpieczeństwa dla 

międzynarodowych masowych imprez sportowych. Ponadto w trakcie polskiego przewodnic-

twa w Radzie Unii Europejskiej, Główny Sztab Policji KGP był odpowiedzialny za jeden  

z priorytetów polskiej prezydencji – bezpieczeństwo imprez sportowych w kontekście poprawy 

współpracy z państwami spoza UE. W ramach tej inicjatywy zostały opracowane konkluzje 

Rady UE, które zakładają między innymi: ocenę pracy NFIP (Krajowy Punkt Kontaktowy ds. 

Piłki Nożnej) w zakresie współpracy z państwami trzecimi, promowanie powoływania NFIP  

lub podobnych punktów kontaktowych w krajach spoza UE, zbadanie istniejących aktów 

prawnych w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych pod kątem lepszego wykorzystania 

regulacji dotyczących współpracy z państwami trzecimi. Głównym założeniem konkluzji Rady 

UE jest dokonanie aktualizacji rezolucji Rady z 3 czerwca 2010 roku (Football Handbook), 

przede wszystkim w zakresie współpracy z krajami trzecimi w kontekście takich przedsię-

wzięć jak Turniej Finałowy UEFA EURO 2012, Letnie Igrzyska Olimpijskie organizowane  

w 2012 roku w Londynie czy chociażby w związku z międzynarodowymi klubowymi rozgryw-

kami piłkarskimi realizowanymi w ramach Ligi Mistrzów czy Ligi Europejskiej.  

 W ramach przygotowania do UEFA EURO 2012 funkcjonariusze polskiej Policji brali 

udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu Pan European Policing Football 

Training Project. 

 Przedstawiciele Komendy Głównej Policji uczestniczyli również w projekcie litewskim 

– bezpieczeństwo podczas imprez sportowych, którego celem było przeszkolenie litewskich  

i estońskich funkcjonariuszy Policji z zakresu zabezpieczania imprez sportowych.  Jednakże 

głównym założeniem projektu jest opracowanie podręcznika dobrych praktyk, adresowanego 

do nowych państwa UE, oraz dotyczącego bezpieczeństwa imprez sportowych innych niż piłka 

nożna. 

 

 

 Działania profilaktyczne 
 

 Działania w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości  

i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 

 

 Konkurs Bezpieczeństwo imprez sportowych 

 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej corocznie przeprowadza kon-

kurs pt. Bezpieczeństwo imprez sportowych skierowany do jednostek samorządu  terytorialne-

go. Konkurs ma charakter ogólnopolski. Celem konkursu jest wyłonienie  

i nagrodzenie projektów, które przewidują poprawę bezpieczeństwa w czasie im-

prez sportowych. Wyróżnione jednostki samorządu terytorialnego powinny propagować 

działania mające na celu podniesienie bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez edukację 

dzieci i młodzieży w zakresie: 

popularyzowania zasad kulturalnego kibicowania, 

kształtowania nawyków prawidłowego zachowania się w trakcie masowych imprez 

sportowych, 

stworzenia warunków dla dzieci i młodzieży do bezpiecznego uczestniczenia  

w masowych imprezach sportowych, 

popularyzowania sportu jako metody spędzania czasu wolnego, 

organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, obozów sportowo-rekreacyjnych oraz 

imprez sportowych mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 

obiektów sportowych, 

zapewniania prawidłowego wychowania dzieci i młodzieży i przygotowania do udziału 

w masowych imprezach sportowych. 
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 Na nagrody dla zwycięskich jednostek samorządu terytorialnego MSW przeznacza co-

rocznie 100 tys. zł. W 2011 roku na konkurs wpłynęło łącznie 29 projektów. W konkursie wy-

różnione zostały jednostki samorządu terytorialnego, które realizują działania mające na celu 

podniesienie bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez edukację dzieci i młodzieży. W 2011 

roku I miejsce i nagrodę 50 tys. zł otrzymało Starostwo Powiatowe w Krakowie na projekt pn. 

„Bezpieczne areny EURO 2012‖, II miejsce i nagrodę 30 tys. zł otrzymał Urząd Miasta Cho-

rzów na projekt pn. „Bezpiecznie kibicuję – mądrze dopinguję – młody kibic‖, natomiast III 

miejsce i nagrodę 20 tys. zł otrzymał Urząd Miasta i Gminy Prochowice na projekt pn. „Bliżej 

siebie‖.  

 

 

 Kampania informacyjno edukacyjna Nie przegraj! 

 

 W 2011 roku  w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecz-

nych zachowań Razem bezpieczniej realizowana była kampania Nie przegraj!, dotycząca za-

grożeń dzieci i młodzieży przed komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym/prostytucją 

dziecięcą/handlem w trakcie mistrzostw EURO 2012 rozumianym jako wykorzystywanie 

dzieci do świadczenia usług seksualnych. Kampania jest adresowana do potencjalnych 

sprawców i ofiar.   

 W ubiegłym roku kampania została dofinansowana ze środków programu kwotą  

100 tys. zł. Dofinansowanie w 2012 roku ze środków programu Razem bezpieczniej wynosi 

150 tys. zł.  Adresatami bezpośrednimi projektu są: dzieci i młodzież w wieku 13–18 lat 

(gimnazja, szkoły ponadpodstawowe), kibice EURO 2012. Instytucjami zaangażowanymi  

w realizację projektu są: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji, Mini-

sterstwo Sportu i Turystyki, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, 

Fundacja „Dzieci Niczyje‖, Polska koalicja ECPAT (NGO’s); na Ukrainie: Policja, Ukraińska 

koalicja ECPAT. W I połowie 2011 roku projekt realizowany był przez Fundację „Dzieci Ni-

czyje‖. 

 Kampania realizowana jest  w 4 miastach goszczących mistrzostwa w Polsce, w grani-

czącym z Ukrainą województwie podkarpackim oraz w 4 miastach goszczących mistrzostwa 

na Ukrainie, pod patronatem instytucji rządowych oraz z organizacjami pozarządowymi, 

współpracującymi z Fundacją „Dzieci Niczyje‖ w ramach Koalicji przeciwko komercyjnemu 

wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Doświadczenia innych krajów wskazują, że podczas 

międzynarodowych mistrzostw w piłce nożnej, gdy do miast goszczących rozgrywki zjeżdżają 

się kibice z kraju i z zagranicy, istnieje ryzyko wystąpienia przypadków czerpania korzyści  

z komercyjnego wykorzystywania dzieci. 

 Pod koniec 2011 roku przeprowadzone zostały konferencje promujące kampanię  

w miastach goszczących mistrzostwa i w województwie podkarpackim oraz szkolenia dla pro-

fesjonalistów – pedagogów, nauczycieli, psychologów i przedstawicieli służb, przygotowujące  

do prowadzenia zajęć z młodzieżą na podstawie przygotowanych scenariuszy bądź do nawią-

zywania kontaktu z młodzieżą zagrożoną problemem.  

  

 

 

 Jestem fair 

  

 Program Jestem fair jest realizowany wspólnie przez Urząd Miasta Łodzi i Uniwersy-

tet Łódzki wraz z partnerami: Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (2010  

i 2011 roku), obecnie Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, oraz Ministerstwem Sportu i Tu-

rystyki wraz ze współpartnerami: Polskim Komitetem Olimpijskim, klubami sportowymi: 

ŁKS i RTS Widzew, Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską, Stowarzyszeniem Czerwona 

Kartka Rasizmowi, Stowarzyszeniem „Nigdy więcej‖. Projekt ten jest kontynuacją programu 

pilotażowego realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 w czterech szkołach podstawowych  

w Łodzi. 
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 Celem głównym projektu jest propagowanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu 

zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz upowszechnianie postawy większego 

zrozumienia i tolerancji dla innych osób, kultur i wyznań wśród uczniów klas pierwszych, roz-

poczynających III etap kształcenia (naukę w gimnazjach). 

 Od stycznia do października 2011 zrealizowano następujące działania:  

zorganizowano konferencję dla nauczycieli łódzkich gimnazjów. Konferencja połączona 

była z warsztatami dla nauczycieli, których efektem jest wypracowanie jednolitego 

frontu działań w szkołach i stworzenie podstaw do opracowania własnych projektów 

edukacyjnych. Uczestnictwo w warsztatach równoznaczne jest z uzyskaniem certyfika-

tu szkolnego koordynatora projektu Jestem fair, 

przeprowadzono badania diagnostyczne dotyczące postaw fair play wśród uczniów klas 

pierwszych ze zgłoszonych gimnazjów (bez szkół specjalnych) w odniesieniu do samej 

idei poprzez jej respektowanie w życiu, sporcie i na widowni przed i po realizacji pro-

jektu.   

 21 marca 2011 roku odbyło się spotkanie 800 uczniów ze sportowcami: piłkarzami 

dwóch łódzkich klubów: ŁKS i RTS Widzew oraz olimpijczykami, lekkoatletami, rugbistami  

i koszykarkami w hali sportowej. W październiku 2011 roku odbył się 6-osobowy bieg sztafe-

towy na stadionie AZS Łódź z konkursem na kibicowanie fair z udziałem 22 szkół gimnazjal-

nych. Od marca do czerwca 2011 roku zrealizowano projekty edukacyjne w szkołach.  

Z wygranych czterech szkół stworzono drużyny koszykarską i  piłkarską, które reprezentowa-

ły Łódź w rozgrywkach międzynarodowych. 

 

 W ramach Międzynarodowego Turnieju w Koszykówkę i Piłkę Nożną przeprowadzono 

zawody sportowe w dniach 24–26.10.2011 roku wraz z konkursem na kibicowanie fair.  

W turnieju udział wzięła między innymi szkoła z Londynu – Greg City Academy. Uczniowie  

z Anglii – oprócz rozgrywek sportowych mieli zajęcia integrujące z polską młodzieżą. 27 paź-

dziernika 2011 roku uczestniczyli we wspólnej wycieczce do Warszawy, gdzie z młodzieżą  

z łódzkich gimnazjów zwiedzali najpierw stadion Legii Warszawa, a następnie Muzeum Spor-

tu i Centrum Olimpijskie. Aktualnie są opracowywane przez UŁ wyniki badań przeprowadzo-

nych przed i po rozpoczęciu działań edukacyjnych, planowane jest  wydanie do końca 2012 

roku przez MSW monografii dotyczącej realizacji I edycji projektu Jestem fair. 
  

 

 
 

 

 Jestem Kibicem prze duże K  

 

 Program został opracowany przez Biuro Prewencji KGP przy współpracy z Centrum 

Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Ministerstwem Edukacji Narodowej. 

 Celem programu jest kształtowanie postaw prospołecznych dzieci i młodzieży poprzez 

aktywność sportową i rekreacyjną, integrowanie środowisk lokalnych wokół idei uczestnictwa 

w zajęciach ruchowych. Program ukierunkowany jest z jednej strony na promowanie czynne-

go uczestnictwa w zajęciach sportowych, z drugiej natomiast na aktywne, właściwe i zarazem 

bezpieczne dopingowanie jako alternatywną formę spędzania wolnego czasu.  

 Program jest adresowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży ze szkół podstawo-

wych oraz gimnazjów, młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych oraz dzieci i młodzieży z grup 

ryzyka, jak również do rodziców i opiekunów, a także nauczycieli, kadry pedagogicznej placó-

wek specjalistycznych oraz policjantów. 

 W 2011 roku swój udział w programie zgłosiły łącznie 142 podmioty (placówki oświato-

we, jednostki Policji, urzędy miast i gmin z 15 województw). Program Jestem Kibicem przez 

duże K pozostaje otwarty również na inne organizacje pozarządowe, a także podmioty sektora 

biznesowego, które wyrażą chęć efektywnej, nieodpłatnej jego realizacji. Realizację tę przewi-

dziano na 4 lata, czyli od września 2011 do września 2015 roku. Koordynatorem projektu jest 

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. 
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 Trwa budowa odrębnego serwisu, który umożliwi logowanie się podmiotów na funkcjo-

nującą obecnie stronę www.kibic.policja.pl. Budowany serwis zawierał będzie m.in. informa-

cje na temat stanu realizacji programu, strefę dla szkół, wraz z elektronicznymi materiałami 

edukacyjnymi metodycznymi, czy też odrębne miejsce na spostrzeżenia, opinie oraz wnioski 

związane ze stroną merytoryczną oraz organizacyjną projektu. 

 

 

 Obszary działania wymagające wzmocnienia w celu popra-

wy stanu bezpieczeństwa imprez masowych 

 

 W ramach poprawy stanu bezpieczeństwa imprez masowych należy zwrócić szczegól-

ną uwagę na: 

uruchomienie systemu identyfikacji kibiców, 

zachowanie uczestników imprez sportowych, 

systemy zabezpieczeń na poszczególnych obiektach sportowych, 

działania podejmowane przez służby porządkowe i informacyjne, 

właściwe wykonywanie zadań przez funkcjonariuszy Policji (spottersów, umunduro-

wanych policjantów obserwatorów), 

współpracę organizatora imprezy z Policją, 

obecność Policji na odprawie przedmeczowej. 

http://www.kibic.policja.pl/


 

MSW                                                                                                                                                                                                   299 

  

 

 

 

 

Rozdział 15 
 

Przestępstwa w cyberprzestrzeni 
 
(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa  Wewnętrznego, 

Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,  

Komisji Nadzoru Finansowego) 

Czyny związane z przestępczością w cyberprzestrzeni zostały spenalizowane w na-

stępujących artykułach kodeksu karnego: 

  

      Art. 130 § 3. Kto, w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiadomości określonych  

w § 2, gromadzi je lub przechowuje, wchodzi do systemu informatycznego w celu ich uzy-

skania albo zgłasza gotowość działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypo-

spolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

      Art. 165 § 1. pkt 4. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu 

osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach zakłócając, uniemożliwiając lub w inny spo-

sób wpływając na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych 

informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

      Art. 200a § 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 

lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za po-

średnictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kon-

takt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzy-

skania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groź-

by bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej 

małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub 

wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu tre-

ści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

   Art. 267 §1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzezna-

czonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub 

przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczegól-

ne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części 

systemu informatycznego. 

§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest upraw-

niony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym 

urządzeniem lub oprogramowaniem. 

      Art. 268 § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub 

zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia 

osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, 

sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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 Art. 268a § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmie-

nia lub utrudnia dostęp do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakłóca lub 

uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich da-

nych, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1, wyrządza znaczną szkodę majątko-

wą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 3. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzone-

go. 

Art. 269 § 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szcze-

gólnym znaczeniu dla obronności kraju, bezpieczeństwa w komunikacji, funkcjonowania 

administracji rządowej, innego organu państwowego lub instytucji państwowej albo sa-

morządu terytorialnego albo zakłóca lub uniemożliwia automatyczne przetwarzanie, 

gromadzenie lub przekazywanie takich danych, podlega karze pozbawienia wolności  

od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w § 1, niszcząc albo 

wymieniając informatyczny nośnik danych lub niszcząc albo uszkadzając urządzenie 

służące do automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych in-

formatycznych. 

      Art. 269a Kto, nie będąc do tego uprawnionym, przez transmisję, zniszczenie, usu-

nięcie, uszkodzenie, utrudnienie dostępu lub zmianę danych informatycznych, w istot-

nym stopniu zakłóca pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej, podle-

ga karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

      Art. 269b § 1. Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostępnia innym osobom urzą-

dzenia lub programy komputerowe przystosowane do popełnienia przestępstwa określo-

nego w art. 165 § 1 pkt 4, art. 267 § 3, art. 268a § 1 albo § 2 w związku z § 1, art. 269 § 2 

albo art. 269a, a także hasła komputerowe, kody dostępu lub inne dane umożliwiające 

dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinfor-

matycznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

      Art. 278 § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program 

komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 

Art. 287 § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej oso-

bie szkody, bez upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie 

lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy 

zapis danych informatycznych, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 

5. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do roku.  

  

      Ponadto cyberprzestrzeń może być miejscem popełniania przestępstw, które nie są 

stricte związane ze środowiskiem komputerowym. Są to w szczególności czyny spenali-

zowane w następujących artykułach k.k.: 

      Art. 190a § 2 (podszywanie się pod inną osobę, fałszywe profile);  

      Art. 196 (obraza uczuć religijnych innych osób); 

      Art. 200b (publiczne pochwalanie i propagowanie zachowań o charakterze   pedofil-

skim); 

      Art. 202 § 1 (rozpowszechnianie pornografii w sposób narzucający tego rodzaju treści 

osobom, które sobie tego nie życzą); 

      Art. 202 § 2 (udostępnienie pornografii małoletnim poniżej 15 lat); 

      Art. 202 § 3, 4, 4a i 4b (posiadanie, wytwarzanie, pozyskiwanie oraz rozpowszechnia-

nie i prezentowanie treści pedofilskich i zoofilskich); 

      Art. 256 § 1 i 2 (propagowanie ustrojów totalitarnych oraz treści rasistowskich i kse-

nofobicznych oraz wytwarzanie i utrwalanie takich treści w celu rozpowszechniania); 
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 Cyberprzestrzeń jest obszarem działania zarówno indywidualnych przestępców, 

jak i zorganizowanych grup przestępczych oraz środowisk ekstremistycznych i organizacji ter-

rorystycznych. Upowszechnienie dostępu do Internetu, w kontekście globalnego charakteru 

cyberprzestrzeni, przy jednocześnie stosunkowo dużej możliwości zachowania anonimowości, 

sprzyja popełnianiu różnego rodzaju przestępstw – zarówno o charakterze ekonomicznym czy 

kryminalnym, jak i w obszarze przestępczości narkotykowej, a ponadto umożliwia popełnia-

nie przestępstw na terenie jednego państwa z obszaru innego. Istotne jest również, że cyber-

przestępczość ma charakter elastyczny i podlega stałemu procesowi dostosowawczemu, ade-

kwatnie do rozwoju nowoczesnych technologii. 

 

 Podstawowymi zagrożeniami w cyberprzestrzeni są obecnie: 

 

oszustwa, w tym oszustwa dokonywane za pośrednictwem internetowych serwisów au-

kcyjnych; 

przestępstwa z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych, w tym  

w szczególności phishing, polegający m.in. na pozyskiwaniu za pośrednictwem Interne-

tu wrażliwych danych (haseł, ID, loginów itp.) umożliwiających przestępcze dokonywa-

nie operacji finansowych drogą elektroniczną (Internet), na kontach bankowych, bez 

wiedzy i zgody ich prawowitych właścicieli; 

pedofilia i pornografia dziecięca – Internet umożliwia osobom o skłonnościach pedofil-

skich nie tylko pozyskiwanie i ewentualne rozpowszechnianie materiałów zawierają-

cych pornografię dziecięcą, ale również nawiązywanie kontaktów z małoletnimi w celu 

doprowadzenia do ich fizycznego spotkania i seksualnego wykorzystania; 

przestępstwa na szkodę właścicieli dóbr intelektualnych (w szczególności poprzez bez-

prawne rozpowszechnianie filmów, muzyki, gier komputerowych czy oprogramowa-

nia), a także oszustwa, związane np. z aukcjami internetowymi; 

handel towarami licencjonowanymi bez posiadania odpowiednich dokumentów w tym 

zakresie lub dobrami, których obrót pozostaje nielegalny (m.in. narkotyki, broń, han-

del chronionymi gatunkami zwierząt), a także handel ludźmi i narządami ludzkimi; 

handel przedmiotami pochodzącymi z przestępstw i nielegalny obrót dobrami dziedzic-

twa narodowego; 

wymuszenia czy kierowanie gróźb karalnych przez zorganizowane grupy  przestępcze; 

nieuprawnione uzyskiwanie informacji (hacking), podsłuch komputerowy (sniffing), 

udaremnianie dostępu do informacji, przełamywanie zabezpieczeń komputerowych, 

złośliwe oprogramowania itp. 

      Art. 257 (publiczne znieważanie grupy ludności albo poszczególnych osób z powodu 

jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bez-

wyznaniowości); 

      Art. 265 (ujawnienie informacji niejawnych o klauzuli „tajne‖ lub „ściśle tajne‖); 

      Art. 266 § 1 (nielegalne ujawnianie informacji uzyskanej w związku z pełnioną funk-

cją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub nauko-

wą); 

      Art. 266 § 2 (ujawnienie informacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone‖ lub „poufne‖ 

przez funkcjonariusza publicznego); 

      Art. 271 (handel fikcyjnymi kosztami); 

      Art. 274 (zbywanie własnego lub cudzego dokumentu stwierdzającego tożsamość); 

      Art. 286 (oszustwa).  
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 Cyberprzestrzeń może być również wykorzystywana przez: 

organizacje terrorystyczne – zarówno do prowadzenia bezpośrednich ataków (np.  

na serwery rządowe), uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do baz danych instytu-

cji państwowych, dezinformacji, jak też do komunikacji, upowszechnienia radykalnej 

ideologii, pozyskiwania zwolenników czy prowadzenia instruktażu w zakresie podej-

mowania indywidualnych aktów terroru; 

organizacje ekstremistyczne – do komunikowania i propagowania radykalnej ideolo-

gii; niektóre organizacje prawicowe sporządzają w Internecie listy zawierające dane 

osób, które mają stać się celami ataków ze strony organizacji ekstremistycznych (tzw. 

redwatch); listy takie lokalizowane są zazwyczaj na zagranicznych serwerach,  

co w znaczący sposób utrudnia ich likwidację.  

 

Ponadto, zagrożenie dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa może stanowić 

wykorzystywanie cyberprzestrzeni w celach wywiadowczych przez obce służby. 

Internet staje się również narzędziem wywierania nacisku i demonstrowania sprzeci-

wu wobec pewnych aspektów życia społecznego, czego przykład stanowią zmasowane ataki 

DDOS, będące formą protestu przeciwko wprowadzaniu kontrowersyjnych regulacji praw-

nych. 

Należy również podkreślić, że Internet bywa nie tylko instrumentem popełnienia prze-

stępstwa, ale również obszarem, gdzie pozostają ślady przestępstw o charakterze kryminal-

nym, jednak dokonanych w świecie rzeczywistym. 

 

 
 

 Skala i dynamika zjawiska 
 

 Policja 

 W odniesieniu do skali zagrożenia cyberprzestępczością w 2011 roku na podstawie da-

nych Komendy Głównej Policji można stwierdzić, że głównym zagrożeniem w cyberprzestrze-

ni w tym okresie, podobnie jak w 2010 roku, były czyny z art. 286 § 1 i 3 k.k. (oszustwa), przy 

czym odnotowano w tej kategorii wzrost liczby wszczętych postępowań w stosunku do 2010 

roku. 

W 2011 roku wszczęto 29 113 postępowań o oszustwa w cyberprzestrzeni (wzrost  

o 4,4% w stosunku do roku 2010) i stwierdzono 1605 przestępstw (wzrost o 116,3%). Ponadto, 

wszczęto 20 427 postępowań o oszustwo gospodarcze w cyberprzestrzeni (wzrost o 4%)  

i stwierdzono 1962 przestępstwa w tej kategorii (wzrost o 56%) oraz wszczęto 10 875 postępo-

wań o oszustwo za pośrednictwem mediów, w tym za pośrednictwem ogłoszenia zamieszczo-

nego w Internecie (wzrost o 38%) i stwierdzono w tym zakresie 7095 przestępstw (spadek  

o 39,5%). 

Istotne zagrożenie związane z działalnością w cyberprzestrzeni w latach 2010–2011 

stanowiły również czyny z art. 267 § 1–3 (nielegalne uzyskanie dostępu do informacji). W tej 

kategorii Policja wszczęła w 2011 roku 1583 postępowania (wzrost o 32,6% w stosunku  

do roku 2010) oraz stwierdziła 296 przestępstw (wzrost o 85%). 

Odnotowano także znaczący, tj. ponad sześćdziesięciokrotny, wzrost liczby prze-

stępstw stwierdzonych z art. 202 § 3 k.k. (rozpowszechnianie pornografii z udziałem małolet-

nich, związanej z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem), przy jedno-

czesnym spadku liczby wszczęć w tej kategorii o 38,4%. 

Wśród pozostałych przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni, według danych Poli-

cji w 2011 roku, analogicznie jak w roku 2010, najwięcej wszczęć i przestępstw stwierdzonych 

dotyczyło: 

art. 287 § 1–2 k.k. (oszustwo komputerowe gospodarcze) – wszczęto 998  postępowań 

(wzrost w omawianym okresie o 20,8%), stwierdzono 741 przestępstw (ponad dwukrot-

ny wzrost); 
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art. 268 i 268a k.k. (niszczenie lub uszkadzanie danych informatycznych) – wszczęto 

885 postępowań (wzrost o 28,4%) i stwierdzono 256 przestępstw (spadek o 46,6%); 

art. 278 § 2 k.k. (nielegalne uzyskanie programu komputerowego) – wszczęto 282 po-

stępowań (spadek o 38,7%) i stwierdzono 286 przestępstw (spadek o 26,5%); 

art. 202 § 4 i 4a (utrwalanie i przechowywanie pornografii z udziałem małoletnich po-

niżej 15 lat) – wszczęto 234 postępowania (wzrost o 7,3%) i stwierdzono 18 przestępstw 

(spadek o 38,5%); 

art. 202 § 2 (udostępnienie pornografii małoletnim poniżej 15 lat) – wszczęto 124 po-

stępowania (spadek o 3,9%) i stwierdzono 4 przestępstwa (spadek o 20%); 

art. 266 § 1 (nielegalne ujawnianie informacji uzyskanej w związku z pełnioną funkcją 

wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową) – 

wszczęto 101 postępowań (spadek o 17,9%) i stwierdzono 1 przestępstwo (2 w roku 

2010). 

  

Odnotowany w 2011 roku, w stosunku do 2010 roku, wzrost liczby oszustw komputero-

wych czy przestępstw związanych z rozpowszechnianiem pornografii wynika m.in. z faktu,  

że był to pierwszy pełny rok działalności Wydziału Wsparcia Zwalczania Cyberprzestępczości, 

utworzonego w strukturach Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, którego działania 

przyczyniły się do wzrostu wykrywalności tego rodzaju przestępstw. 

 

Jednocześnie należy zauważyć, że z uwagi na specyfikę cyberprzestrzeni jako obszaru 

popełniania przestępstw problem stanowi często brak możliwości ustalenia liczby osób podej-

rzanych o popełnienie danego czynu zabronionego. 

 

 
Tabela 15.1 Liczba postępowań wszczętych i przestępstw stwierdzonych w wybranych 

kategoriach przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni w latach 2010–2011 

Kwalifikacja prawna czy-

nu (artykuł k.k.) 

Postępowania wszczęte Przestępstwa stwierdzone 

2010 2011 2010 2011 

 Art. 200a  § 1-2 

wykorzystanie systemów tele-

informatycznych i sieci tele-

komunikacyjnych w celu do-

puszczenia się obcowania 

płciowego lub innej czynności 

seksualnej z małoletnim poni-

żej 15 lat lub w celu utrwala-

nia i produkowania pornogra-

fii z udziałem małoletnich 

34 64 6 62 

 Art. 202 § 1 rozpowszechnia-

nie pornografii  
69 53 11 4 

 Art. 202 § 2 

udostępnianie pornografii 

małoletnim poniżej 15 lat 

129 124 5 4 

 Art. 202 § 3 rozpowszechnia-

nie pornografii z udziałem 

małoletnich, związanej z pre-

zentowaniem przemocy lub 

posługiwaniem się zwierzę-

ciem 

281 173 19 1219 
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Źródło: KGP 

Art. 202 § 4, 4a utrwalanie i 

przechowywanie pornografii z 

udziałem małoletnich poniżej 

15 lat 

218 234 13 18 

Art. 265 ujawnienie informa-

cji niejawnych o klauzuli 

„tajne‖ lub „ściśle tajne‖ 

16 14 1 0 

Art. 266 § 1 nielegalne ujaw-

nianie informacji uzyskanej w 

związku z pełnioną funkcją, 

wykonywaną pracą, działal-

nością publiczną, społeczną, 

gospodarczą lub naukową 

123 101 2 1 

Art. 266 § 2 ujawnienie infor-

macji niejawnej o klauzuli 

„zastrzeżone‖ lub „poufne‖ 

przez funkcjonariusza pu-

blicznego 

39 30 0 1 

Art. 267 § 1-3 nielegalne uzy-

skanie dostępu do informacji 
1194 1583 160 296 

Art. 268 i 268a niszczenie, 

uszkadzanie danych informa-

tycznych 

690 885 479 256 

Art. 269 § 1, 2 niszczenie da-

nych informatycznych 
7 3 0 0 

Art. 269a zakłócanie pracy 

systemu komputerowego lub 

sieci teleinformatycznej 

22 38 18 16 

 Art. 269b wytwarzanie, po-

zyskiwanie, zbywanie, udo-

stępnianie, urządzenia lub 

programu komputerowego do 

popełniania przestępstw 

35 38 71 8 

Art. 278 § 2 nielegalne uzy-

skiwanie programu kompute-

rowego 

465 282 369 286 

Art. 286 § 1 i 3 oszustwo 27 883 29 113 742 1605 

Art. 286 § 1 i 3 oszustwo go-

spodarcze 
19 635 20 427 1254 1962 

 Art. 286 §1 i 3 oszustwo po-

przez media, ogłoszenie w In-

ternecie 

7879 10 875 11 646 7095 

 Art. 287 § 1, 2 oszustwo 

komputerowe gospodarcze 
826 998 228 741 
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Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
 

 ABW w 2011 roku prowadziła 3 śledztwa (1) związane z przestępczością w cyberprze-

strzeni, a wszczęła 2. W zainteresowaniu ABW pozostawały 2 osoby podejrzane o czyny związa-

ne z cyberprzestępczością i 2 osobom postawiono zarzuty. 

Jednocześnie Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL, 

działający w ramach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w 2011 roku odnotował ok. 900 

(597) zgłoszeń ataków i zagrożeń dla systemów teleinformatycznych administracji publicznej, 

z czego 250 (146) zostało zakwalifikowanych jako faktyczne incydenty.  

Ponadto CERT.GOV.PL przebadał łącznie – w ramach testów bezpieczeństwa – 95 (93) 

witryn internetowych należących do 33 (63) podmiotów, z których 30% (75%) zawierało  

co najmniej jedną podatność krytyczną dla bezpieczeństwa i publikowanych na stronie treści. 

Tylko w nielicznych przypadkach zabezpieczenia stron były skuteczne i nie stwierdzono  

w nich żadnych podatności. 

 

 

Generalny Inspektor  Informacji Finansowej 
 

GIIF w roku 2011, podobnie jak w 2010 roku prowadził postępowania analityczne,  

w których odnotowano przypadki stosowania internetowych usług płatniczych (ang. Internet 

Payment Services) do dokonywania transakcji podejrzanych, polegających na realizowaniu   

za pomocą internetowego systemu płatności znaczącej liczby transakcji, w tym do państw 

uznawanych powszechnie za tzw. raje podatkowe. 

 

 

 Ministerstwo Sprawiedliwości  

 
 W 2011 roku w sądach rejonowych z art. 268a § 1 k.k. (niszczenie lub uszkadzanie da-

nych informatycznych) osądzono łącznie 53 osoby, z czego 34 skazano. Karę pozbawienia wol-

ności w zawieszeniu orzeczono w przypadku 21 osób, w tym 14 osób skazano na kary od 6 

miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności. Umorzono postępowanie w 3 sprawach, warunkowo 

umorzono 15, oraz uniewinniono 1 osobę. 

W analogicznym okresie na podstawie art. 269 k.k. (niszczenie danych informatycz-

nych) w sądach rejonowych osądzono łącznie 3 osoby, z czego 2 skazano na karę pozbawienia 

wolności w zawieszeniu orzeczono w przypadku 2 osób, w tym 1 osobę skazano na karę od 6 

miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności. Ponadto 1 osobę uniewinniono. 

Jednocześnie z art. 269a k.k. (zakłócanie pracy systemu komputerowego lub sieci tele-

informatycznej) w sądach rejonowych osądzono i skazano 10 osób. Karę pozbawienia wolności 

orzeczono w przypadku 8 osób (w tym w zawieszeniu 7 przypadków). Wśród skazanych na ka-

ry pozbawienia wolności 2 osoby skazano na karę od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolno-

ści. 

 Z kolei z art. 269b k.k. (wytwarzanie, pozyskiwanie, zbywanie, udostępnianie, urzą-

dzenia lub programu komputerowego do popełniania przestępstw) w 2011 roku w sądach rejo-

nowych osądzono łącznie 8 osób, z czego 4 skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono  

w przypadku 2 osób (w tym w zawieszeniu 1 przypadek). Wśród skazanych na kary pozbawie-

nia wolności 1 osobę skazano na karę od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności. Warun-

kowo umorzono postępowanie w 3 sprawach. 

  Ponadto, na podstawie art. 287 k.k. (oszustwo komputerowe gospodarcze) w 2011 roku 

w sądach rejonowych osądzono łącznie 183 osoby, z czego 164 skazano. Karę pozbawienia wol-

ności orzeczono w przypadku 132 osób (w tym w zawieszeniu 116 przypadków). Wśród skaza-

nych na kary pozbawienia wolności: 12 osób skazano na kary od 1 do 2 lat pozbawienia wolno-

ści, 92 osoby na kary 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności. Umorzono postępowanie w 3 

sprawach, warunkowo umorzono 12 oraz uniewinniono 4 osoby.  
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 Podstawowe tendencje i prognozy w zakresie zagrożenia 

przestępczością w cyberprzestrzeni 
 

Największym zagrożeniem w cyberprzestrzeni pozostają oszustwa, które opierają się 

na coraz bardziej wyrafinowanych i spersonalizowanych metodach socjotechnicznych. 

Możliwym jest zwiększenie liczby przestępstw komputerowych związanych z obrotem 

gospodarczym, generujących bardzo wysokie straty finansowe. Największym zagroże-

niem w tym zakresie, w związku z coraz większym i dynamicznie rozwijającym się 

rynkiem handlu i usług w Internecie, będą oszustwa popełniane przez użytkowników 

portali aukcyjnych. 

Możliwe jest wykorzystywanie Internetu jako narzędzia szantaży i wyłudzeń (np. po-

przez groźbę wykorzystania luk w zabezpieczeniach systemów komputerowych lub 

nieuprawnione użycie skradzionych informacji). 

Istnieje potencjalna możliwość cyberataków na systemy informatyczne zakładów 

ubezpieczeń, z uwagi na fakt, że dane znajdujące się w ich posiadaniu mają charakter 

danych wyjątkowo wrażliwych (m.in. dotyczą stanu zdrowia osób ubezpieczonych). 

W dalszym ciągu najczęściej, w celu rozpowszechniania złośliwego oprogramowania, 

wykorzystywana jest poczta e-mail, choć coraz częściej do zainfekowania oprogramo-

wania stosowane są również urządzenia typu smartfon bądź tablet.  

Utrzymującą się tendencją jest duża liczba ataków typu website defacement, polegają-

cych na podmianie zawartości strony głównej portalu, bądź zamieszczeniu na zainfe-

kowanym serwerze fałszywej strony phishingowej, służącej wykradaniu i gromadze-

niu, w celach przestępczych danych wrażliwych (np. haseł, danych dotyczących  

e-maila, konta, karty kredytowej). Ofiarą tego typu ataków pada również sektor pol-

skiej administracji publicznej. 

Odnotowano rosnąca tendencję w zakresie przestępstw komputerowych skierowa-

nych przeciwko ochronie informacji, mieniu i bezpieczeństwu powszechnemu związa-

ną z dynamicznym rozwojem technologii informatycznych, a także powszechnym sto-

sowaniem ich w niemal każdej dziedzinie życia. Stwierdzono m.in. blisko dwukrotny 

wzrost liczby ataków na podmioty administracji publicznej RP. 

Odnotowywane są przypadki umawiania się pseudokibiców za pośrednictwem Inter-

netu, w celu dokonywania naruszeń porządku publicznego, mogących stanowić zagro-

żenie dla innych obywateli. 

W dalszym ciągu Internet będzie wykorzystywany przez organizację ekstremistyczne 

i terrorystyczne zarówno do przeprowadzania ataków na systemy teleinformatyczne, 

jak również propagowania radykalnej ideologii i pozyskiwania nowych członków. 

Na wysokim poziomie utrzymuje się liczba ataków na systemy telefonii VOIP, wyko-

rzystywane do połączeń międzynarodowych lub połączeń o podwyższonej płatności  

na koszt posiadacza danego systemu. 

Utrzymuje się zagrożenie związane z pozyskiwaniem za pośrednictwem Internetu 

danych przez obce służby wywiadowcze. 

W ostatnich latach obserwowany jest wzrost pozycji na światowym (w tym również 

polskim) rynku telekomunikacyjnym podmiotów dostarczających urządzenia/usługi 

telekomunikacyjne, co do których istnieje podejrzenia o możliwość wykorzystywania 

ich w celach wywiadowczych. 

 

 

 Główne inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania  

i zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni 
 

Policja podejmuje wiele działań ukierunkowanych na ograniczanie zagrożeń w cyber-

przestrzeni, w tym m.in. prowadzi ciągły monitoring sieci Internet, ze szczególnym uwzględ-

nieniem obszarów kryminogennych. Corocznie sporządzany jest także monitoring kluczowych  
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obszarów przestępczości gospodarczej, w tym obszaru przestępczości komputerowej, którego 

analiza pozwala na określenie kierunków rozwoju cyberprzestępczości, w celu skutecznego jej 

przeciwdziałania.  
 

 Przedstawiciele Policji uczestniczą w spotkaniach, szkoleniach, konferencjach w celu 

propagowania bezpiecznego sposobu wykorzystywania usług internetowych, a także rozpo-

znania nowych trendów i technologii informatycznych wdrażanych do codziennego użytkowa-

nia. W celu stworzenia i wdrożenia w strukturach Policji narzędzi usprawniających zwalcza-

nie cyberprzestępczości, prowadzona jest także współpraca z ośrodkami akademickimi oraz 

współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany dobrych praktyk.  

 

Istotną rolę w zakresie koordynacji oraz przeciwdziałania cyberzagrożeniom pełni po-

wołany w lutym 2008 roku Zespół CERT.GOV.PL. Celem zespołu jest zapewnianie i rozwija-

nie zdolności jednostek organizacyjnych administracji publicznej do ochrony przed cyberza-

grożeniami, ze szczególnym uwzględnieniem ataków ukierunkowanych na infrastrukturę sys-

temów i sieci teleinformatycznych, których ewentualne zniszczenie mogłoby stanowić zagroże-

nie dla życia i zdrowia ludzi, dziedzictwa narodowego lub środowiska, powodować poważne 

straty materialne lub zakłócić funkcjonowanie państwa.  

W 2011 roku, poza opisanymi wcześniej w niniejszym rozdziale testami bezpieczeń-

stwa witryn internetowych, należących do instytucji państwowych, Zespół publikował również 

na bieżąco, na własnej witrynie internetowej www.cert.gov.pl, informacje o nowych podatno-

ściach w systemach i aplikacjach, najpopularniejszych formach ataków sieciowych oraz sposo-

bach ochrony przed zagrożeniami. Przedstawiciele Zespołu CERT.GOV.PL uczestniczyli także 

w corocznych ćwiczeniach organizowanych przez NATO pn. Cyber Coalition, skoncentrowa-

nych na praktycznych działaniach w przypadku serii międzynarodowych incydentów telein-

formatycznych skierowanych przeciwko infrastrukturze państw NATO oraz w ćwiczeniach  

z zarządzania kryzysowego CMX 2011, podczas których testowano zdolności łączności i współ-

pracy międzyresortowej w sytuacji kryzysowej. 

 
Ważnym elementem ochrony cyberprzestrzeni RP jest również funkcjonujący od 2009 

roku system ARAKIS-GOV, który stanowi mechanizm wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 

sieci Internet. System ten powstał na potrzeby wsparcia ochrony zasobów teleinformatycz-

nych administracji państwowej. 

Dodatkowo należy wskazać, że na przełomie lat 2010 i 2011 Agencja Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego przeprowadziła wśród 89 ministerstw i urzędów publicznych ankietę dotyczą-

cą stanu bezpieczeństwa ich witryn internetowych. Po przeanalizowaniu zebranych odpowie-

dzi opracowano rekomendacje i zalecenia, wśród których wskazano na konieczność kontynua-

cji projektu ochrony zasobów krytycznej infrastruktury państwa, zintegrowania działań oraz 

wypracowania, wspólnie z zainteresowanymi podmiotami, wytycznych dotyczących bezpie-

czeństwa stron oraz innych zasobów cyfrowych urzędów administracji publicznej.  

 

Z kolei w ramach współpracy międzynarodowej ABW bierze czynny udział w pracach 

grup roboczych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa teleinformatycznego i ochrony 

przed cyberzagrożeniami. Udział w tego rodzaju inicjatywach umożliwia zapoznanie się z no-

wymi trendami w dziedzinie ataków komputerowych oraz nowymi formami przeciwdziałania 

i zwalczania zagrożeń. 

W kwietniu 2011 roku Szef ABW oraz asystent sekretarza generalnego NATO ds. no-

wych wyzwań dla bezpieczeństwa, podpisali porozumienie dotyczące współpracy w zakresie 

cyberobrony. Ustalenia zawarte w porozumieniu ułatwiają bieżącą współpracę w zakresie 

zwalczania zagrożeń w cyberprzestrzeni poprzez wymianę informacji, doświadczeń i dobrych 

praktyk związanych z reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego. Doku-

ment reguluje również kwestie związane z ewentualnym wysłaniem przez NATO zespołów 

szybkiego reagowania w przypadku wystąpienia na terytorium RP ataków cybernetycznych  

o dużej skali. 
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Obszary wymagające wzmocnienia w celu poprawy skutecz-

ności przeciwdziałania i zwalczania przestępczości w cyberprze-

strzeni 

 

Celowe jest stworzenie ram organizacyjno-prawnych oraz systemu skutecznej koordy-

nacji i wymiany informacji w zakresie zagrożeń w cyberprzestrzeni, m.in. przez: 

wprowadzenie ustawowej definicji cyberprzestępczości oraz cyberterroryzmu, co umoż-

liwiłoby odpowiednią kwalifikację popełnianych czynów przestępczych; 

wprowadzenie ścigania z urzędu naruszeń bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, które 

miały miejsce w odniesieniu do podmiotów administracji publicznej oraz infrastruktu-

ry krytycznej, jak również  ścigania na wniosek pokrzywdzonego w przypadku wykry-

cia incydentu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa w obszarze cyberprzestrze-

ni RP; 

wypracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do systemów telein-

formatycznych administracji państwowej, uwzględniającej Polskie Normy oraz obej-

mującej: 

wprowadzenie wymogów prawnych, dotyczących bezpiecznego budowania  

i użytkowania jawnych systemów teleinformatycznych administracji pań-

stwowej, 

stworzenie jednolitego spisu wszystkich ww. systemów – do dyspozycji mini-

stra właściwego ds. informatyzacji, 

stworzenie systemu raportowania o zagrożeniach, podatnościach oraz incy-

dentach w obszarze ww. systemów; 

sporządzenie wytycznych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem cyberprzestrzeni 

dla podmiotów niepublicznych; 

współpracę między podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę cyberprzestrzeni oraz 

przedsiębiorcami dostarczającymi usługi w cyberprzestrzeni i operatorami teleinfor-

matycznej infrastruktury krytycznej; 

zwiększenie świadomości użytkowników w zakresie metod i środków bezpieczeństwa 

w cyberprzestrzeni.  

 

Jednocześnie należy rozważyć doprecyzowanie zadań wykonywanych przez Zespół 

CERT.GOV.PL oraz stworzenie wyspecjalizowanych komórek zajmujących się zwalczeniem 

cyberprzestępczości, wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt informatyczny, jak również specja-

listyczne oprogramowanie, a także prowadzenie cyklicznych szkoleń dla ich funkcjonariuszy 

z uwagi na dynamiczny rozwój tej dziedziny. 

 

Ponadto, w związku z transgranicznym charakterem działalności przestępczej w cy-

berprzestrzeni, celowe wydaje się wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie współ-

pracy z partnerami zagranicznymi i odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi. W tym 

kontekście istotne jest zaangażowanie Polski w prace Europejskiego Centrum ds. Walki z Cy-

berprzestępczością, którego powołanie planowane jest przy Europolu z inicjatywy Komisji 

Europejskiej. 

 

Powołanie centrum mogłoby usprawnić podejmowanie wspólnych działań oraz wymia-

nę informacji, doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze przeciwdziałania i zwalczania cy-

berprzestępczości pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi UE. Zasadne byłoby 

również zaangażowanie unijnego centrum ds. cyberprzestępczości na rzecz usprawnienia 

współpracy między właściwymi służbami a sektorem prywatnym, w tym w szczególności sek-

torem usług bankowych, będącym częstym celem cyberprzestępczej działalności zorganizowa-

nych grup przestępczych. 
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Rozdział 16 
 

Zagrożenie terroryzmem i ekstremizmem 

 
(Na podstawie materiałów własnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

oraz informacji Komendy Głównej Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Głównego Inspektora Informacji Finansowej, Prokuratury Generalnej)  

      Podstawowe przepisy związane z penalizacją przestępstw o charakterze terrory-

stycznym w ustawie z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny: 

      Art. 115 § 20. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony 

zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, 

popełniony w celu: 

 1) poważnego zastraszenia wielu osób, 

 2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego pań-

stwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określo-

nych czynności, 

 3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Pol-

skiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba popełnienia 

takiego czynu. 

      Art. 165a.  Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty fi-

nansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie 

ruchome lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrory-

stycznym, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

      Art. 255a. Kto rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści mogące ułatwić po-

pełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby przestępstwo 

takie zostało popełnione, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

      Art. 258 § 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających  

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozba-

wienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na 

celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1, w tym mające charakter zbrojny, zakła-

da lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku  

do lat 10. 

§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze pozba-

wienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.  
 

Ponadto, w odniesieniu do aktów terroru o charakterze kryminalnym istotne jest 

wprowadzony z dniem 12 listopada 2011 roku art. 224a k.k.:  

Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu 

lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mają-

cą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność insty-

tucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego 

lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do lat 8. 
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      Natomiast podstawowe czyny związane ze zjawiskiem ekstremizmu zostały spenali-

zowane w następujących art. k.k.: 

Art. 118 § 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, et-

nicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, do-

puszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej  

do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 

25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. 

§ 2. Kto, w celu określonym w § 1, stwarza dla osób należących do takiej grupy wa-

runki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć  

do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej 

należącym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 

25 lat pozbawienia wolności. 

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1 lub 2, podlega karze 

pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

Art. 118a § 1. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z po-

wtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu 

wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji: 

 1) dopuszcza się zabójstwa, 

 2) powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, 

 3) stwarza dla osób należących do grupy ludności warunki życia grożące ich biologicz-

nej egzystencji, w szczególności przez pozbawienie dostępu do żywności lub opieki 

medycznej, które są obliczone na ich wyniszczenie, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozba-

wienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. 

§ 2. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających 

się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub 

wsparcia polityki państwa lub organizacji: 

 1) powoduje oddanie osoby w stan niewolnictwa lub utrzymuje ją w tym stanie, 

 2) pozbawia osobę wolności na czas przekraczający 7 dni lub ze szczególnym udręcze-

niem, 

 3) stosuje tortury lub poddaje osobę okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu, 

 4) dopuszcza się zgwałcenia albo stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp  

w inny sposób narusza wolność seksualną osoby, 

 5) stosując przemoc lub groźbę bezprawną powoduje zajście przez kobietę w ciążę  

w zamiarze wpłynięcia na skład etniczny grupy ludności lub dokonania innych po-

ważnych naruszeń prawa międzynarodowego, 

 6) pozbawia osobę wolności i odmawia udzielenia informacji dotyczących tej osoby lub 

miejsca jej pobytu lub przekazuje nieprawdziwe informacje dotyczące tej osoby lub 

miejsca jej pobytu, w zamiarze pozbawienia takiej osoby ochrony prawnej przez 

dłuższy okres, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo 

karze 25 lat pozbawienia wolności. 

§ 3. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających 

się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub 

wsparcia polityki państwa lub organizacji: 

 1) naruszając prawo międzynarodowe zmusza osoby do zmiany ich zgodnego z prawem 

miejsca zamieszkania, 

 2) dopuszcza się poważnego prześladowania grupy ludności z powodów uznanych  

za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego, w szczególności poli-

tycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych lub z po-

wodu bezwyznaniowości, światopoglądu lub płci, powodując pozbawienie praw pod-

stawowych, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 
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 Pomimo zaangażowania Polski w działania stabilizacyjne i rekonstrukcyjne w Afgani-

stanie oraz wcześniejszego uczestnictwa w działaniach międzynarodowej koalicji w Iraku za-

grożenie zamachami terrorystycznymi na terenie Polski ze strony osób lub organizacji pocho-

dzących z Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej i Południowo-Wschodniej czy muzułmańskich 

państw Afryki utrzymuje się niezmiennie od kilku lat na stosunkowo niskim poziomie, a tery-

torium RP traktowane jest jako cel rezerwowy ewentualnych zamachów. Nie odnotowano 

również informacji potwierdzających zagrożenie zamachami ze strony przebywających na te-

rytorium RP osób pochodzących z rejonu Kaukazu, jak i ze strony rodzimych organizacji  

o charakterze ekstremistycznym propagujących radykalną ideologię. 

Art. 119 § 1. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub po-

szczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, 

wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do lat 5. 

      Art. 133. Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 

      Art. 137 § 1. Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar 

chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega karze ograniczenia wolno-

ści albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znieważa, 

niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę flagę lub inny znak 

państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub  

na zarządzenie polskiego organu władzy. 

     Art. 256 § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój pań-

stwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, 

wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ogranicze-

nia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala  

lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, 

nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem 

symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej. 

      Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludzi albo poszczególną osobę z powodu jej 

przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyzna-

niowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 

  

      Należy mieć również na uwadze, że czyny przestępcze popełniane przez członków 

organizacji ekstremistycznych w RP w większości noszą znamiona przestępstw pospoli-

tych, jak np.: 

– czyny przeciwko osobie, obejmujące przestępstwa przeciwko czci i nietykalności ciele-

snej (art. 216 i 217 k.k.); 

– przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148 § 1, 155—159 k.k.); 

– czyny przeciwko mieniu (art. 288 k.k.); 

– czyny przeciwko porządkowi publicznemu, obyczajności i działaniu instytucji państwo-

wych (w szczególności przestępstwo czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego – 

art. 223 k.k. i udział w zbiegowisku – art. 254 k.k.). 

 

     Działalność grup o charakterze ekstremistycznym często przybiera również formę 

zachowań chuligańskich spenalizowanych w kodeksie wykroczeń. 
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 Ataki terrorystyczne w Oslo, Frankfurcie, Liege i we Florencji świadczą jednak o real-

nym zagrożeniu ze strony pojedynczych osób, niezwiązanych z grupami terrorystycznymi  

lub przestępczymi (tzw. solo/lone wolf terrorism), których aktywność ekstremistyczna jest 

bardzo trudna do wykrycia. Źródłem radykalizacji tych osób jest często Internet, z którego 

ekstremiści czerpią jednocześnie wiedzę na temat konstruowania ładunków wybuchowych  

i pozyskiwania komponentów (Open Source Terrorism). Sprawcy wykorzystują m.in. impro-

wizowane ładunki wybuchowe skonstruowane z materiałów ogólnodostępnych, które mogą 

być nabywane na terenie innych krajów niż miejsca przeprowadzenia zamachów, co w znacz-

ny sposób utrudnia wykrycie potencjalnego sprawcy. 

 

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – służba wiodąca w zakresie rozpoznania 

i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym i ścigania sprawców ewentualnych zama-

chów, w 2011 roku w związku z podejrzeniem działalności terrorystycznej prowadziła 

(analogicznie jak w roku 2010) 5  śledztw, natomiast wszczęła 3 śledztwa, nie postawiono jed-

nak zarzutów popełnienia przestępstwa. Prowadzone śledztwa dotyczyły uprowadzenia i za-

bójstwa obywatela Polski w Pakistanie, piractwa morskiego (3 śledztwa) i zamieszczonej  

w Internecie groźby przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w Warszawie. 

 ABW wraz z Policją zaangażowała się również w wyjaśnianie tzw. polskich wątków 

sprawy związanej z dokonanymi przez Andersa Breivika zamachami terrorystycznymi  

w Norwegii. Podjęte czynności ujawniły nieograniczony dostęp osób, w tym nieletnich, do ma-

teriałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, co stanowi poważne zagrożenie 

dla bezpieczeństwa. ABW obecnie kontynuuje działania o charakterze prewencyjno-

rozpoznawczym, mające na celu identyfikację oraz przeciwdziałanie ewentualnym incyden-

tom i zagrożeniom o podobnym charakterze. 

 Dotychczasowe akty terroru z użyciem urządzeń i materiałów wybuchowych w Polsce 

miały charakter kryminalny oraz porachunkowy i związane były z działalnością zorganizowa-

nych grup przestępczych, a nie ugrupowań o charakterze terrorystycznym. W 2011 roku licz-

ba eksplozji materiałów i urządzeń wybuchowych utrzymywała się na poziomie zbliżonym  

do poprzedniego okresu sprawozdawczego, z lekką tendencją spadkową. 

 

 W 2011 roku Policja odnotowała 25 przypadków eksplozji spowodowanych użyciem 

materiałów i urządzeń wybuchowych (spadek o 34,2% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy 

odnotowano 38 takich zdarzeń), w tym 7 (12) przypadków noszących cechy aktów terroru kry-

minalnego57. 

 Ponadto, w 2011 roku ujawniono i rozbrojono 12 (16) urządzeń wybuchowych i ujaw-

niono, analogicznie jak w 2010 roku, 13 atrap urządzeń wybuchowych podłożonych pod róż-

nymi obiektami.  

 W wyniku przedsięwzięć policyjnych w 2011 roku zatrzymano 98 (144) podejrzanych 

o działania przestępcze mające związek z materiałami i urządzeniami wybuchowymi. 

 Jednocześnie spadła liczba osób rannych w wyniku wybuchów z 26 osób w roku 2010 

do 16 w roku 2011. Nie zmieniła się natomiast liczba ofiar eksplozji materiałów wybucho-

wych ze skutkiem śmiertelnym i wyniosła, tak jak w 2010 roku, 6 osób. 

 

 Ponadto w 2011 roku utrzymała się wysoka liczba fałszywych powiadomień o podłoże-

niu urządzeń wybuchowych, których odnotowano 508 (489). Zdecydowana większość zgłoszeń 

odnotowanych w 2011 roku dotyczyła obiektów wymiaru sprawiedliwości – głównie sądów 

(226 fałszywych zgłoszeń). Zatrzymano łącznie 180 sprawców tego typu czynów, co stanowi 

ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z 2010 rokiem, kiedy zatrzymanych zostało 77 

sprawców. Wykrywalność kształtowała się na poziomie 35,4% i była ponad dwukrotnie wyż-

sza w porównaniu z 2010 rokiem, kiedy wyniosła 15,7%. 

 Pomimo odnotowanego wzrostu wykrywalności w odniesieniu do fałszywych powiado-

mień o podłożeniu urządzeń wybuchowych w dalszym ciągu pozostaje ona na niskim pozio- 

____________ 

57 Zagrożenia związane z przemytem i nielegalnym handlem bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi zostały 

szerzej opisane w Rozdziale 5 niniejszego raportu. 
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mie, co spowodowane jest trudnościami w ustaleniu tożsamości sprawców ze względu na wy-

korzystywanie przez nich metod ułatwiających zachowanie anonimowości, m.in.: wysyłanie 

przez sprawców wiadomości e-mail z kafejek internetowych, korzystanie z nieobjętych moni-

toringiem automatów telefonicznych, wykorzystywanie telefonów komórkowych zakupionych 

w celu jednorazowego wykorzystania. 

 Natomiast czynnikiem generującym wzrost zagrożenia terrorystycznego mogą być Mi-

strzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, ze względu na zwiększone zaintereso-

wanie Polską ze strony światowych mediów.  

 Z uwagi na podwyższone zagrożenie terrorystyczne na świecie, w tym w krajach Euro-

py Zachodniej, istnieje potencjalna możliwość podejmowania prób wykorzystania terytorium 

RP do budowy zaplecza logistycznego w celu prowadzenia zamachów w innych krajach euro-

pejskich przez organizacje terrorystyczne działające poza granicami Polski. Możliwe jest rów-

nież podejmowanie w Polsce działań zmierzających do prowadzenia transferu środków finan-

sowych na działalność terrorystyczną w innych krajach lub pozyskiwanie na terytorium RP 

środków finansowych na tego rodzaju działalność. 

  

 W 2011 roku Generalny Inspektor Informacji Finansowej – organ właściwy  

w zakresie przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu – otrzymał od instytucji obowiązanych 

24 408 (15 357) informacji o podejrzanych transakcjach, w tym 26 (16) oznaczonych jako po-

dejrzane o finansowanie terroryzmu. Ponadto GIIF w 2011 roku wszczął 15 (19) postępowań 

analitycznych dotyczących podejrzanych transakcji, mogących mieć związek z finansowaniem 

terroryzmu. Podstawą wszczęcia tych postępowań były transakcje przeprowadzane przez oso-

by pochodzące z krajów podejrzewanych o wspieranie terroryzmu lub z krajów, na terenie któ-

rych ugrupowania terrorystyczne prowadzą działania. 

 Z uwagi na specyfikę finansowania organizacji terrorystycznych sprawdzane były za-

równo transakcje mające charakter działalności legalnej, jak i transakcje, w których wstępna 

identyfikacja pozwalała przypuszczać, że badana działalność ma charakter działalności prze-

stępczej. Na podstawie wyników prowadzonych analiz, a także spraw założonych w latach 

wcześniejszych oraz w nawiązaniu do informacji otrzymanych w ramach współpracy z organa-

mi administracji publicznej, GIIF w 2011 roku przekazał do ABW 19 (45) powiadomień. 

  

 Czynnikiem sprzyjającym podejmowaniu działalności związanej z terroryzmem pozo-

staje fakt, że na terenie Polski przebywają osoby z państw i regionów podwyższonego ryzyka. 

Geograficzne położenie RP oraz uwarunkowania prawne wynikające z członkostwa w Unii 

Europejskiej, w tym przynależność do strefy Schengen sprawiają, że Polska dla obywateli 

państw podwyższonego ryzyka pełni rolę kraju tranzytowego na drodze do zachodniej i pół-

nocnej Europy. 
 Kwestią mająca pośredni wpływ na poziom zagrożenia dla obywateli RP pozostają tak-

że przypadki skutecznych zamachów terrorystycznych dokonanych w 2011 roku w Europie  

w obrębie lotnisk międzynarodowych (zamach z 24 stycznia 2011 roku na podmoskiewskim 

lotnisku Domodiedowo, ostrzelanie 2 marca 2011 roku grupy amerykańskich żołnierzy  

we Frankfurcie). Wprawdzie polskie samoloty i porty lotnicze nie stanowią bezpośredniego 

celu dla organizacji terrorystycznych, jednak ekstremiści w dalszym ciągu rozważają możli-

wość przeprowadzenia zamachów na tego rodzaju obiekty w różnych regionach świata. 

 

 Osobny problem stanowi zagrożenie zamachami terrorystycznymi lub porwaniami dla 

okupu obywateli RP przebywających poza granicami kraju. Pomimo że dotychczas na teryto-

rium RP nie odnotowano zamachów lub ataków terrorystycznych, obywatele RP od 2001 roku 

stawali się ofiarami lub byli poszkodowani w wyniku działalności organizacji terrorystycz-

nych operujących w różnych częściach świata. 

 Grupą najbardziej narażoną na ataki terrorystyczne są żołnierze Polskiego Kontyn-

gentu Wojskowego w Afganistanie. Ponadto w Afganistanie przebywa również personel cywil-

ny, a także przedstawiciele innych służb (m.in. Policji i Biura Ochrony Rządu). W 2011 roku 

w Afganistanie śmierć poniosło łącznie 15 obywateli RP (w roku 2010: 6).  
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 Celem ataków terrorystycznych mogą być również polskie placówki dyplomatyczne  

i konsularne. Szczególnie narażony na ataki ze strony zamachowców jest budynek ambasady 

polskiej w Kabulu.  

 Zagrożeniu zamachami sprzyjać może zaangażowanie obywateli Polski w działania 

pomocowe i działalność gospodarczą prowadzoną w państwach podwyższonego ryzyka, jak  

i rozwinięta turystyka do krajów, na obszarze których istnieją rozbudowane sieci organizacji 

terrorystycznych, bądź o niestabilnej sytuacji politycznej. Największe niebezpieczeństwo 

utrzymuje się w muzułmańskich państwach Afryki, na Bliskim Wschodzie, w krajach Azji 

Środkowej i Azji Południowo-Wschodniej oraz w rejonie północnego Kaukazu.  

 Ofiarami uprowadzeń dla okupu, których nie należy bezpośrednio identyfikować  

z działalnością terrorystyczną, bywają również polscy marynarze oraz pozostały personel 

statków pływających po obszarach morskich, na których uprawiany jest proceder piractwa,  

w tym w szczególności na wodach w pobliżu wybrzeża somalijskiego. Polscy marynarze pły-

wający na statkach w Zatoce Adeńskiej oraz wzdłuż wschodniego wybrzeża Afryki wielokrot-

nie stawali się ofiarami uprowadzeń dokonywanych dla okupu przez zbrojne ugrupowania.  

W 2011 r miał miejsce jeden skuteczny akt piractwa w stosunku do jednostki, na pokładzie 

której znajdował się polski obywatel – uprowadzenie statku „Beluga Nomination‖. Dla porów-

nania, w 2010 roku na pokładach uprowadzonych jednostek pływających przebywało łącznie 

4 obywateli RP. 

 

 Istotną sferą działalności terrorystycznej jest również cyberprzestrzeń, która może być 

wykorzystywana przez organizacje terrorystyczne zarówno do prowadzenia bezpośrednich 

ataków np. na serwery rządowe w celu uniemożliwienia ich funkcjonowania, dezinformacji 

czy pozyskiwania danych, jak i upowszechnienia radykalnej ideologii, pozyskiwania zwolen-

ników czy prowadzenia instruktażu w zakresie podejmowania indywidualnych aktów terro-

ru, a także dokonywania nielegalnego transferu środków finansowych na działalności terro-

rystyczną czy komunikacji58. 

  

 Na uwagę zasługuje również zagrożenie terroryzmem związanym z wykorzystaniem 

broni masowego rażenia, co powoduje konieczność podejmowania przez właściwe służby i in-

stytucje działań ukierunkowanych na zapobieganie proliferacji tego rodzaju broni, jak rów-

nież przygotowanie do reagowania i usuwania skutków w przypadku ewentualnych zama-

chów z jej użyciem. W Polsce dotychczas nie ujawniono bezpośredniego zagrożenia związane-

go z próbami użycia substancji chemicznych, biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych 

(CBRN) do działań terrorystycznych. Należy jednak zwrócić uwagę, że ugrupowania terrory-

styczne starają się uzyskać dostęp do substancji i materiałów, które użyte w zamachu zapew-

niłyby jak największą siłę rażenia i spowodowałyby jak najdotkliwsze straty.  

  

 Podobnie jak zagrożenie zamachami terrorystycznymi również przenikanie się działal-

ności organizacji terrorystycznych i zorganizowanych grup przestępczych w Polsce, które mo-

że polegać m.in. na pozyskiwaniu i transferowaniu przez grupy przestępcze środków finanso-

wych na działalność terrorystyczną czy współpracy w zakresie nielegalnego obrotu bronią  

i materiałami wybuchowymi, ma wyłącznie charakter potencjalny. Odnotowano natomiast 

przypadki angażowania się osób pochodzących z państw podwyższonego ryzyka w różnego 

rodzaju działalność przestępczą. Trudnią się oni m.in. przestępstwami związanymi  

z towarowym i osobowym ruchem granicznym, legalizowaniem pobytu cudzoziemców w Pol-

sce, wytwarzaniem fałszywych dokumentów, pospolitymi przestępstwami kryminalnymi,  

a także przemytem i handlem narkotykami oraz pozyskiwaniem broni, amunicji i materiałów 

wybuchowych. Współpraca w prowadzeniu tego rodzaju działalności, w szczególności w za-

kresie umożliwienia dotarcia na terytorium Polski oraz pozyskania nielegalnej broni, amuni-

cji i materiałów wybuchowych, może znaleźć się w przyszłości w zainteresowaniu organizacji 

terrorystycznych. 
 
____________ 

58 Zagrożenia związane z przestępczością w cyberprzestrzeni zostały szerzej opisane w Rozdziale 14. 
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 Obecnie nie ma informacji, które wskazywałyby na zagrożenie zamachami terrory-

stycznymi ze strony ugrupowań o charakterze ekstremistycznym propagujących radykalną 

ideologię. Tego rodzaju organizacje nie posiadają rozbudowanego zaplecza politycznego, cieszą 

się marginalnym poparciem społecznym oraz charakteryzują  rozdrobnieniem strukturalnym, 

wysoką dynamiką składu osobowego w grupach i powstawaniem nowych ugrupowań, a także 

nastawieniem ich członków na działania o charakterze chuligańskim. Jednakże hermetycz-

ność opisywanego środowiska oraz związany z coraz powszechniejszym dostępem do Interne-

tu rozwój współpracy tego rodzaju ugrupowań z ich odpowiednikami poza granicami RP, może 

w przyszłości skutkować wzrostem zagrożenia. 

  

 Organizacje ekstremistyczne działające w Polsce można podzielić na trzy grupy: lewi-

cowe, anarchistyczne oraz prawicowe, jednakże w części opracowań do nurtów lewicowych, 

prócz organizacji o charakterze rewolucyjno-marksistowskim, zalicza się także organizacje 

antyfaszystowskie, anarchistyczne, antyglobalistyczne i alterglobalistyczne. W szeroko rozu-

miany nurt lewicowy wpisują się też skrajne organizacje pacyfistyczne i ekologiczne. Nato-

miast wśród nurtów prawicowych wskazać należy przede wszystkim organizacje o charakte-

rze narodowo-socjalistycznym, narodowo-radykalnym, panslawistycznym oraz faszystowsko-

neopogańskim. 

 Dla organizacji skrajnie prawicowych charakterystyczne jest podejmowanie działań  

o charakterze chuligańskim (pobicia, dewastacje) wymierzonych w znienawidzone przez nie 

środowiska społeczne. Jedną z form tego rodzaju działań są tzw. patrole uliczne, mające  

na celu wyszukanie i atakowanie obcokrajowców, homoseksualistów czy lewicowców. Odnoto-

wywane są także przypadki niszczenia pomników lub tablic związanych z czczeniem pamięci 

mniejszości narodowych lub religijnych, a także tablic z nazwami miejscowości lub ulic zapi-

sanych w języku żyjącej na danym terenie mniejszości. 

 Powszechnym zjawiskiem jest przenikanie się zwolenników skrajnej prawicy 

z grupami pseudokibiców, którzy wykorzystują elementy rasistowskie i antysemickie. 

 Aktywiści ruchu skrajnie nacjonalistycznego działający na terenie RP dążą  

do konsolidacji i zwiększenia hermetyczności środowiska oraz intensyfikują działania ukie-

runkowane na pozyskanie nowych członków, głównie wśród młodzieży. 

 Podstawowymi formami upowszechniania ideologii przez prawicowe organizacje eks-

tremistyczne są koncerty zespołów propagujących tego rodzaju treści (często organizowane  

na terenach prywatnych, co w istotny sposób utrudnia możliwości podejmowania działań 

przez właściwe służby), organizacja demonstracji i marszów, wydawanie płyt i zinów, a także 

prowadzenie stron i forów internetowych służących m.in. wymianie informacji o przygotowy-

wanych przedsięwzięciach.  

 Niektóre organizacje prawicowe (np. „Krew i Honor‖) sporządzają w Internecie listy 

zawierające dane osób, które mają stać się celami ataków ze strony organizacji ekstremi-

stycznych (tzw. redwatch). Neofaszyści wykorzystują możliwości zakładania stron interneto-

wych na zagranicznych serwerach, przez co skutecznie utrudniają działalność polskim orga-

nom ścigania. 

 Ugrupowania skrajnie prawicowe od dłuższego czasu dążą również do szerszej obecno-

ści nie tylko w życiu społecznym, lecz także na polskiej scenie politycznej. Działania te – po-

przez nadanie organizacjom skrajnie prawicowym rozgłosu medialnego – mają na celu swoi-

ste promowanie tych ugrupowań na terenie RP. 

  

 Skuteczną działalność propagandową, która sprzyja tworzeniu pozytywnego wizerun-

ku medialnego i pozyskaniu nowych zwolenników i sympatyków (akcje charytatywne, anty-

wojenne, aktywność kulturalna czy na rzecz ochrony środowiska), prowadzą również organi-

zacje lewicowe. W roku 2011, podobnie jak w 2010,  odnotowano skłonność różnych radykal-

nych ruchów lewicowych do konsolidacji i prowadzenia wspólnych działań, zwłaszcza  

w kontekście organizowania w Święto Niepodległości 11 listopada kontrdemonstracji w odnie-

sieniu do przedsięwzięć organizacji prawicowych. 



316                                                                                                                                                                                                  MSW 

  

Zagrożenie terroryzmem i ekstremizmem 

 Zarówno działalność skrajnie lewicowa, jak i skrajnie prawicowa polegała w 2011 roku 

przede wszystkim na organizowaniu protestów i manifestacji (udziale w kontrmanifesta-

cjach) oraz zamieszczaniu publikacji w Internecie, co okazało się bardzo skutecznym narzę-

dziem wymiany informacji pomiędzy członkami ugrupowań, w tym komunikatów nawołują-

cych do zgromadzenia w związku z konkretnym wydarzeniem (np. Marszem Niepodległości). 

 Dotychczas odnotowane zostały pojedyncze przypadki skazania członków tego typu 

organizacji za zakładanie, kierowanie lub udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Nie-

które organizacje ekstremistyczne dążą jednak do pozyskania materiałów wybuchowych, któ-

re mogłyby zostać wykorzystane do ataku na przeciwników politycznych, wrogie grupy spo-

łeczne lub obiekty państwowe. Ponadto część tego rodzaju organizacji posiada własne bojówki 

pozamilitarne wykorzystywane do prowadzenia ataków zarówno na bezpośrednie cele wyni-

kające z ideologicznej motywacji, jak i fizycznej walki z przeciwstawnymi organizacjami. 

   

 W 2011 roku Policja wszczęła 86 (46) postępowań w związku z podejrzeniem popeł-

nienia przestępstwa z art. 256 kodeksu karnego (propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu, ra-

sizm i nietolerancja). W tym zakresie stwierdzono 81 (54) przestępstw oraz postawiono zarzu-

ty 27 (8) osobom. Natomiast w odniesieniu do przestępstwa z artykułu 257 k.k. (publiczne 

znieważanie grup ludności o różnych światopoglądach, przynależności narodowej i rasowej) 

wszczęto 66 (43) postępowań i stwierdzono 82 (135) przestępstwa oraz postawiono zarzuty 57 

(27) osobom.  

 Natomiast ABW w 2011 roku prowadziła 5 (5) śledztw związanych z ekstremizmem, 

wszczęła 4 (2) oraz postawiła z art. 256 § 1 i art. 257 k.k. zarzuty łącznie 5 (6) osobom.  

  

 W 2011 roku Policja wszczęła 1 (4) postępowanie i stwierdziła 2 przestępstwa  

z art. 118 k.k. (zabójstwo lub spowodowanie uszczerbku na zdrowiu z powodu przynależności 

narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub poglądów ofiary) oraz postawiała zarzuty  

1 osobie. Dodatkowo z art. 119 k.k. (stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej z powodu 

przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu bezwy-

znaniowości ofiary) Policja wszczęła 17 (13) postępowań i stwierdziła 23 (8) przestępstwa 

oraz postawiła zarzuty 8 (5) osobom. 

 Z art. 133 k.k. (publiczne znieważanie narodu lub Rzeczypospolitej Polskiej) Policja 

wszczęła w 2011 roku 3 (5) postępowania i stwierdziła 2 przestępstwa. Z kolei z art. 137 k.k. 

(publiczne znieważanie znaków państwowych) – wszczęto 78 (117) postępowań, odnotowano 

75 (105) przestępstw stwierdzonych oraz postawiono zarzuty 61 (86) osobom. 

 Podobnie jak w roku 2010, w roku 2011 ABW nie prowadziła śledztw, których przed-

miotem były art. 118, 119, 133 i 137 k.k. 

 

 Według danych Prokuratury Generalnej, liczba prowadzonych postępowań doty-

czących przestępstw na tle rasowym w 2011 roku, w porównaniu z latami ubiegłymi, znaczą-

co zwiększyła się. W 2010 roku prowadzono 182 postępowania o ten rodzaj przestępstw,  

w tym 146 wszczęto o nowe zdarzenia, natomiast w 2011 roku w jednostkach organizacyj-

nych prokuratury prowadzone były 323 postępowania w sprawach o przestępstwa popełnione 

z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych, w tym wszczęto 272 nowe postępowania (86% 

wzrost w odniesieniu do nowych spraw). Z tej liczby w 2011 roku zakończono 279 spraw, przy 

czym w 40 sprawach skierowano akty oskarżenia przeciwko 54 osobom. 

 Według Prokuratury Generalnej, zauważalna od kilku lat tendencja wzrastająca wy-

krywalności tego rodzaju przestępstw w latach 2010–2011 zmniejszyła się. W 2010 roku  

na 182 prowadzone sprawy, w 39 przedstawiono zarzuty łącznie 64 osobom. Natomiast  

w 2011 roku na 323 prowadzone sprawy tylko w 56 przedstawiono zarzuty – łącznie 85 oso-

bom. Jednocześnie wzrosła liczba spraw umorzonych z powodu niewykrycia sprawców.  

W 2010 roku było to 23% ogółu umorzonych postępowań, a w 2011 roku odsetek ten wyniósł 

prawie 28%. 
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 Proporcjonalnie zmniejszyła się też liczba kierowanych do sądów aktów oskarżenia.  

W 2010 roku skierowano ich 30, co stanowi 18% spraw zakończonych, natomiast w 2011 roku 

skierowano 40 aktów oskarżenia i 3 wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, co stano-

wi tylko 15% spraw zakończonych. 

 W 2011 roku w 12 prowadzonych sprawach zastosowano środki zapobiegawcze w sto-

sunku do łącznej liczby 22 osób – w postaci tymczasowego aresztowania (wobec 1 osoby), dozo-

ru policji, zakazu opuszczania kraju, poręczenia majątkowego, zakazu stadionowego. W po-

równaniu z latami wcześniejszymi liczba stosowanych środków zapobiegawczych zmniejszyła 

się. 

 Ponadto Prokuratura Generalna zaobserwowała, że w 2011 roku aż 74 postępowania 

prowadzone o przestępstwa naruszenia wolności bądź nawoływania do nienawiści na tle róż-

nic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych dotyczyły przestępstw popełnia-

nych z wykorzystaniem Internetu (prawie dwukrotny wzrost w stosunku do całego 2010 roku, 

kiedy prowadzono 43 takie sprawy). Ponadto 10 spraw dotyczyło publikacji książkowych  

i prasowych, 22 sprawy dotyczyły przestępstw związanych z zachowaniem kibiców i sportow-

ców na zawodach sportowych, 7 spraw dotyczyło wydarzeń związanych z organizowanymi ma-

nifestacjami i zgromadzeniami, zaś  36 dotyczyło tzw. rasistowskich napisów (graffiti) na mu-

rach, budynkach itp. (w tym na cmentarzach), 6 spraw dotyczyło audycji radiowych i telewi-

zyjnych. 

 

 Według danych Prokuratury Generalnej, w 2011 roku zapadło 28 orzeczeń sądowych  

w sprawach skierowanych z aktami oskarżenia o przestępstwa naruszenia wolności bądź na-

woływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznanio-

wych. W 20 sprawach zapadły  wyroki skazujące, w 4 sprawach sądy warunkowo umorzyły 

postępowanie, w 2 sprawach zapadły wyroki uniewinniające, w 1 sprawie sąd umorzył postę-

powanie z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości czynu i w 1 sprawie sąd umorzył 

postępowanie z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. 

  

 Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości, na podstawie art. 119 § 1 k.k.  

w roku 2011 w sądach okręgowych osądzono łącznie 4 osoby, z czego 3 skazano na karę pozba-

wienia wolności do 2 lat w zawieszeniu, a w 1 sprawie postępowanie umorzono. 

 Z art. 256 § 1 i 2 k.k. w roku 2011 w sądach rejonowych osądzono łącznie 11 osób,  

z czego 6 skazano. Karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 1 roku w zawieszeniu orzeczo-

no w przypadku 2 osób. Warunkowo umorzono postępowanie w 3 sprawach, a uniewinniono  

2 osoby. 

 Na podstawie art. 257 k.k. w sądach rejonowych osądzono łącznie 61 osób, z czego 50 

skazano. Karę pozbawienia wolności orzeczono w przypadku 34 osób (w tym w zawieszeniu: 

28 przypadków). Wśród skazanych na kary pozbawienia wolności: 3 osoby skazano na kary  

od 1 do 2 lat pozbawienia wolności, 16 osób skazano na kary od 6 miesięcy do 1 roku pozba-

wienia wolności. Warunkowo umorzono postępowanie w 9 sprawach, a uniewinniono 2 osoby. 

 

 

 Podstawowe trendy w zakresie zagrożenia działalnością ter-

rorystyczną i ekstremistyczną 
 

Zagrożenie terrorystyczne w Polsce utrzymuje się na niskim poziomie. 

Istotny czynnik zwiększający prawdopodobieństwo wystąpienia na terytorium RP za-

grożenia terrorystycznego stanowi zaangażowanie naszego kraju w ramach PKW  

w Afganistanie, w szczególności mając na uwadze, że w ostatnim czasie ponownie zo-

stały nagłośnione informacje o domniemanych więzieniach CIA w Polsce w latach 2002

-2003 i torturowaniu przetrzymywanych w nich osób. 

Jako istotny czynnik ryzyka brano pod uwagę możliwy wzrost zagrożenia zamachami 

terrorystycznymi na terytorium RP w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Pił-

ce Nożnej UEFA EURO 2012, nie stwierdzono jednak znaczącego zainteresowania ze  



318                                                                                                                                                                                                  MSW 

  

Zagrożenie terroryzmem i ekstremizmem 

strony grup terrorystycznych i ekstremistycznych tym wydarzeniem. 

Istnieje potencjalna możliwość wykorzystania ustawy abolicyjnej do legalizacji pobytu  

w Polsce osób zaangażowanych w działalność o charakterze terrorystycznym. 

Należy oczekiwać, podobnie jak w latach ubiegłych, utrzymywania się wysokiego pozio-

mu zagrożenia terrorystycznego dla polskich placówek dyplomatycznych i obywateli 

RP przebywających w krajach, gdzie aktywność organizacji o charakterze terrorystycz-

nym jest wysoka oraz w rejonach konfliktów zbrojnych, w tym dla żołnierzy Polskiego 

Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. 

Możliwe są próby zwiększenia oddziaływania ze strony radykałów islamskich na dia-

spory muzułmańskie w Polsce w związku z destabilizacją struktur państwowych w kra-

jach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, która przyczyniła się do wzmocnienia zdol-

ności operacyjnych islamskich organizacji terrorystycznych. W tym kontekście możliwy 

jest również wzrost zagrożenia dla przebywającego na terenie RP personelu dyploma-

tycznego państw objętych „rewolucją‖. 

Obserwowany jest wzrost aktywności skrajnie radykalnych ugrupowań prawicowych  

i lewicowych, czego przykład stanowią zamieszki podczas obchodów Święta Niepodle-

głości 11 listopada 2011 roku. 

Należy oczekiwać utrzymania się trendu wzajemnego przenikania ugrupowań skrajnie 

nacjonalistycznych, zorganizowanych grup przestępczych oraz środowisk pseudokibi-

ców. 

W związku z wyborem ostatecznej lokalizacji elektrowni atomowej, w wyniku trwające-

go od lipca 2011 roku II etapu harmonogramu działań dla energetyki jądrowej, można 

spodziewać się gwałtownej reakcji i protestów ekstremistycznych środowisk lewico-

wych. 

Pomimo że odnotowano spadek liczby osób zajmujących się nielegalną pirotechniką, 

korzystających z informacji pozyskiwanych w Internecie do konstrukcji urządzeń wy-

buchowych, Internet w dalszym ciągu stanowić będzie źródło wiedzy dla pirotechników

-amatorów oraz konstruktorów samodziałów zarówno jeśli chodzi o sposoby wykonania 

takich urządzeń, jak i metody produkcji materiałów wybuchowych z ogólnodostępnych 

substancji. Jednocześnie sieć będzie wykorzystywana przez organizacje przestępcze  

i ugrupowania ekstremistyczne do propagowania idei, werbowania członków 

i sympatyków oraz zwalczania przeciwników. W dalszym ciągu należy spodziewać się 

publikowania gróźb przeprowadzenia zamachu terrorystycznego przez użytkowników 

portali internetowych. 

Można prognozować, że w związku z nowelizacją kodeksu karnego (art. 224a k.k.) 

wprowadzającą, obowiązek wszczynania śledztwa w sprawie fałszywego alarmowania  

o podłożeniu urządzenia wybuchowego oraz określonym kodeksowo wysokim wymia-

rem kary za to przestępstwo, spadnie liczba nieprawdziwych powiadomień.  

Utrzyma się zagrożenie atakami terrorystycznymi dla lotnictwa cywilnego. Zwiększone 

środki bezpieczeństwa na lotniskach powodują, że organizacje terrorystyczne opraco-

wują nowe sposoby konstruowania i ukrycia ładunków wybuchowych. W związku z tym 

nie można wykluczyć tego rodzaju zagrożenia dla polskich samolotów oraz infrastruk-

tury lotniczej, w szczególności dla lotnisk obsługujących loty międzynarodowe. 

Na dotychczasowym poziomie będzie utrzymywało się zagrożenie porwaniami obywate-

li Polski będących członkami załóg jednostek pływających po wodach, na których ma 

miejsce proceder piractwa, w szczególności wzdłuż wybrzeży Somalii. 

Możliwy jest wzrost niepokoju i radykalizacja uchodźców z Kaukazu przebywających  

w Polsce, ze względu na ich niezadowolenie z sytuacji bytowej. 
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 Główne inicjatywy podejmowane w celu przeciwdziałania  

i zwalczania zagrożeń terrorystycznych 

 Wśród głównych inicjatyw podejmowanych w 2011 roku przez Międzyresortowy Zespół 

do spraw Zagrożeń Terrorystycznych (MZds.ZT), stanowiący strategiczny poziom polskiego 

systemu antyterrorystycznego, należy wskazać przygotowanie wstępnego projektu Narodowe-

go programu antyterrorystycznego RP, opracowanie zaleceń w zakresie bezpieczeństwa anty-

terrorystycznego istniejącej i nowobudowanej linii metra oraz rozwijanie strony internetowej 

antyterroryzm.gov.pl. 

 W ramach MZds.ZT prowadzono m.in. prace związane z przygotowaniem: 

   projektu Wytycznych Prezesa Rady Ministrów dotyczących uregulowania kwestii koor-

dynacji wymiany informacji o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych i informacyjno 

- analitycznych służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń  

o charakterze terrorystycznym; 

   metodyki oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz 

identyfikacji ciał ofiar; 

  wytycznych w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego dworców kolejowych: 

Warszawa Centralna i Warszawa Śródmieście oraz kolejowego tunelu średnicowego  

w Warszawie. 

 

 W 2011 roku wprowadzono również istotną w kontekście przeciwdziałania i zwalcza-

nia zagrożeń terrorystycznych, nowelizację Kodeksu Karnego, penalizującą rozpowszechnia-

nie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym 

(art. 255a). Ponadto przez dodanie art. 224a k.k. wprowadzono obowiązek wszczynania śledz-

twa w sprawie fałszywego alarmowania o podłożeniu urządzenia wybuchowego, określając  

wysoki wymiar kary za popełnienie tego rodzaju przestępstwa. 

  

 Właściwe służby i instytucje podejmowały w 2011 roku działania w zakresie odpowied-

niego zabezpieczenia terrorystycznego spotkań i konferencji odbywających się w związku  

z przewodnictwem Polski w Radzie Unii Europejskiej.  

  

 Działania służb zaangażowanych w przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym 

dotyczyły także przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy  

w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, W tym zakresie prowadzono również współpracę i wymia-

nę informacji z partnerami zagranicznymi. Opracowano także Wytyczne w zakresie zabezpie-

czenia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w odniesieniu do zagrożeń che-

micznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN) oraz dekontaminacji, które 

zostały przyjęte przez Komitet do spraw Bezpieczeństwa Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 

UEFA EURO 2012 uchwałą nr 11 z 7 października 2011 roku. Niniejsze Wytyczne, stanowią-

ce efekt prac zespołu do spraw zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nukle-

arnych (Zespołu CBRN), zawierają zalecenia dotyczące zabezpieczenia stadionów i oficjalnych 

stref kibica podczas trwania turnieju. 

  

 Kontynuowane były również prace Międzyresortowego Zespołu do spraw Zapobiegania 

Nielegalnemu Rozprzestrzenianiu Broni Masowego Rażenia i Implementacji „Inicjatywy Kra-

kowskiej‖ – Proliferation Security Initiative (PSI). Zespół jest organem opiniodawczo-

doradczym Rady Ministrów. Do jego zadań należy między innymi wypracowanie stanowisk 

dotyczących najważniejszych problemów w zakresie zapobiegania nielegalnemu rozprzestrze-

nianiu broni masowego rażenia, środków jej przenoszenia, materiałów i technologii do jej pro-

dukcji oraz towarów podwójnego zastosowania.  
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 W 2011 roku przeprowadzono także wiele ćwiczeń sprawdzających przygotowanie wła-

ściwych służb i instytucji do przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia terrorystyczne  

w wymiarze krajowym i międzynarodowym. 

 

 Współpraca międzynarodowa w zakresie przeciwdziałania i zwalcza-

nia zagrożeń terrorystycznych 

 W ramach przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych Polska prowadzi 

regularną współpracę z partnerami zagranicznymi zarówno na płaszczyźnie multiratelarnej 

– m.in. w ramach NATO i Unii Europejskiej, jak i na płaszczyźnie bilateralnej, gdzie główny-

mi partnerami zagranicznymi Polski są kraje europejskie. 

 

 

 

 Współpraca w ramach Unii Europejskiej  
 

 Po wejściu w życie traktatu z Lizbony (1 grudnia 2009 roku) współpraca międzynaro-

dowa w zakresie przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu w ramach Unii Europejskiej reali-

zowana jest przede wszystkim na następujących forach:  

Komitet Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI) – 

uczestniczy w nim MSW, jego celem jest wspieranie i wzmacnianie współpracy opera-

cyjnej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. 

Grupa Robocza ds. Terroryzmu (WPT) – uczestniczą w niej ABW i Policja, zajmuje się 

problematyką przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu w aspekcie wewnętrznym, 

tj. zagrożeń występujących na terytorium państw członkowskich UE, w tym jako or-

gan przygotowawczy Rady UE o charakterze eksperckim rozpoczyna unijny proces 

legislacyjny w zakresie prawodawstwa w obszarze przeciwdziałania terroryzmowi. 

Grupa Robocza ds. Terroryzmu (COTER) – uczestniczą w niej MSZ oraz ABW, zajmu-

je się sprawami terroryzmu w kontekście relacji zewnętrznych, głównie na poziomie 

polityczno-dyplomatycznym. Grupa nie ma charakteru operacyjnego. 

Centrum Sytuacyjne UE (SitCen) – zostało powołane w celu zacieśniania współpracy 

służb bezpieczeństwa oraz wywiadu i działa w ramach Sekretariatu Rady UE; a także 

wspiera Komitet ds. Polityki i Bezpieczeństwa UE (PSC) i dostarcza mu informacje 

wywiadowcze. Centrum prowadzi również wymianę i analizę danych dotyczących za-

gadnień bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, w tym terroryzmu. 

Grupa Atlas – grupa zrzeszająca dowódców centralnych policyjnych jednostek antyter-

rorystycznych krajów Unii Europejskiej. Podstawowym celem grupy jest uzyskanie 

porównywalnego, możliwie najwyższego jakościowo poziomu przez wszystkie jednostki 

specjalne krajów członkowskich. Służyć temu ma bliska, aktywna współpraca poszcze-

gólnych członków, wymiana informacji, a także prowadzenie wspólnych projektów  

w ramach grupy. 

 

 Wśród innych gremiów UE, na których poruszana jest tematyka terroryzmu, należy 

wskazać: Radę ds. Zagranicznych, Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC), Grupę Robo-

czą ds. Zastosowania Szczególnych Środków w celu Zwalczaniu Terroryzmu (CP 931), Komi-

tet ds. Przeglądu Listy wg Rozporządzenia Rady UE 881/2002 dot. Al-Kaidy i Talibów, Radę 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA), Komitet Koordynacyjny ds. Współpracy Poli-

cji i Sądowej w Sprawach Karnych (Komitet art. 36 Traktatu UE – CATS), Grupę Roboczą 

ds. Ochrony Cywilnej (WPCP), Strategiczny Komitet ds. Migracji, Granic i Azylu (SCIFA), 

Grupę Robocza ds. WSiSW–RELEX (JAIEX Group). 
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 W ramach przewodnictwa Polski w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku w grupie 

WPT zrealizowano następujące priorytety: 

antyterrorystyczna ochrona sportowych imprez masowych; 

misja ewaluacyjna poświęcona systemom ochrony cyberterrorystycznej państw człon-

kowskich UE; 

podsumowanie polityki antyterrorystycznej UE w świetle 10. rocznicy ataków w No-

wym Jorku; 

zwalczanie radykalizacji i rekrutacji do terroryzmu; 

przeciwdziałanie ekstremizmowi lewicowemu prowadzącemu do terroryzmu. 

 

 W wyniku konsultacji z instytucjami współpracującymi zarówno na szczeblu krajo-

wym, jak i unijnym, w ramach prac grupy WPT przygotowane zostały:  

aneks do Podręcznika współpracy podczas ważnych imprez międzynarodowych prze-

znaczonego dla Policji i organów bezpieczeństwa w sprawie zabezpieczenia antyterro-

rystycznego sportowych imprez masowych, który został przyjęty przez Radę JHA; 

zestawienie podsumowujące polityki antyterrorystyczne poszczególnych państw człon-

kowskich UE w świetle doświadczeń zebranych w ciągu 10 lat od ataków w Nowym 

Jorku; 

dokument do dyskusji w ramach misji ewaluacyjnej poświęconej systemom ochrony 

cyberterrorystycznej. 

 

 Z kolei w ramach prac Grupy COTER w ramach polskiego przewodnictwa zrealizowa-

ne takie priorytety, jak: 

przyjęcie przez Radę UE konkluzji poświęconych dotychczasowym osiągnięciom UE  

w dziedzinie zwalczania terroryzmu, upamiętniających 10. rocznicę zamachów  

na WTC oraz wyznaczających kierunki dalszych działań UE; 

podjęcie dyskusji nt. aktualnych wyzwań w obszarze bezpieczeństwa granic i bezpie-

czeństwa lotnictwa cywilnego w kontekście przemieszczania się/podróży osób podejrze-

wanych o działalność terrorystyczną; 

zainicjowanie pogłębionej dyskusji nt. problematyki zapobiegania i zwalczania terrory-

zmu i radykalnego ekstremizmu w regionie Azji Centralnej oraz możliwego zaangażo-

wania UE we współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi, w tym ONZ  

i OBWE (polskiej prezydencji udało się m.in. włączyć Azję Centralną do listy państw/

regionów wymagających priorytetowych działań UE). 

 

 Kontynuowano również dotychczasowe działania COTER, dotyczące m.in.: 

zaangażowania w Afganistanie, Pakistanie, Jemenie, Azji Centralnej, Azji Południowo  

Wschodniej, Rogu Afryki, Sahelu i Maghrebie (w tym kontynuacja pomocy technicznej 

m.in. w ramach Instrumentu Stabilności IfS); 

współpracy z USA; 

współpracy z ONZ oraz innymi organizacjami międzynarodowymi (m.in. OBWE, Ra-

da Europy); 

dialogów politycznych COTER z państwami trzecimi; 

udziału UE w Inicjatywie Globalnego Forum Zwalczania Terroryzmu (GCTF); 

dyskusji nt. kompleksowej konwencji ONZ dot. zwalczania terroryzmu (CCIT). 

  

 

 W związku z zamachami terrorystycznymi, jakie miały miejsce w Norwegii 28 lipca 

2011 roku, zorganizowano nadzwyczajne wspólne posiedzenie grup roboczych WPT i COTER. 

 

 Podczas polskiej prezydencji, w efekcie wydarzeń w Norwegii, rozpoczęła funkcjonowa-

nie Radicalisation Awareness Network (RAN), której inauguracja miała miejsce  

9 września 2011 roku w Brukseli. Cele RAN to: wymiana dobrych praktyk w zakresie zapo-

biegania radykalizacji postaw mogących prowadzić do ataków terrorystycznych, w tym zwięk- 
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szenie świadomości i poprawa technik komunikacji, realizacja różnych aspektów Europejskiej 

strategii przeciwdziałania radykalizacji i rekrutacji do terroryzmu oraz wsparcie Państw 

Członkowskich w realizacji programów i przedsięwzięć mających na celu zapobieganie rady-

kalizacji postaw i rekrutacji do grup terrorystycznych. 

 

 Z kolei GIIF podczas polskiej prezydencji zorganizował wspólnie z Ministerstwem 

Spraw Zagranicznych warsztaty UE – Rada Współpracy Państw Zatoki (Gulf Cooperation 

Council) nt. zwalczania finansowania terroryzmu. Miały one miejsce w Warszawie w dniach 

22–23 listopada 2011 roku. 

 

 Policja kontynuowała także współpracę w ramach Policyjnej Grupy Roboczej do spraw 

Terroryzmu (PWGT), zrzeszającej przedstawicieli policji z państw członkowskich Unii Euro-

pejskiej oraz przedstawicieli Europolu. Głównym zadaniem PWGT jest bieżąca  

i całodobowa wymiana informacji o zagrożeniach terrorystycznych na terenie Europy. Dzięki 

uczestnictwu w PWGT wymieniono około 150 informacji dotyczących zagrożeń terrorystycz-

nych oraz ekstremistycznych, bezpośrednio współpracując z 30 partnerami europejskimi 

zrzeszonymi obecnie w inicjatywie. Biorąc pod uwagę, że system łączności stworzony na po-

trzeby grupy zapewnia możliwość dynamicznej i bezpiecznej wymiany informacji pomiędzy 

komórkami antyterrorystycznymi służb policyjnych różnych państw bez udziału organizacji 

pośredniczących (np. Europol, Interpol itp.), w roku 2011 PWGT było jednym z najczęściej 

wykorzystywanych instrumentów wzajemnej współpracy międzynarodowej w zakresie zapo-

biegania i zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz związanych z działal-

nością ekstremistyczną.  

 

 Poszczególne instytucje angażują się również w realizację międzynarodowych projek-

tów ukierunkowanych na wzmocnienie przeciwdziałania i zwalczania zagrożeń terrorystycz-

nych oraz reagowania na skutki ewentualnych zamachów. W tym kontekście warto podkre-

ślić rolę ABW w realizacji projektu „Działania antyterrorystyczne podczas międzynarodo-

wych imprez sportowych. Rola Narodowych Centrów Antyterrorystycznych‖. Innowacyjność 

projektu współfinansowanego przez Unię Europejską polega na rozwoju metodologii interope-

racyjności transgranicznej w sytuacji zagrożenia terrorystycznego dla infrastruktury oraz 

ludności podczas międzynarodowych imprez sportowych. 

 

 

 Inne fora współpracy międzynarodowej: 
 

NATO – szczególnie istotna pozostaje współpraca w ramach CAI, projektu amerykań-

skiego zaproponowanego latem 2002 roku, funkcjonującego pod egidą Rady NATO–

Rosja (NATO–Russia Council, NRC). Jego celem jest budowa i utrzymanie systemu 

wymiany informacji o sytuacji powietrznej w rejonach styczności obszarów powietrz-

nych państw NATO i Rosji. Ma to dać możliwość zwalczania ew. zagrożeń związanych 

z wykorzystaniem statków powietrznych do ataków o charakterze terrorystycznym 

(RENEGADE). 

ONZ – współpraca z Komitetem Antyterrorystycznym ONZ, który powstał w 2001 ro-

ku na mocy rezolucji 1373. Głównym zadaniem komitetu jest monitoring i udzielanie 

pomocy technicznej w zakresie implementacji rezolucji 1373, która zaleca poszczegól-

nym państwom członkowskim wdrażanie międzynarodowych instrumentów prawnych 

oraz stosowanie środków służących wzmocnieniu zdolności prawnych i instytucjonal-

nych w zwalczaniu terroryzmu na poziomie krajowym, regionalnym i płaszczyźnie glo-

balnej. 

Inicjatywa Krakowska (PSI) i Globalna Inicjatywa Zwalczania Terroryzmu Jądrowe-

go. Celem inicjatyw jest uniemożliwianie przemytu broni masowego rażenia oraz kom-

ponentów do jej wytwarzania. Realizacja tego celu wymaga szeroko zakrojonej współ-

pracy międzynarodowej nie tylko na szczeblu politycznym, ale również między służbami 
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odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo poszczególnych krajów. Uniemożliwianie prze-

mytu BMR obejmuje wykrywanie i śledzenie organizacji, instytucji oraz państw podej-

mujących próby nielegalnego wejścia w posiadanie takiej broni, ale również przepro-

wadzanie specjalnych operacji dla zatrzymania transportów zawierających BMR lub 

komponenty do jej wytwarzania. 

Counter Terrrorism Group (CTG) – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bierze 

udział w pracach nieformalnej międzynarodowej grupy antyterrorystycznej CTG, 

utworzonej przez Klub Berneński w następstwie wydarzeń z 11 września 2001 roku, 

która koncentruje się na terroryzmie islamskim. Obok współpracy operacyjnej wśród 

projektów podejmowanych przez to gremium, są m.in. opracowywane wspólnie dla de-

cydentów UE analizy i oceny zagrożeń terrorystycznych. Raporty te opierają się na in-

formacjach przekazanych przez służby członkowskie. Podczas spotkań grupy dyskutu-

je się również o zagadnieniach związanych z optymalizacją współpracy w dziedzinie 

walki z terroryzmem. Przewodnictwo w grupie jest rotacyjne na równi z prezydencją  

w UE. Polska pełniła tę rolę w II połowie 2011 roku. 

 

 W 2011 roku Policja kontynuowała współpracę w ramach Grupy Roboczej Państw Gru-

py Wyszehradzkiej i Austrii (Grupy V4+1) w zakresie zapobiegania i zwalczania ekstremi-

zmu. Przedmiotem zainteresowania grupy była problematyka dotycząca zagrożeń wynikają-

cych z działalności organizacji skrajnych w poszczególnych krajach, zastosowanych rozwiązań 

prawnych w przeciwdziałaniu ekstremizmowi w poszczególnych państwach, zagrożeń związa-

nych z antysemityzmem, postawami antyromskimi oraz euroanarchizmem, sposobów prze-

ciwdziałania popularyzacji skrajnych ideologii w sieci internetowej, wymiany informacji oraz 

bezpośredniej współpracy operacyjnej prowadzonej w ramach określonych spraw oraz wyzna-

czenia priorytetów w walce z ekstremizmem. 

  

 W kontekście przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu istotna pozostaje także 

współpraca  międzynarodowa prowadzona przez GIIF, w tym w szczególności uczestnictwo  

w pracach Komitetu MONEYVAL (Rada Europy), wraz z przedstawicielami Komisji Nadzoru 

Finansowego oraz Prokuratury Generalnej. 

 W ramach ustalania planu działań Komitetu MONEYVAL na rok 2012 roku podjęto 

decyzję o rozpoczęciu ewaluacji polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz fi-

nansowania terroryzmu (ang. AML/CFT) w ramach 4. rundy ewaluacyjnej. Wizytę ewaluato-

rów („on-site visit‖) zaplanowano w Polsce na przełomie maja i czerwca 2012 roku. 

 

 Generalny Inspektor Informacji Finansowej współpracował z Komitetem MONEYVAL 

również w zakresie rozpoznawania typologii przestępstw i praktyki administracyjnej w zwal-

czaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. 
  

 Bieżąca współpraca międzynarodowa o charakterze wielostronnym jest również pro-

wadzona w ramach Europolu i Interpolu. 

 

  

 

 Współpraca dwustronna 

  
 Współpraca ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
  

 W 2011 roku kontynuowano współpracę w ramach Wspólnej Polsko-Amerykańskiej 

Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu. W ramach jej prac przeprowadzono ćwiczenia, 

warsztaty i konferencje dotyczące między innymi zapobiegania zagrożeniom bioterrorystycz-

nym, ochrony „zielonej granicy‖ oraz zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia czy 

zarządzania kryzysowego. 
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 15 czerwca 2011 roku w Waszyngtonie zostało podpisane porozumienie o wymianie 

informacji między ABW a Centrum Sprawdzeń Antyterrorystycznych, nadzorowanym przez 

Departament Sprawiedliwości USA i administrowanym przez Federalne Biuro Śledcze. Ce-

lem porozumienia jest zintensyfikowanie i zwiększenia skuteczności wymiany informacji,  

w tym wykorzystanie baz danych CSA, które zawierają nazwiska i inne informacje o wszyst-

kich znanych terrorystach i osobach podejrzewanych o działalność terrorystyczną. 
  

 Współpraca polskiej Policji ze służbami partnerskimi 

 W 2011 roku Policja prowadziła międzynarodową wymianę informacji, współdziałając 

w tym celu z Europolem, Interpolem oraz akredytowanymi w Polsce oficerami łącznikowymi  

i łącznikami Policji za granicą. Wzorem lat ubiegłych współpraca przebiegała na wysokim 

poziomie, a korespondencję wymieniano na bieżąco. Wskazane instytucje oraz oficerowie 

łącznikowi przekazywali wartościowe informacje i bezpośrednio aktywnie współpracowali  

w sprawach z zakresu zagrożeń aktami terroru i ekstremizmu. 

 

 Współpraca Centrum Antyterrorystycznego ABW z jego odpowiednikami  

w innych państwach  

 

 W 2011 roku CAT ABW współpracowało z centrami antyterrorystycznymi zarówno  

z państw członkowskich UE, jak i z innych państw w zakresie wymiany najlepszych praktyk 

dotyczących wypełniania ustawowych zadań na szczeblu krajowym. 

 

 
 Obszary działania o charakterze strategicznym przewidzia-

ne do realizacji w ramach polskiego systemu antyterrorystyczne-

go 
 Kontynuowanie prac związanych z przygotowaniem Narodowego programu antyterro-

rystycznego RP. 

Opracowanie programu przeciwdziałania i reagowania na zagrożenia w zakresie 

CBRN, w tym o charakterze terrorystycznym. 

Wypracowanie metodyki oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym  

i katastrof oraz identyfikacji ciał ofiar. 

Wzmocnienie koordynacji wymiany informacji o czynnościach operacyjno-

rozpoznawczych i informacyjno-analitycznych służb i instytucji w zakresie przeciw-

działania i zwalczania zagrożeń o charakterze terrorystycznym. 

Usprawnienie zasad współdziałania i zarządzania czynnościami na miejscu zdarzenia 

o charakterze terrorystycznym. 

Stworzenie bazy danych ujawnionych urządzeń wybuchowych w celu wzmocnienia 

rozpoznania zagrożeń związanych z konstruowaniem tego rodzaju urządzeń. 
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Rozdział 17 
 

Bezpieczeństwo powszechne 

 
(Na podstawie informacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 

Komendy Głównej Policji, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,  

Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,  

Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego,  

Mazurskiej Służby Ratowniczej, Wyższego Urzędu Górniczego) 

 
 

 

 Wyróżnia się następujące podstawowe zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego: 

pożarowo–wybuchowe, 

techniczno–budowlane, 

chemiczno–ekologiczne (związane m.in. z istnieniem zakładów przemysłowych użytku-

jących substancje niebezpieczne w ilościach, mogących być przyczyną poważnej awarii 

przemysłowej, o katastrofalnych skutkach dla ludzi lub środowiska, oraz transportem 

drogowym i kolejowym substancji niebezpiecznych), 

powodziowe oraz związane z wystąpieniem innych klęsk żywiołowych w wyniku dzia-

łania sił przyrody lub umyślnej działalności człowieka. 

 

 

 Zagrożenie pożarowo-wybuchowe 

 

 Zgodnie z danymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej najwięcej pożarów 

notuje się w obiektach mieszkalnych, rolnictwie, lasach oraz grupie innych obiektów, gdzie 

dominują pożary śmietników i traw na obszarach nierolniczych. Pożary w ostatniej z wymie-

nionych grup nie powodują znaczących zagrożeń dla życia ludzi i strat finansowych, nato-

miast oddziałują bardzo niekorzystnie na stan środowiska naturalnego. W przypadku poża-

rów budynków mieszkalnych, obok znacznych strat pożarowych oraz komplikacji związanych 

z czasową, a często także trwałą utratą lokalu mieszkalnego przez dotkniętą pożarem rodzi-

nę, pojawia się poważny problem bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. W Polsce co roku  

w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów, a staty-

styki śmiertelnych wypadków wskazują, że rocznie w tego typu pożarach ginie około 400-500 

osób. Zagrożenie w tej grupie obiektów związane jest głównie z niezachowaniem ostrożności 

w posługiwaniu się otwartym ogniem oraz niewłaściwą eksploatacją urządzeń i instalacji 

technicznych, w tym elektrycznych, grzewczych i wentylacyjnych. Przytoczony powyżej 

wskaźnik ofiar śmiertelnych w pożarach mieszkań jest największy  spośród wszystkich grup 

obiektów (ok. 80% ogółu ofiar). W przypadku budynków mieszkalnych, w ramach prowadzo-

nych czynności kontrolno-rozpoznawczych PSP kontroluje jedynie budynki mieszkalne wielo-

rodzinne. Prowadzący czynności kontrolno–rozpoznawcze zgodnie z art. 23 ust. 11 ustawy  

z 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, nie mają prawa wstępu do części 

mieszkalnych obiektów, więc działania kontrolne w tych budynkach dotyczą ich części wspól-

nych, takich jak klatki schodowe, korytarze i piwnice. Ocena stanu bezpieczeństwa pożarowe-

go dotyczy w takich przypadkach również przygotowania tych obiektów do prowadzenia ewa-

kuacji oraz działań ratowniczych. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w tej grupie 

obiektów dotyczą  niezapewnienia warunków bezpiecznej ewakuacji oraz braku okresowych 

badań instalacji użytkowych. 
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 Stale utrzymuje się wysoki wskaźnik stwierdzanych przypadków występowania  

w grupie obiektów mieszkalnych warunków zagrożenia życia ludzi, których usunięcie w dro-

dze postępowań administracyjnych napotyka na poważne utrudnienia, m.in. ze względu  

na uciekanie się zarządzających obiektami do długotrwałych procedur zaskarżania decyzji 

organów PSP do sądów administracyjnych.  

W grupie obiektów zamieszkania zbiorowego (bardzo istotnych z punktu widzenia bez-

pieczeństwa pożarowego – m.in. hotele, domy pomocy społecznej, domy dziecka), liczba ofiar 

jest stosunkowo niewielka i waha się od jednej do kilku rocznie. Nie bez znaczenia jest fakt, 

że obiekty tej kategorii znajdują się pod stałym nadzorem służb kontrolno–rozpoznawczych 

Państwowej Straży Pożarnej.  

Grupami obiektów znajdujących się w centrum zainteresowania Państwowej Straży 

Pożarnej są obiekty użyteczności publicznej, produkcyjne oraz magazynowe. W pierwszej  

z wymienionych grup przede wszystkim względy bezpieczeństwa dużych grup ludzi, a w po-

zostałych ich znaczenie gospodarcze oraz duże potencjalne zagrożenie pożarowe pochodzące 

od używanych w procesach technologicznych materiałów niebezpiecznych i urządzeń tech-

nicznych sprawiają, że mimo stosunkowo niewielkiej liczby notowanych w tych przypadkach 

pożarów, systemy bezpieczeństwa pożarowego są tutaj najbardziej rozpowszechnione, włącza-

jąc w to również najnowocześniejsze systemy sygnalizacyjno–alarmowe i gaśnicze. Poza tym 

przesłanką uzasadniającą objęcie tych grup obiektów szczególnym nadzorem prewencyjnym 

jest także wysokość strat pożarowych. Pożary obiektów użyteczności publicznej, produkcyj-

nych i magazynowych, przy ilościowym udziale ok. 4,5% ogółu pożarów, powodują powstawa-

nie ponad 40% ogółu strat ogniowych. Ponadto w przypadku dwóch ostatnich grup z zagroże-

niem pożarowym bardzo często wiąże się zagrożenie chemiczno–ekologiczne, włączając w to 

duże ilości odpadów tzw. poakcyjnych. 

Z punktu widzenia zagrożenia dla dużych grup ludzi szczególnym nadzorem muszą 

być objęte tzw. obiekty wielkokubaturowe, a zwłaszcza powstające w ostatnich latach duże 

centra handlowe, które w okresach zwiększonego ruchu mogą skupiać nawet kilkanaście ty-

sięcy osób. 

Pomimo względnie stałego poziomu (średnio ok. 1200 rocznie) notowanych w ostatnich 

latach pożarów w obiektach magazynowych, zjawiskiem, z którego narastaniem należy liczyć 

się w następnych latach, są pożary wielkokubaturowych obiektów magazynowych, głównie 

centrów logistycznych. Główne przyczyny powodujące wzrost poziomu ryzyka to: 

wznoszenie obiektów w możliwie najniższych klasach odporności pożarowej, 

nieprawidłowości w zakresie bieżącej eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych,  

w tym elementów oddzielających poszczególne strefy pożarowe, 

przypadki nieprzestrzegania zaprojektowanych reżimów magazynowania towarów,  

co skutkuje groźbą nieprawidłowego działania urządzeń przeciwpożarowych, w tym 

stałych urządzeń gaśniczych, 

spotykana często lokalizacja tych obiektów w dużym oddaleniu od jednostek ratowni-

czo–gaśniczych. 

 Na niebezpieczeństwo narażone są duże kompleksy administracyjno–biurowe, miejsca 

zgromadzeń dużych grup ludzi, tj. kina, teatry, sale sportowo–widowiskowe, stadiony sporto-

we itp., gdzie z kolei wśród stwierdzanych nieprawidłowości dominują te, związane  

z niezapewnieniem odpowiednich warunków ewakuacji, włączając w to przypadki tarasowa-

nia dróg oraz zamykania wyjść ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiasto-

we użycie.  

Szczególnym nadzorem ze względu na swoją złożoność i dużą liczbę zgrupowanych 

tam ludzi objęte muszą być budynki wysokie (tj. liczące powyżej 25 m do 55 m lub powyżej 

9 kondygnacji w przypadku budynków mieszkalnych) oraz wysokościowe (tj. liczące powyżej 

55 m). Występujące w nich warunki powodują, że w przypadku nieugaszenia pożaru w pierw-

szej fazie jego rozwoju, mogą wystąpić realne trudności w bezpiecznej ewakuacji setek a na-

wet tysięcy osób. Zdecydowaną większość wśród budynków wysokich stanowią obiekty miesz-

kalne – ponad 10 tys., pozostałe to budynki użyteczności publicznej (administracyjno–

biurowe) – ponad 500, oraz zamieszkania zbiorowego (hotele, motele) – ponad 150. 
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Lasy w Polsce charakteryzują się wysokim zagrożeniem pożarowym. Najbardziej nara-

żone na powstawanie pożarów są drzewostany iglaste, zwłaszcza sosnowe, które dominują  

na ponad 3/4 powierzchni lasów kraju. Wielkość zagrożenia pożarowego lasów, jako pochodna 

zmian pogodowych oraz intensywności ruchu turystycznego i prac leśnych, jest zmienna  

w skali roku. Największe zagrożenie występuje wiosną i w porze letniej, w warunkach braku 

opadów atmosferycznych. Obszary o największym zagrożeniu pożarowym sytuują się wzdłuż 

szlaków komunikacyjnych oraz obiektów infrastruktury turystycznej. Szczególne zagrożenie 

stanowią tzw. przestrzenne pożary obszarów leśnych. 

 

W przypadku pożarów w obiektach rolniczych wpływ na rozmiary zagrożenia pożaro-

wego ma specyfika produkcji rolniczej związana z użytkowaniem dużych ilości materiałów 

łatwopalnych, które w przypadku niezachowania szczególnej ostrożności mogą zapalić się, 

przy czym, jak wykazuje praktyka, spalają się one intensywnie, ogień szybko się rozprzestrze-

nia, jest trudny do ugaszenia, między innymi ze względu na poziom dostępności na terenach 

wiejskich jednostek straży pożarnych, a w związku z tym często straty pożarowe przybierają 

charakter szkody całkowitej. Oprócz występowania materiałów palnych podatnych na zapale-

nie, czynnikiem sprzyjającym powstawaniu zarzewi ognia na terenach wiejskich jest relatyw-

nie niska kultura w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, objawiająca się m.in. stosowaniem 

niesprawnych instalacji i urządzeń technicznych oraz pojazdów mechanicznych, a także nie-

przestrzeganie zasad bezpiecznego obchodzenia się z otwartym ogniem. Ponadto specyfika 

infrastrukturalna terenów wiejskich oraz właściwości materiałów używanych w produkcji rol-

nej sprawiają, że ta grupa obiektów częściej niż inne dotykana jest przez pożary wywołane 

wskutek wyładowania atmosferycznego oraz samozapalenia biologicznego lub chemicznego.  

 

 

 

 Zagrożenie techniczno-budowlane 

 

 Corocznie w Polsce dochodzi do ok. 1000 miejscowych zagrożeń związanych z wypad-

kami budowlanymi (w 2011 roku zanotowano 1632 takie zdarzenia). Podobnie, jak w przypad-

ku zagrożenia pożarowego szczególne zagrożenia dla ludności związane z katastrofami bu-

dowlanymi występują w obiektach dużych kubaturowo. 

 Ze względu na możliwość powstania katastrofy budowlanej w zainteresowaniu PSP 

znajdują się obiekty dóbr kultury, mosty, wiadukty oraz budowle hydrotechniczne (zwłaszcza 

w okresie występowania przyborów wód).  
 

 

 

 

 Zagrożenia związane z istnieniem zakładów przemysłowych użytkujących 

substancje niebezpieczne w ilościach mogących być przyczyną poważnej awarii 

przemysłowej 

 

 Według danych Komendy Głównej PSP, na koniec 2011 roku w Polsce zlokalizowanych 

było 358 zakładów przemysłowych, w których istnieje możliwość wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej ze względu na ilość przechowywanych materiałów niebezpiecznych. 

 W tej liczbie znajdowało się 166 zakładów dużego ryzyka (ZDR) i 192 zakłady zwięk-

szonego ryzyka (ZZR).  
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Wykres 17.1 Liczba zakładów kategorii ZDR oraz ZZR w poszczególnych województwach 

(stan na dzień 31 grudnia 2011 roku) 

Źródło: KG PSP 
 

 Według danych z katalogu zagrożeń Komendy Głównej PSP, na koniec roku 2011  

w Polsce, poza wymienionymi zakładami typu ZDR i ZZR, zlokalizowanych było 1218 tzw. 

zakładów stwarzających zagrożenie poza swoim terenem. Wśród nich znajdują się zakłady,  

w których prowadzona jest działalność gospodarcza w branżach: chemicznej, petrochemicz-

nej, hutniczej, spożywczej, komunalnej i innych. Zagrożenia występują także przy transporto-

waniu tych substancji drogami prowadzącymi do zakładów zwiększonego, a przede wszyst-

kim dużego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowych. 

 
 Zagrożenia  w  transporcie drogowym i kolejowym  
 

 Wypadki i katastrofy komunikacyjne stanowią najliczniejszą grupę zdarzeń innych 

niż pożary, w których udział biorą jednostki straży pożarnych oraz pozostałych służb ratow-

niczych. Średnio w ok. 4–5% przypadków zdarzeń drogowych dochodzi do powstania zagroże-

nia chemicznego lub ekologicznego, które ma związek z przewożeniem przez pojazd uczestni-

czący w kolizji drogowej substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego.  

 Dotychczas zarejestrowane na drogach i szlakach kolejowych zdarzenia z udziałem 

substancji niebezpiecznych niezwykle rzadko przekraczały umowne rozmiary wypadku (rozu- 
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mianego jako nagłe zdarzenie, którego następstwami są jednostkowe zagrożenia dla życia, 

mienia  lub skażenie środowiska,  występujące  na niewielkim obszarze  lub ograniczone  

do jednego obiektu). Mimo to przyjmuje się, że potencjalne zagrożenie w tym zakresie nie bę-

dzie malało. 

 Wśród czynników zwiększających jego poziom należy wymienić: 

intensywny rozwój transportu samochodowego, 

położenie geograficzne Polski na skrzyżowaniu ważnych międzynarodowych szlaków 

komunikacyjnych, 

nadal nienadążający za rozwojem transportu rozwój sieci dróg i infrastruktury drogo-

wej, specjalnych parkingów dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, 

zniszczona nawierzchnia jezdni itp., 

brak wprowadzenia obowiązkowego monitoringu ruchu pojazdów przewożących mate-

riały niebezpieczne, 

wysoki stopień zużycia technicznego pojazdów stosowanych przez niektórych przewoź-

ników oraz nieprzestrzeganie międzynarodowych i krajowych wymagań bezpieczeń-

stwa. 

 Niedostateczny rozwój sieci drogowej sprawia, że bardzo często transport towarów nie-

bezpiecznych odbywa się trasami przebiegającymi w pobliżu dużych skupisk ludzkich, w tym 

przez centra miast. Dotyczy to zarówno transportu samochodowego, jak i kolejowego. W ostat-

nich latach obserwuje się w Polsce systematyczny spadek ilości towarów przewożonych koleją. 

Jednak nie ulega zmniejszeniu potencjalne zagrożenie związane z przewożeniem koleją towa-

rów niebezpiecznych. 

 Obok istniejących dotychczas czynników zagrożenia, takich jak zdecydowanie większa 

niż w przypadku transportu samochodowego masa jednostkowa przewożonych substancji  

i materiałów oraz przebieg tras kolejowych przez duże osiedla ludzkie, pojawiły się nowe, 

związane m.in. z nienajlepszą kondycją finansową przewoźników kolejowych: 

wzrost stopnia zużycia taboru kolejowego, 

braki w zakresie wdrożenia właściwych planów i procedur bezpieczeństwa. 
 
 Zagrożenia powodziowe oraz  związane z możliwością wystąpienia innych 

klęsk żywiołowych w wyniku działania sił przyrody lub umyślnej działalności czło-

wieka 
 

 Wobec obserwowanych w ostatnich latach zmian klimatycznych i towarzyszących im 

zjawisk pogodowych zmienia się struktura zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego. Zapo-

bieganie i gaszenie pożarów nie jest już najczęstszym rodzajem działań zawodowych i ochotni-

czych służb ratowniczych. Obecnie stopniowo wzrasta znaczenie innych rodzajów ratownic-

twa, związanych z zagrożeniami miejscowymi, w tym głównie ratownictwa technicznego, pod-

czas zdarzeń na drogach, gdzie stosowane są inne techniki prowadzenia działań ratowni-

czych. Podobnie jak w latach poprzednich, obecnie można zauważyć dysproporcję między licz-

bą wyjazdów do pożarów i wyjazdów do neutralizacji miejscowych zagrożeń. Dysproporcja ta 

utrzymuje się na porównywalnym poziomie od kilku lat.  

 W najbliższej przyszłości należy liczyć się z występowaniem niekorzystnych zdarzeń 

pogodowych związanych ze zmianami klimatycznymi, takich jak długotrwałe susze, huraga-

nowe wiatry, powodzie i lokalne podtopienia. 

 

 W Polsce corocznie rejestruje się kilka tysięcy zdarzeń związanych z przyborem wody 

w rzekach. Dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Instytutu Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej wskazują, że w ujęciu ilościowym zagrożenie powodziowe jest najwięk-

sze na terenach przygranicznych Polski południowej i południowo-wschodniej. W tym przy-

padku szczególne zagrożenie stwarzają rzeki znajdujące się w dorzeczu Odry, Wisły, Sanu  

i Bugu. Nasilenie w ostatnich latach niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym inten-

sywnych opadów deszczu, powoduje gwałtowne przybory wód, szczególnie w górskich odcin-

kach rzek. Chociaż w większości przypadków nie powodują one zagrożenia dla większych tere- 
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nów, to w wymiarze lokalnym niejednokrotnie mają charakter katastrofy. Najtragiczniejszy-

mi w tym zakresie były powodzie w 1997 oraz 2010 roku. Obok przyborów związanych z in-

tensywnymi opadami deszczu zagrożenie powodziowe związane jest także z tworzeniem się 

zatorów lodowych w okresach topnienia lodów, szczególnie niebezpieczne na dużych rzekach 

z zaporami i licznymi mostami.  

 

 Skala i dynamika zjawiska 
 (zagrożenia miejscowe, pożarowe i fałszywe alarmy) 
 

 Zgodnie z danymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w Polsce zasadni-

czo obserwuje się wzrost ogólnej liczby zdarzeń niebezpiecznych. W roku 2011 odnotowano 

ich ponad 440 tys., co oznacza utrzymanie poziomu z lat 2008–2009. W roku 2010 natomiast 

liczba zdarzeń była najwyższa w historii (ponad 491 tys.), co było spowodowane wyjątkowo 

częstymi przyborami wód. 
 

Wykres 17.2 Ogólna liczba zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej 

(z pominięciem fałszywych alarmów) w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KG PSP 

 

Wykres 17.3 Liczba interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej (w podziale na pożary, miejscowe 

zagrożenia i fałszywe alarmy) w latach 2001–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KG PSP 
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 Zagrożenia miejscowe 

 

 W ostatnich latach największa dynamika wzrostu jest obserwowana w grupie tzw. 

miejscowych zagrożeń (czyli zdarzeń innych niż pożary, w których neutralizacji uczestniczą 

podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego).  

  

 W roku 2011 odnotowano ogółem ponad 268 tys. miejscowych zagrożeń, co oznacza 

utrzymanie ich liczby z lat 2006–2009.  W roku 2010 liczba zagrożeń miejscowych była znacz-

nie wyższa niż zwykle (ponad 355,5 tys. zdarzeń), co było wynikiem bardzo dużego wzrostu 

liczby przyborów wód. 

  

 Najwięcej miejscowych zagrożeń ma związek z transportem drogowym. W roku 2011 

było ich ponad 54 tys.59, czyli ok. 20% wszystkich tego typu zdarzeń60. 

  

 Ponadto znaczący odsetek wszystkich miejscowych zagrożeń w roku 2011 stanowiły: 

silne wiatry (ok. 11% ogółu), opady deszczu (9%) i przybory wód (5%). 

 

 
Wykres 17.4 Zagrożenia miejscowe (według rodzaju zagrożeń) w roku 2011 (pominięto „inne‖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KG PSP 

 

 

 

 

 

 

 
____________ 
59 Dane na podstawie informacji KG PSP generowanych w dniu 18.06.2012 roku. 
60 Szczegółowe informacje na temat działań PSP przy neutralizacji zagrożeń miejscowych w transporcie drogowym 

znajdują się w Rozdziale 13. 
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 Do największej liczby miejscowych zagrożeń dochodzi w obiektach mieszkalnych.  

W roku 2011 było ich prawie 84,5 tys., czyli ok. 32% wszystkich tego typu zdarzeń. 

  

 Ponadto znaczący odsetek wszystkich miejscowych zagrożeń w roku 2011 stanowiły 

zdarzenia związane ze środkami transportu (20% ogółu) i z obiektami użyteczności publicznej 

(6%). 

 
Wykres 17.5 Zagrożenia miejscowe (według rodzaju obiektów) w roku 2011 (pominięto „inne‖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KG PSP 

 

 W roku 2011 w wyniku miejscowych zagrożeń zginęło 4538 osób, rannych zostało  

51 151 osób. 
 

 

 

  

 Zagrożenia pożarowe 

 

 Od kilku lat liczba pożarów w Polsce utrzymuje się, z pewnymi wahaniami, na podob-

nym poziomie. W roku 2011 było ich prawie 172 tys. 

 

 Obserwowane wahania liczby interwencji pożarowych w poszczególnych latach są 

związane przede wszystkim z występowaniem pożarów w takich grupach obiektów, jak np. 

lasy, uprawy rolne i nieużytki, gdzie zagrożenie pożarowe jest silnie skorelowane z zaistnia-

łymi warunkami atmosferycznymi. 

  

 W kilkuset przypadkach rocznie pożarom towarzyszą zjawiska wybuchowe (w 2011 

roku zanotowano 95 wybuchów gazów, 17 wybuchów mieszanin pyłowo-powietrznych oraz  

2 eksplozje materiałów wybuchowych). 

 

 Do największej liczby pożarów dochodzi w obiektach rolniczych i mieszkalnych. W ro-

ku 2011 pożarów w obiektach rolniczych było ponad 38 tys., czyli ok. 22% wszystkich tego ty-

pu zdarzeń. Ponadto znaczący odsetek wszystkich pożarów w roku 2011 stanowiły zdarzenia 

związane z obiektami mieszkalnymi (16% ogółu) i środkami transportu (5%). 
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Wykres 17.6 Pożary (według rodzaju obiektów) w roku 2011 (pominięto „inne‖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KG PSP 

 

 W roku 2011 najczęstszą przyczyną zaistnienia pożarów było podpalenie. Stwierdzono 

prawie 63 tys. takich przypadków (ok. 37% ogółu pożarów). Nieostrożność osób dorosłych przy 

posługiwaniu się otwartym ogniem była przyczyną prawie 47 tys. pożarów (27% ogółu).  
 

Tabela 17.1 Przypuszczalne przyczyny pożarów w roku 2011 

 

Podpalenia (umyślne) 62 909 

NOD* przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki 46 881 

Nieustalone 26 606 

Inne przyczyny 7715 

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 6108 

Wady urządzeń i instalacji elektrycznych (przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki) 

bez urządzeń grzewczych 
5359 

Wady środków transportu 3273 

NOD w pozostałych przypadkach 2831 

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 2151 

NON* przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki 1361 

NOD przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach 1184 

Wyładowania atmosferyczne 875 

NOD przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych 618 

Wady urządzeń mechanicznych 514 

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych 387 

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe 345 

Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych (piece, grzałki, kuchnie) 291 

Samozapalenia biologiczne 290 

Wady konstrukcji budowlanych 263 

Nieprawidłowa eksploatacja konstrukcji budowlanych 257 

Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń 237 

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo gazowe 190 
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*NOD – nieostrożność osób dorosłych, NON – nieostrożność osób nieletnich. 
 

Źródło: KG PSP 

 

 W roku 2011 w wyniku pożarów zginęło 587 osób, rannych zostało 4325 osób. 

 

 

 Fałszywe alarmy 

 

 W roku 2011 Państwowa Straż Pożarna odnotowała 17 869 fałszywych alarmów. 

Oznacza to utrzymanie poziomu takich incydentów z roku 2010 (17 960). Zasadniczo w ciągu 

10 ostatnich lat liczba fałszywych alarmów sukcesywnie wzrasta. W roku 2001 zanotowano 

ich nieco ponad 10 000, co oznacza, że między rokiem 2001 a 2011 ich liczba zwiększyła się  

o 74%. 

 

 

 

 

 

 Działania Państwowej Straży Pożarnej na rzecz bezpieczeń-

stwa powszechnego 
 

 

 

 Działania kontrolne 

 

 W ramach nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych komendy Pań-

stwowej Straży Pożarnej przeprowadziły w 2011 roku ogółem 41 444 kontrole obejmujące 

52 584 obiekty, w tym: 
22 519 obiektów użyteczności publicznej (42,6% skontrolowanych obiektów), w tym 

m.in.:  

2935 obiektów administracyjno-biurowych; 

2567 domów towarowych i supermarketów;  

2204 dyskoteki i lokale gastronomiczne; 

1348 obiektów widowiskowo-sportowych; 

12 962 obiekty produkcyjne i magazynowe (24,5%); 

7922 obiekty zamieszkania zbiorowego (15%); 

Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu 172 

Nieprawidłowa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogrzewczych 134 

NON* w pozostałych przypadkach 121 

Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe 102 

NOD przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i pirotechnicznymi 98 

Wady procesów technologicznych 93 

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo ciekłe 86 

NON przy wypalaniu pozostałości roślinnych na polach 80 

Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych 67 

NON przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych 55 

Samozapalenia chemiczne 39 

Elektryczność statyczna 39 

Nieprzestrzeganie reżimów technologicznych 30 

NON przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi i pirotechnicznymi 27 

Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych 7 
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4821 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (9,1%); 

3168 obiektów resortu leśnictwa (6%); 

1503 obiekty na terenach zakładów stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska 

(2,8%); 

1192 obiekty gospodarstw rolnych (2,3%). 

 

 

 W trakcie kontroli stwierdzono ogółem 72 442 nieprawidłowości (tj. 1,4 na jeden skon-

trolowany obiekt), w tym m.in.: 

35 352 nieprawidłowości w obiektach użyteczności publicznej; 

17 504 nieprawidłowości w obiektach produkcyjnych i magazynowych; 

11 015 nieprawidłowości w obiektach zamieszkania zbiorowego. 

 

 

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości przez właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, ko-

mendy wszczęły 23 818 postępowań nakazowo-egzekucyjnych, w ramach których: 

wydano 14 245 decyzji administracyjnych, w tym 175 decyzji wstrzymujących roboty 

i zakazujące eksploatacji; 

wszczęto 372 postępowania egzekucyjne; 

nałożono 1138 mandatów karnych61; 

skierowano 71 wniosków do prokuratury; 

skierowano 7 wniosków do sądów grodzkich; 

skierowano 7 985 wystąpień do innych instytucji i organów. 

 

 

 Od 2001 roku, w ramach implementacji w Polsce dyrektywy SEVESO II, działalność 

kontrolno-rozpoznawcza została rozszerzona o nadzór nad około 150 zakładami o dużym ryzy-

ku i blisko 200 zakładami o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 

 

 

Działania prewencyjne 

 

 Stałym elementem działań prewencyjnych realizowanych przez Państwową Straż Po-

żarną jest udział w przedsięwzięciach informacyjnych, np. kampaniach edukacyjnych związa-

nych z bezpiecznym wypoczynkiem dzieci i młodzieży, unikaniem zagrożeń związanych z cza-

dem itp. 

 W celu zmniejszenia liczby osób poszkodowanych w pożarach intensyfikowane są dzia-

łania informacyjne, polegające m.in. na prowadzeniu kampanii edukacyjnych o zasadach bez-

piecznych zachowań, przy wykorzystaniu m.in. stron internetowych i środków masowego 

przekazu, mających na celu podniesienie świadomości ludzi na temat zagrożenia pożarowego 

w ich własnych domach i mieszkaniach. Stałym elementem wspomnianych działań jest popu-

laryzacja wyposażania domów i mieszkań, ale także innych obiektów (np. schronisk dla bez-

domnych) w urządzenia sygnalizacji pożaru, w szczególności autonomiczne czujki dymu i czuj-

niki tlenku węgla. 

 
 

 
 

____________ 
61 Szczegółowe informacje na temat postępowań mandatowych znajdują się w Rozdziale 20. 
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 Ratownictwo górskie 
 

 Na terenach górskich występują specyficzne zagrożenia dla ludzi, takie jak: możliwość 

upadku z wysokości, uderzenia spadającymi kamieniami lub lodem, zasypania lawiną, pora-

żenia piorunem, wychłodzenia, wyczerpania organizmu, zabłądzenia, utknięcia, złamania czy 

skręcenia kończyn. Całkowite wyeliminowanie tego typu zagrożeń jest niemożliwe. Często 

wypadki są wynikiem zarówno ukształtowania terenu i czynników atmosferycznych, jak i po-

dejmowanego przez człowieka ryzyka, nieodpowiednich kwalifikacji oraz niewystarczającego 

przygotowania i wyposażenia. Rosnący z roku na rok ruch turystyczny, w tym narciarski, 

i nowe dyscypliny sportowe powodują wzrost zagrożenia na terenach górskich. 

 

 Od 31 grudnia 2011 roku obowiązują przepisy uchwalonej przez Sejm RP 18 sierpnia 

2011 roku ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach 

narciarskich62 (Dz.U. nr 208, poz. 1241). Ustawa określa: 

podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego i ratownictwa na zor-

ganizowanych terenach narciarskich, zakres ich obowiązków i uprawnień oraz zasady 

finansowania ich działalności; 

obowiązki osób przebywających w górach oraz na zorganizowanych terenach narciar-

skich, a w szczególności uprawiających sport, rekreację lub turystykę; 

podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym  

w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich; 

warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach oraz na zorganizowanych te-

renach narciarskich, a w szczególności uprawiających tam sport, rekreację lub tury-

stykę; 

nadzór i kontrolę nad ratownictwem górskim. 

 

 W roku 2011 w Polsce liczba ratowników górskich (etatowych i ochotniczych GOPR  

i TOPR) wynosiła prawie 1700. Ratownicy GOPR i TOPR przeprowadzili łącznie ponad 6400 

akcji, wypraw i interwencji. W sumie przepracowali (na zasadzie wielokrotności) ponad  

240 000 godzin. 

 

 

 

 Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

 

 GOPR zajmuje się ratownictwem na terenach górskich od Karkonoszy do Bieszczad. 

Zatrudnia 105 ratowników zawodowych, których wspomaga 1315 ratowników ochotników  

i 209 kandydatów na ratowników. 

 W roku 2011 ratownicy GOPR przeprowadzili ogółem 6002 wyprawy, akcje i interwen-

cje (w tym 3840 narciarskich), 74 razy używali śmigłowca, 21 razy psów ratowniczych.  

 W sumie ratownicy GOPR w roku 2011 podejmowali interwencje wobec 6125 osób,  

z których 27 poniosło śmierć, 4687 zostało rannych, 519 uległo nagłym zachorowaniom.  

 Odnotowano 196 fałszywych i zbędnych alarmów. Łącznie wszyscy ratownicy GOPR 

(etatowi i nieetatowi) przepracowali na zasadzie wielokrotności 235 433 godziny. 

 

 
____________ 
62 Do ww. ustawy Minister Spraw Wewnętrznych wydał cztery rozporządzenia: 1) z 19 stycznia 2012 roku w spra-

wie dopuszczalnego obciążenia narciarskiej trasy zjazdowej, sposobu jego obliczania oraz szczegółowych warun-

ków oświetlenia zorganizowanych terenów narciarskich (Dz.U. z 2012 roku, poz. 102); 2) z 29 grudnia 2011 roku 

w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznako-

wania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 295, poz. 1751); 3) z 29 grudnia 2011 roku 

w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczenia 

(Dz.U. Nr 295, poz. 1752); 4) z 22 grudnia 2011 roku w sprawie określenia stopni zagrożenia lawinowego oraz od-

powiadających im zaleceń dla ruchu osób (Dz.U. Nr 299, poz. 1777). 
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 Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

 

 TOPR zajmuje się ratownictwem w polskich Tatrach. Liczba członków stowarzyszenia 

TOPR oscyluje w okolicach 250–260 osób. 

 W roku 2011 ratownicy TOPR zanotowali 2218 wypadków, w tym 3 lawinowe, 1 raże-

nie piorunem, 1801 wypadków narciarskich, 371 wypadków turystycznych, 15 podczas upra-

wiania taternictwa i 2 wypadki w jaskiniach. 18 razy TOPR wspierał (głównie śmigłowcem 

ratowniczym) działania innych służb.  

 W sumie ratownicy TOPR w roku 2011 podejmowali interwencje wobec 2270 osób,  

z których 21 poniosło śmierć, 1690 doznało urazów lub poważnie zachorowało, 461 nie doznało 

urazów, jednak wymagało interwencji ratowników.  

 Ratownicy TOPR w 2011 roku przeprowadzili 170 wypraw ratunkowych, w tym 121  

z użyciem śmigłowca, oraz 235 akcji ratunkowych, w tym 36 z użyciem śmigłowca. Łącznie 

ratownicy TOPR przepracowali na zasadzie wielokrotności 5249 godzin. 

 

 

 

 Ratownictwo wodne 
 

 Zgodnie z danymi gromadzonymi przez Komendę Główną Policji, w roku 2011 w Polsce 

utonęło 396 osób, czyli najmniej od 6 lat. W porównaniu z rokiem 2010 liczba osób, które po-

niosły śmierć w wyniku utonięcia, spadła o 12,6%. W roku 2011 policjanci uratowali 127 toną-

cych (w roku 2010: 195). 
 

Wykres 17.7 Liczba utonięć w latach 2006–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 

 

 

 Analizy policyjne wskazują, że najwięcej utonięć odnotowuje się w miesiącach letnich 

(wakacyjnych). Do największej liczby wypadków tonięć dochodzi na niestrzeżonych, niezabez-

pieczonych akwenach. Przyczyny większości wypadków utonięć to brawura, słaba znajomość 

zbiornika wodnego, brak umiejętności lub przygotowania do pływania, niestosowanie indywi-

dualnych środków ochrony i brak nadzoru dorosłych nad nieletnimi. 
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 Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje ustawa z 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie 

osób przebywających na obszarach wodnych63 (Dz.U. nr 208, poz. 1240). Ustawa określa: 

warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub 

rekreację na obszarach wodnych; 

podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, zakres ich obowiązków  

i uprawnień oraz zasady finansowania ich działalności; 

podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpią-

cym się lub uprawiającym sport lub rekreację na obszarach wodnych; 

nadzór i kontrolę nad ratownictwem wodnym; 

zasady i tryb usuwania, przechowywania, wydawania oraz orzekania przepadku stat-

ku lub innego obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do uprawiania 

sportu lub rekreacji, zwanego dalej innym obiektem pływającym. 

 

 

 W roku 2011 w Polsce liczba ratowników wodnych (etatowych i ochotniczych WOPR, 

MOPR i MSR) wynosiła około 84 000. Ratownicy wodni przeprowadzili łącznie ponad 3700 

akcji i wypraw ratowniczych. 

 

 

 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

 

 WOPR zajmuje się ratownictwem wodnym na terenie całego kraju. Składa się ze 184 

jednostek i 781 drużyn. Gromadzi 83 574 członków, w tym 78 288 ratowników. 

 W roku 2011 ratownicy WOPR przeprowadzili ogółem 3282 akcje ratownicze, w któ-

rych uratowanych zostało 3691 osób (w tym 975 rannych). 

 

 

 Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe64 

 

 MOPR działa na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Posiada 7 baz rozmiesz-

czonych na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Gromadzi 341 ratowników, z czego 17 etato-

wych. 

 W roku 2011 ratownicy MOPR przeprowadzili 436 akcji ratowniczych, 10 akcji poszu-

kiwawczych i 98 patroli, podczas których udzielili pomocy 714 osobom, z których 89 przeka-

zano do hospitalizacji.  

 

 

 Mazurska Służba Ratownicza 

 

 MSR działa w południowej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Gromadzi 14 

ratowników zawodowych i 150 wolontariuszy. 

 W roku 2011 ratownicy MSR przeprowadzili w sumie 102 wyprawy, akcje i interwen-

cje, z czego 65 stanowiły poszukiwania i sprowadzenia. Wykonali 292 rejsy patrolowe. Udzie-

lili pomocy w sumie 138 osobom, z czego 12 rannym. 

 
 

____________ 
63 Do ustawy zostały wydane następujące akty wykonawcze: 1) z 23 stycznia 2012 roku w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących liczby ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego 

(Dz. U. z dnia 27 stycznia 2012 roku); 2) z 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania 

obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 19 marca 

2012 roku); 3) z 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wod-

nych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki  

i artykuły sanitarne (Dz.U. z dnia 9 marca 2012 roku). 
64 W roku 1999 powstało Mazurskie WOPR. 29 lutego 2012 roku MWOPR zmieniło nazwę na Mazurskie Ochotni-

cze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku. 
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 Wypadki w kopalniach 

 

 Według stanu na 31 grudnia 2011 roku nadzorem i kontrolą urzędów górniczych obję-

tych było 226 zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe (w tym 42 pod-

ziemne zakłady górnicze i 101 zakładów odkrywkowych). 

 Łączne zatrudnienie w nadzorowanych zakładach górniczych (na 31 grudnia 2011 ro-

ku) wynosiło 210 310 pracowników. We wszystkich podziemnych zakładach górniczych za-

trudnionych było 154 867 pracowników, z czego 134 957 w czynnych kopalniach węgla ka-

miennego. 

 

 W roku 2011 zanotowano 2975 wypadków w kopalniach, co oznacza spadek ich liczby  

o 12% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to było ich 3376. Liczba wypadków w kopalniach, 

do których doszło w roku 2011, była najniższa od sześciu lat. 

 

 Zgodnie z ustaleniami Wyższego Urzędu Górniczego, głównymi przyczynami wypad-

ków w podziemnych zakładach górniczych były: 

nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów; 

ryzykowne zachowania pracowników; 

zaniedbania obowiązków; 

naruszenie norm bezpieczeństwa; 

niewłaściwa organizacja pracy przy remontach, montażu i demontażu maszyn; 

przebywanie pracowników w wyrobisku na trasie prowadzonego transportu. 
 

 

Wykres 17.8 Liczba wypadków w kopalniach w latach 2006–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: WUG 

 



340                                                                                                                                                                                                  MSW 

  

Bezpieczeństwo powszechne 

 Z analiz WUG wynika, że liczba wypadków ogółem spowodowanych ryzykownym za-

chowaniem pracowników (czyli tzw. czynnikiem ludzkim) w roku 2011 stanowiła ok. 77,3% 

wszystkich zaistniałych wypadków. Odsetek ten wzrasta od roku 2006 (kiedy to wynosił 

53%). 

 
Wykres 17.9 Odsetek wypadków w kopalniach spowodowanych tzw. czynnikiem ludzkim 

w latach 2006–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: WUG 

 

 

 

 W roku 2011 doszło do 26 wypadków ciężkich w kopalniach (w roku 2010: 32). Nato-

miast liczba wypadków śmiertelnych wzrosła z 26 w roku 2010 do 28 w 2011. 

 

 
Wykres 17.10 Liczba ciężkich i śmiertelnych wypadków w kopalniach w latach 2006–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: WUG 
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 W wyniku przeprowadzonych przez UG kontroli w 2011 roku wstrzymano w 1947 

przypadkach ruch urządzeń i prowadzenie robót górniczych w warunkach niebezpiecznych 

stanowiących zagrożenie dla zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa po-

wszechnego lub środowiska, z czego: 

1607 w kopalniach węgla kamiennego, 

146 w zakładach górniczych kopalin pospolitych, 

194 w pozostałych zakładach górniczych. 

 

 

 W roku 2011 dyrektorzy urzędów górniczych: 

 

skierowali do sądów rejonowych 335 wniosków o ukaranie sprawców naruszających 

przepisy, z czego w 134 przypadkach w związku z badaniem przyczyn i okoliczności 

wypadków i zagrożeń w zakładach górniczych, w 201 przypadkach w wyniku przepro-

wadzonych kontroli w zakładach górniczych, 

wydali 32 decyzje zakazujące na czas nieprzekraczający 2 lat powierzania określonych 

czynności w ruchu zakładu górniczego osobom kierownictwa i dozoru ruchu, narusza-

jącym dyscyplinę i porządek pracy, 

wystąpili z 829 wnioskami do przedsiębiorców o zastosowanie środków oddziaływania 

wychowawczego przewidzianych w art. 41 Kodeksu wykroczeń65. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________ 
65 Informacje o postępowaniach mandatowych znajdują się w Rozdziale 20. 
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Rozdział 18 
 

Funkcjonariusze polegli i poszkodowani 

w związku z pełnioną służbą 

 
(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji, 

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 

Komendy Głównej Straży Granicznej, 

Biura Ochrony Rządu,  

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego,  

Inspekcji Transportu Drogowego, 

Żandarmerii Wojskowej, 

Straży Ochrony Kolei, 

Służby Celnej, 

straży gminnych i miejskich) 

 

  

 

Policja 

 

 
Tabela 18.1 Liczba funkcjonariuszy Policji poległych i poszkodowanych w związku z pełnioną służbą  

w latach 2009–2011 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP 

 

 

 W roku 2011 doszło do 6 wypadków śmiertelnych funkcjonariuszy Policji (w roku 2010 

– 10), w tym: w służbie 4 (w roku 2010 – 4), w drodze do lub ze służby 2 (w roku 2010 – 6). 

 

 W roku 2011 wypadkom uległo 6098 policjantów (w roku 2010 – 5593), z czego podczas 

służby 5457 (w roku 2010 – 4957), natomiast w drodze do lub ze służby poszkodowanych zo-

stało 641 policjantów (w roku 2010 – 636). 

 

 Najczęstszymi przyczynami wypadków policjantów (łącznie: w służbie oraz w drodze 

do i ze służby) były: 

nieuwaga poszkodowanego (2058 przypadków), 

spowodowanie urazu – wypadku przez inną osobę, np. żart, nieuwaga, złośliwość 

sprawcy wypadku (864), 

naruszenie przepisów kodeksu drogowego przez innych użytkowników dróg (609), 

napad na funkcjonariusza, np. z powodu chęci ucieczki, zdobycia broni, zemsty (461).  

 2009 2010 2011 

Liczba poległych funkcjonariuszy  8  10 6 

Liczba poszkodowanych funkcjonariuszy  5557  5593 6098 
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 Państwowa Straż Pożarna 

 
Tabela 18.2 Liczba funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej poległych i poszkodowanych 

w związku z pełnioną służbą w latach 2009–2011 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KG PSP 
 

 Wśród 1486 wypadków, do których doszło w 2011 roku podczas służby w PSP było 

1475 wypadków indywidualnych i 11 zbiorowych. W roku 2011 doszło do 2 wypadków śmier-

telnych podczas służby i pracy w PSP (w latach 2009 i 2010: 0).  

 Poszkodowane zostały 1503 osoby (w roku 2010: 1276 osób), w tym w wypadkach cięż-

kich: 6. Wypadki ciężkie oraz zbiorowe nastąpiły podczas prowadzenia działań ratowniczo–

gaśniczych lub podczas jazdy alarmowej samochodem pożarniczym do miejsca zdarzenia. 

 Najczęstszymi przyczynami wypadków w roku 2011 w PSP były: nieprawidłowe za-

chowanie się, nieostrożność (837), trudne, nierówne, śliskie przejście, przestrzenie, podłoże 

(336), nagłe przypadki medyczne i inne przyczyny (219), utrata wytrzymałości, awaria, naru-

szenie konstrukcji lub czynnika materialnego (49). 

 Do wypadków doszło najczęściej podczas zajęć sportowych (609), akcji ratowniczej 

(284), innej służby w strażnicy (225), szkoleń i ćwiczeń (114), jazdy do i od akcji, manewrów, 

zawodów, ćwiczeń (70). 

 

 

 Straż Graniczna 

 
Tabela 18.3 Liczba funkcjonariuszy Straży Granicznej poległych i poszkodowanych w związku 

z pełnioną służbą w latach 2009–2011 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KG SG 

 

 W roku 2011 nie doszło do wypadków śmiertelnych podczas służby w Straży Granicz-

nej, natomiast wydarzył się 1 wypadek śmiertelny funkcjonariusza SG mający związek  

ze służbą (w wyniku wypadku drogowego podczas powrotu funkcjonariusza ze służby). Po-

szkodowanych w wypadkach zostało 606 funkcjonariuszy (w tym 27 ciężko). 

 Wśród odnotowanych wypadków ciężkich i zbiorowych decydujący wpływ miał czynnik 

ludzki (w tym zawinione przez funkcjonariuszy, spowodowane np. nieuwagą poszkodowanych 

lub brakiem koncentracji na wykonywanych czynnościach, oraz niezawinione przez funkcjo-

nariuszy, spowodowane błędami np. innych użytkowników dróg publicznych).  

 Większość wypadków lekkich była wynikiem ćwiczeń z wychowania fizycznego, zajęć  

z taktyki i technik interwencyjnych, poślizgnięcia, potknięcia się podczas wykonywanych za-

dań. Miały one najczęściej związek z intensywnością zajęć z wychowania fizycznego i technik 

interwencyjnych, niedostateczną koncentracją podczas wykonywania czynności służbowych, 

niezachowaniem odpowiednich środków ostrożności w czasie pokonywania przeszkód tereno-

wych, w tym z wykorzystaniem pojazdów służbowych, nieprzestrzeganiem przepisów bhp  

na stanowiskach pracy, niedostosowaniem prędkości jazdy do warunków drogowych, upad-

kiem w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia się lub z wysiłkiem fizycznym. 

 2009 2010 2011 

Liczba poległych funkcjonariuszy  -  - 2 

Liczba poszkodowanych funkcjonariuszy 1330 1276 1503 

 2009 2010 2011 

Liczba poległych funkcjonariuszy  4  - 1 

Liczba poszkodowanych funkcjonariuszy 566 572 606 
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 Biuro Ochrony Rządu 

 
Tabela 18.4 Liczba funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu poległych i poszkodowanych 

w związku z pełnioną służbą w latach 2009–2011 

 

 

 

 

 

 

Źródło: BOR 

 

 W roku 2011 roku w Biurze Ochrony Rządu nie doszło do wypadków śmiertelnych  

(w roku 2010 poległo 9 funkcjonariuszy podczas katastrofy rządowego samolotu Tu-154m  

w Obwodzie Smoleńskim Federacji Rosyjskiej). 

 W 2011 roku w BOR miało miejsce 56 wypadków funkcjonariuszy pozostających  

w związku ze służbą w BOR (w tym w drodze do i ze służby). 

 Najczęstszymi przyczynami wypadków były: niedostateczna koncentracja uwagi  

na wykonywanej czynności (poślizgnięcia, potknięcia, upadki itp.), intensywność, dynamika  

i wysoki stopień złożoności ćwiczeń specjalistycznych realizowanych przez funkcjonariuszy 

BOR, niecelowe i niezamierzone działanie osób trzecich (wypadki podczas gier zespołowych  

i podczas ćwiczeń, np. technik interwencyjnych, kajdankowania czy obezwładniania). 
 

 

 

 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego  

 

 
Tabela 18.5 Liczba funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego poszkodowanych 

w związku z pełnioną służbą w latach 2010–2011 

 

 

 

 

 

 

Źródło: ABW 

 
 

 W roku 2011 nie doszło do wypadków śmiertelnych funkcjonariuszy ABW. 

 Odnotowano 42 wypadki funkcjonariuszy w służbie i 12 w drodze do miejsca wykony-

wania czynności służbowych. 

 Wypadki spowodowane były głównie przyczynami zewnętrznymi (potknięcie, pośli-

zgnięcie się) podczas poruszania się po ciągach komunikacyjnych oraz niezachowaniem 

ostrożności podczas wykonywania ćwiczeń na zajęciach sportowych.   

 2009 2010 2011 

Liczba poległych funkcjonariuszy  -  9 - 

Liczba poszkodowanych funkcjonariuszy 81 66 56 

 2010 2011 

Liczba poległych funkcjonariuszy  - - 

Liczba poszkodowanych funkcjonariuszy 75 54 
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 Centralne Biuro Antykorupcyjne 

 
Tabela 18.6 Liczba funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego poszkodowanych 

w latach 2010–2011 w związku z pełnioną służbą 

 

 

 

 

 

 

Źródło: CBA 

 

 W roku 2011 nie doszło do wypadków śmiertelnych funkcjonariuszy CBA. Wypadkom 

w czasie służby uległo 11 funkcjonariuszy, natomiast 8 w drodze na służbę lub w czasie po-

wrotu ze służby. 

 Przyczynami zaistniałych wypadków były: naruszenie przepisów drogowych przez in-

nych użytkowników dróg (10 przypadków), nieuwaga poszkodowanych funkcjonariuszy (7), 

nadmierna nieuzasadniona prędkość pojazdów służbowych (2). 
  

  

 Inspekcja Transportu Drogowego 

 
Tabela 18.7 Liczba inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego poszkodowanych 

w latach 2010–2011 w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi 

 

 

 

 

 

 

Źródło: ITD 

 

 Od momentu rozpoczęcia wykonywania zadań kontrolnych na drodze przez inspekto-

rów transportu drogowego (2002) nie było żadnego wypadku śmiertelnego ani powodującego 

trwałą lub długotrwałą niezdolność do pracy inspektora. 

 W roku 2011 doszło do 24 wypadków przy pracy z udziałem inspektorów ITD, z czego 

14 wydarzyło się podczas kontroli drogowej z użyciem pojazdu służbowego, 3 podczas kontroli 

z wykorzystaniem motocykla, 7 podczas czynności biurowych lub w drodze do i z pracy. 

 

 Żandarmeria Wojskowa 

 
Tabela 18.8 Liczba żołnierzy Żandarmerii Wojskowej poległych i poszkodowanych w latach 2010–2011 

w związku z pełnioną służbą  

 

 

 

 

 

 

Źródło: ŻW 

 

 W roku 2011 doszło do 1 wypadku śmiertelnego funkcjonariusza ŻW. Innym wypad-

kom w czasie służby uległo 119 żołnierzy, z czego 40 podczas szkoleń, 32 na misjach pokojo-

wych poza granicami kraju, 16 przy pracy (obsługa remontowa i gospodarcza, służba patrolo-

wa, wartownicza itd.), 31 w innych okolicznościach (np. w drodze do i z pracy, podczas podró-

ży służbowych). 

 2010 2011 

Liczba poległych funkcjonariuszy  - - 

Liczba poszkodowanych funkcjonariuszy 17 19 

 2010 2011 

Liczba poległych inspektorów  - - 

Liczba poszkodowanych inspektorów 11 24 

 2010 2011 

Liczba poległych żołnierzy ŻW  1 1 

Liczba poszkodowanych żołnierzy ŻW 152 119 
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 Straż Ochrony Kolei 
 

Tabela 18.9 Liczba funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei poległych i poszkodowanych 

w latach 2010–2011 w związku z wykonywanymi  obowiązkami służbowymi 

 

 

 

 

 

 

Źródło: SOK 
 

 W roku 2011 nie doszło do wypadków śmiertelnych  funkcjonariuszy SOK (w roku po-

przednim: 1). Natomiast doszło do 34 wypadków związanych ze służbą66, których najczęstszy-

mi przyczynami były: nieuwaga, obciążenie układu kostno-szkieletowego podczas ćwiczeń, 

zaskoczenie niespodziewanym zdarzeniem, niewłaściwe utrzymanie drogi komunikacyjnej, 

niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności, złe stąpnięcie na nierównym 

podłożu oraz agresja wobec funkcjonariuszy SOK (6). 

 

 

 Straże gminne/miejskie 
 

Tabela 18.10 Liczba strażników straży gminnych i miejskich poszkodowanych w 2011 roku  

w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi 

 

 

 

 

 

 

Źródło: MSW 
 

 W roku 2011 nie doszło do wypadków śmiertelnych  strażników straży gminnych  

i miejskich. Doszło do 692 wypadków związanych ze służbą, których przyczyną w 212 przy-

padkach była czynna napaść na strażnika. W następstwie 26 wypadków nastąpił trwały 

uszczerbek na zdrowiu  strażnika, w następstwie 454 – czasowy uszczerbek na zdrowiu. 
 

 Służba Celna 

Tabela 18.11 Liczba funkcjonariuszy Służby Celnej poszkodowanych w 2011 roku  

w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi 

 

 

 

 

 

Źródło: MSW 
 

 W roku 2011 nie doszło do wypadku śmiertelnego funkcjonariuszy SC (uznanego przez 

ZUS za wypadek w pracy). Ponadto doszło do 109 wypadków na służbie i 23 w drodze do i ze 

służby, których najczęstszymi przyczynami były: niedostateczna koncentracja na wykonywa-

nej czynności, brak doświadczenia, nieprawidłowa organizacja stanowiska pracy, poślizgnię-

cie się, potknięcie lub upadek, utrata kontroli nad środkiem transportu lub narzędziem, nie-

prawidłowe zachowanie podczas rozgrzewki do ćwiczeń. 

 
____________ 
66 Komenda Główna SOK nie prowadzi statystyk wypadków funkcjonariuszy w drodze do i ze służby. 

 2010 2011 

Liczba poległych funkcjonariuszy  1 - 

Liczba poszkodowanych funkcjonariuszy 43 34 

 2010 2011 

Liczba poległych strażników b.d. - 

Liczba poszkodowanych strażników b.d. 692 

 2010 2011 

Liczba poległych funkcjonariuszy b.d. - 

Liczba poszkodowanych funkcjonariuszy b.d. 132 
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Rozdział 19 
 

Poszukiwania zaginionych i identyfikacja 

osób oraz zwłok o nieustalonej tożsamości 
 
(Na podstawie informacji Komendy Głównej Policji) 

 Osoby zaginione 
 

 Corocznie Policja przyjmuje kilkanaście tysięcy zgłoszeń o zaginięciu osób. Zdecydowa-

na większość z nich odnajduje się, przy czym największa liczba zaginionych odnajdywana jest 

w okresie 14 dni od zgłoszenia o ich zaginięciu. 

 W roku 2011 jednostki Policji w całym kraju przyjęły zgłoszenia o zaginięciu 15 559 

osób, przy czym należy pamiętać, że istnieje pewna liczba osób (ok. 4500) trwale zaginionych 

w latach poprzednich. W roku 2011 osoby zaginione odnajdywały się 15 515 razy (liczba przy-

padków odnalezienia osób zaginionych nie jest tożsama z liczbą osób odnalezionych, ponieważ 

zdarza się, np. w wypadku nieletnich uciekających nagminnie z ośrodków zamkniętych,  

że do odnalezienia tej samej osoby zaginionej może dochodzić kilka lub nawet kilkanaście ra-

zy w roku). 
 

Tabela 19.1 Dane na temat zaginięć osób zgromadzone przez Policję w latach 2001–2011 

Źródło: KGP 

 
____________ 
67 Do 17 czerwca 2012 roku obowiązywało Zarządzenie nr 352 Komendanta Głównego Policji z 16 lipca 2003 roku  

w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osób zaginionych oraz postępowania w przypadku ujawnienia 

osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok (Dz. Urz. KGP z 12 sierpnia 2003 roku). 

      Zagadnienia związane z poszukiwaniem osób zaginionych oraz identyfikacji osób  

i zwłok o nieznanej tożsamości reguluje Zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego Poli-

cji z 4 czerwca 2012 roku w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zagi-

nionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości  

lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP z 2012 roku 

poz. 29)67 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Liczba osób 

zaginionych 

(na dzień  

1 stycznia) 

3871 4145 4193 4083 4294 4442 4640 4772 4803 4499 4336 

Liczba zgłoszo-

nych osób za-

ginionych  

w ciągu roku 

18 549 17 907 14 847 14 588 13 695 15 198 15 565 15 879 15 069 14 386 15 559 

W tym obco-

krajowców 
265 254 123 204 124 116 213 179 105 100 227 

Liczba 

odnalezień 

osób 

18 388 17 940 14 984 15 070 13 746 15 162 15 449 15 700 14 912 14 150 15 515 

W tym liczba 

odnalezionych  
16 181 15 371 12 259 12 007 11 083 12 409 13 296 13 778 13 187 12 736 13 884 
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 Odnalezione osoby o nieznanej tożsamości 

 

 W ostatnich latach corocznie w Polsce ujawnia się kilkadziesiąt (do stu) osób o nieu-

stalonej tożsamości. W kilkudziesięciu przypadkach w ciągu roku dochodzi do pozytywnej 

identyfikacji osób o nieznanej tożsamości, przy czym około połowa przypadków identyfikacji 

następuje w okresie 14 dni od ich ujawnienia. Widoczny od roku 2006 wyraźny wzrost pozy-

tywnych identyfikacji wynika (najprawdopodobniej) z uruchomienia dostępu do policyjnej ba-

zy danych, w której gromadzone są rejestracje osób zaginionych zawierających zdjęcia i ryso-

pisy, na podstawie których policjant prowadzący identyfikację ma możliwość typowania po-

szczególnych przypadków. 

 W roku 2011 jednostki Policji w całym kraju odnotowały odnalezienie 89 osób o nie-

znanej tożsamości (przy czym należy pamiętać, że stale istnieje pewna liczba osób nadal nie-

zidentyfikowanych, które odnalezione zostały w latach poprzednich, a których 1 stycznia 

2011 roku było 156). 

 W roku 2011 zidentyfikowano 76 osób o nieustalonej tożsamości, przy czym 41 z nich 

zidentyfikowano w ciągu dwóch tygodni od ich znalezienia. 

 
Tabela 19.2 Liczba osób o nieznanej tożsamości odnotowana przez Policję w latach 2001–2011 

Źródło: KGP 

 

 
 

 Niezidentyfikowane zwłoki ludzkie 
 

 W ostatnich latach w Polsce ujawnia się kilkaset zwłok ludzkich o nieznanej tożsamo-

ści. Kilkaset razy w ciągu roku dochodzi do pozytywnej identyfikacji nieznanych zwłok, z któ-

rych (od kilku lat) około jedna trzecia następuje w okresie 14 dni. 

 Identyfikację nieznanych zwłok policjant służby kryminalnej podejmuje po otrzyma-

niu dokumentacji z czynności wykonanych przez grupę operacyjno-procesową na miejscu 

ujawnienia zwłok, w przypadku gdy w trakcie wykonania tych czynności nie zdołano ustalić 

tożsamości zwłok. W przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie przestępczego spowodo-

wania śmierci, prowadzi się postępowanie przygotowawcze oraz równolegle i niezależnie  

od wyników postępowania przygotowawczego identyfikację zwłok. Identyfikacji nieznanych 

zwłok nie prowadzi się, jeżeli z opinii biegłego lekarza wynika, że zgon nastąpił co najmniej 

35 lat przed datą znalezienia zwłok. 

 Zauważalny od 2006 roku (tabela 19.3) znaczny wzrost zakończonych pozytywnie 

identyfikacji nieznanych zwłok spowodowany był (najprawdopodobniej) uruchomieniem do-

stępu do policyjnej bazy danych, w której gromadzone są rejestracje nieznanych zwłok, za-

wierających zdjęcia i rysopisy osób zaginionych. 

 Pomimo znaczącego postępu informatycznego i zauważalnego od 2006 roku wzrostu 

pozytywnie zakończonych identyfikacji zwłok z roku na rok liczba niezidentyfikowanych 

zwłok stale rośnie. Powodem takiego stanu jest z pewnością dość uboga krajowa baza danych 

DNA, która działa od kwietnia 2007 roku. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Liczba osób o nieustalonej 89 92 98 107 112 127 130 125 140 150 156 

Liczba ujawnionych osób 4 6 9 9 19 90 97 96 105 95 89 

Liczba osób zidentyfikowanych 1 0 0 4 4 88 103 81 95 90 76 

W tym liczba osób zidentyfiko- 0 0 0 1 1 15 48 46 51 44 41 
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Tabela 19.3 Liczba zwłok o nieznanej tożsamości odnotowana przez Policję w latach 2001–201168 

Źródło: KGP 

 
 

 Główne inicjatywy podejmowane w celu poprawy skutecz-

ności poszukiwań osób zaginionych 
 

 Współpraca między Komendą Główną Policji a Fundacją Itaka w zakresie poszukiwa-

nia osób zaginionych, w tym również zaginionych dzieci, rozpoczęła się w 2002 roku i opierała 

się głównie na wzajemnej wymianie informacji dotyczącej zaginionych osób.  

 25 maja 2009 roku zostało zawarte Porozumienie o współpracy pomiędzy Komendan-

tem Głównym Policji, a fundacją ITAKA – Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. Przedmio-

tem porozumienia jest współpraca jednostek organizacyjnych Policji i fundacji ITAKA – Cen-

trum Poszukiwań Osób Zaginionych w zakresie poszukiwań osób zaginionych, ustalenia toż-

samości nieznanych osób, profilaktyki zaginięć osób, przeciwdziałania zjawisku zaginięcia 

oraz zmniejszaniu negatywnych konsekwencji wynikających z tego zjawiska. 

 W wyniku podpisanego porozumienia współpraca ta stała się bardziej efektywna przez 

zintensyfikowanie podejmowanych działań poszukiwawczych, jak również przez wymianę bo-

gatych doświadczeń i informacji z zakresu poszukiwań osób. Podejmowane wspólnie czynno-

ści sprawiają, że działania, których celem jest odnalezienie osoby zaginionej oraz zapewnienie 

wsparcia rodzinom takich osób przynoszą wymierne i zauważalne efekty.  

 Szczególnie ważną rolą Fundacji Itaka we współpracy z Policją jest wspomaganie dzia-

łań poszukiwawczych w zakresie zapewniania wsparcia psychologicznego i prawnego rodzi-

nom osób zaginionych, jak też szybkie upowszechnianie informacji i nagłaśnianie sprawy  

w mediach, co znacznie zwiększa szanse na odnalezienie osoby, której zagrażać może jakiekol-

wiek niebezpieczeństwo. 

 Komenda Główna Policji w sposób aktywny wspiera podejmowane przez Fundację Ita-

ka przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym, prewencyjnym czy profilaktycznym, przy-

czyniającym się do ograniczania skali zjawiska zaginięć osób, a zwłaszcza zaginięć osób mało-

letnich. Na oficjalnej stronie internetowej polskiej Policji znajdują się informacje na temat 

osób zaginionych (www.zaginieni.policja.pl). 
 

  
 
____________ 
68Dane Biura Kryminalnego KGP, stan na dzień 15.06.2012 roku.  

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Liczba nieznanych 

zwłok (na dzień 1 

stycznia) 

2073 2255 2462 2606 2753 3030 3185 3279 3359 3412 3439 

Liczba znalezio-

nych nieznanych 

zwłok 

185 210 148 193 290 762 813 726 611 678 700 

Liczba zidentyfi-

kowanych zwłok 
3 3 4 46 13 607 719 646 558 651 566 

W tym liczba 

identyfikacji za-

kończonych w 

ciągu 14 dni 

0 0 0 7 3 262 269 277 194 231 224 
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 Obszary wymagające wzmocnienia w celu poprawy poszuki-

wań osób zaginionych oraz identyfikacji nieznanych zwłok oraz 

osób o nieustalonej tożsamości 

 

 Poważnym ułatwieniem w dziedzinie poszukiwań osób zaginionych oraz identyfikacji 

nieznanych zwłok oraz osób o nieustalonej tożsamości, sygnalizowanym przez policjantów 

zajmujących się poszukiwaniem osób zaginionych, byłaby możliwość  rejestrowania profili 

DNA osób zaginionych i osób z nimi spokrewnionych w krajowej bazie danych (Policja wnio-

skuje od 2009 roku o wprowadzenie do Ustawy o Policji regulacji umożliwiających gromadze-

nie takich danych). Metoda porównywania kodu genetycznego jest jedną z najpopularniej-

szych metod identyfikacji osób69. Natomiast aktualny stan prawny powoduje, że jak przedsta-

wiają tabele 19.1, 19.2 i 19.3, na dzień 1 stycznia 2011 roku w Polsce pozostawało niezidenty-

fikowanych około 3500 zwłok, które najprawdopodobniej w zdecydowanej większości są zwło-

kami około 4000 zaginionych i dotąd nieodnalezionych osób. 

 Dlatego jedną z najważniejszych kwestii, która w znaczący sposób wpłynęłaby  

na zmniejszenie liczby poszukiwanych osób zaginionych, niezidentyfikowanych zwłok i osób  

o nieustalonej tożsamości byłoby wprowadzenie regulacji prawnych i stworzenie bazy danych 

DNA osób zaginionych i osób z nimi  spokrewnionych oraz podjęcie działań zmierzających  

do pobierania materiału biologicznego oraz zlecania przez Policję i prokuraturę w prowadzo-

nych postępowaniach przygotowawczych, sprawach poszukiwań i identyfikacjach badań 

zmierzających do wyodrębnienia profilu DNA i zarejestrowania go w funkcjonujących bazach 

danych DNA. Bogatsze bazy danych pozwoliłyby również na odnajdywanie zaginionych  

za granicą obywateli Polski, których ewentualne zwłoki zostały tam ujawnione, a ich profil 

DNA został zarejestrowany w bazie DNA państwa, w którym je odnaleziono. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
____________ 
69 Według danych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji średnia liczba zarejestrowanych w Polsce 

profili w istniejących bazach wynosi 1 profil DNA na około 1600 mieszkańców, przy średniej europejskiej 1 profil 

DNA na 255 mieszkańców (inf. BK KGP). 
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Rozdział 20 
 

Postępowanie mandatowe 

Postępowanie mandatowe uregulowane zostało w ustawie z 24 sierpnia 2001 roku   

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2008, nr 133, poz. 848 z późn. 

zm.), jako jedno z tzw. postępowań szczególnych. 

Jest najbardziej uproszczonym trybem postępowania w sprawach o wykroczenia,  

w którym dominującą rolę odgrywają względy szybkości, sprawności i ekonomiki postę-

powania.  

Grzywną zagrożone są niemal wszystkie rodzaje wykroczeń zawartych w ustawie  

z 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2010, nr 46, poz. 275 z późn. zm.) oraz  

w ponad 140 innych ustawach. Sposób nakładania grzywien w drodze mandatów kar-

nych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 roku  

w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2002, nr 20, poz. 201 

z późn. zm). 

Zgodnie z  art. 95 § 1 k.p.w. postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne orga-

ny, gdy przepis szczególny tak stanowi. Oznacza to, że Policja posiada uprawnienia  

do nakładania mandatów karnych za wszystkie wykroczenia, natomiast uprawnienia 

pozostałych podmiotów do nakładania grzywien  wynikają z ustaw szczególnych lub wy-

danych na podstawie art. 95 § 5 k.p.w. rozporządzeń. Zgodnie z regulacją art. 95 § 5 

k.p.w. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

złożony w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, może nadać (w drodze rozporzą-

dzenia) uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego funkcjonariu-

szom innych organów, określając wykaz wykroczeń, za które funkcjonariusze ci upraw-

nieni są do nakładania grzywien, oraz zasady i sposób wydawania upoważnień do nakła-

dania grzywien, mając na względzie zakres ustawowych uprawnień takich organów, po-

trzebę szybkiej reakcji na fakt popełnienia wykroczenia oraz potrzebę ochrony dóbr 

szczególnie narażonych na naruszenia ze strony sprawców wykroczeń. 

Ponadto przepis art. 95 § 4 k.p.w.  upoważnia właściwych ministrów do określenia 

stosowania i zakresu trybu mandatowego organom posiadającym z mocy ustawy szcze-

gólnej uprawnienia mandatowe, jeżeli ta ustawa szczególna nie precyzuje tego zakresu.  

W przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym 

terminie grzywny nałożonej mandatem zaocznym, organ, którego funkcjonariusz/

pracownik nałożył grzywnę, występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. Egzekucja 

grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępo-

waniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna ta stanowi dochód budżetu państwa,  

a gdy nałoży ją funkcjonariusz organu podległego władzom jednostki samorządu teryto-

rialnego – stanowi dochód tej jednostki samorządu (art. 100 k.p.w.). 

Nadzór nad postępowaniem mandatowym sprawuje minister właściwy do spraw we-

wnętrznych, a w sprawach, o których mowa w art. 95 § 3 – Główny Inspektor Pracy 

(art.102 k.p.w.).  
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 Informacje ogólne na podstawie danych Departamentu 

Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych70 

 

 Departament Spraw Obywatelskich MSW wykonuje zadania związane z nadzorem 

Ministra Spraw Wewnętrznych nad postępowaniem mandatowym w sprawach o wykrocze-

nia.  

 Zgodnie z materiałami nadesłanymi przez urzędy wojewódzkie do Departamentu 

Spraw Obywatelskich w 2011 roku, funkcjonariusze/pracownicy organów upoważnionych  

do nakładania grzywien nałożyli 4 789 608 mandatów karnych na kwotę 773 658 780 zł.  

Do budżetu państwa wpłynęło 532 778 084 zł, co stanowi blisko 69% należnej kwoty.  

 

 Należy podkreślić, że w ciągu roku kalendarzowego na konta urzędów wojewódzkich 

wpływają grzywny nałożone również w latach poprzednich. Przedawnienie roszczeń następu-

je po 3 latach od dnia nałożenia mandatu karnego. Obok wpłat dokonywanych dobrowolnie 

przez ukaranych wpływają także środki egzekwowane przez poborców skarbowych w ramach 

postępowania egzekucyjnego. 

  

 Z danych uzyskanych z urzędów wojewódzkich wynika, że w roku 2011 roku liczba 

nałożonych mandatów karnych wzrosła o 6% w porównaniu z rokiem 2010.  
  

 

Wykres 20.1 Liczba nałożonych mandatów karnych w latach 2006–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Departament Spraw Obywatelskich MSW 

 

 

 Największa liczba mandatów w 2011 roku nałożona została w województwach mazo-

wieckim (14,1% wszystkich) i wielkopolskim (11,6%). 

 Najmniej mandatów nałożono w województwach opolskim  i podlaskim. 
 
____________ 
70 Wykorzystane w niniejszym rozdziale materiały różniły się zarówno formą, jak i zakresem otrzymanych danych, 

co spowodowane jest różnym sposobem zbierania informacji przez poszczególne instytucje. W celu opracowania 

spójnego materiału starano się, w miarę możliwości,  ujednolicić nadesłane informacje. 
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Wykres 20.2  Liczba mandatów nałożonych w 2011 roku z podziałem na województwa 

Źródło: Departament Spraw Obywatelskich MSW 

 

 W 2011 roku kwota nałożonych grzywien wzrosła o 5% w porównaniu z 2010 rokiem.   

 

 Kwota grzywien ściągniętych w 2011 roku była o 5% wyższa niż w 2009 roku 

 i o 3% wyższa niż w 2010 roku. 

 W skali kraju roczne wpływy do budżetu państwa z pięciu ostatnich lat w porównaniu  

z kwotą grzywien nałożonych w postępowaniu mandatowym, wyniosły średnio ok. 70%.  
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Wykres 20.3  Kwoty grzywien nałożonych i ściągniętych w latach 2006–2011 (w zł) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Departament Spraw Obywatelskich MSW 

 

 

 Policja 
  

 Policja posiada uprawnienia do nakładania mandatów karnych za wszystkie wykro-

czenia. Wynika to z art. 95 § 1 k.p.w., w którym stwierdza się, że postępowanie mandatowe 

prowadzi Policja, a inne organy, jeśli przepis szczególny tak stanowi. 

  

 W 2011 roku odsetek mandatów nałożonych przez funkcjonariuszy Policji wyniósł, po-

dobnie jak w roku 2010, około 70% ogólnej liczby nałożonych mandatów.  

 Policja nałożyła ogółem 4 439 524 mandaty karne, co oznacza wzrost w porównaniu  

z rokiem 2010 o 5% (kiedy to Policja nałożyła 4 221 107 mandatów). 

 
 

Wykres 20.4 Liczba mandatów nałożonych przez Policję w latach 2008–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KGP  
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 Największy udział procentowy w ogólnej liczbie nałożonych przez Policję w roku 2011 

mandatów karnych stanowiły grzywny za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządko-

wi ruchu na drogach: 3 445 932, co stanowiło 77,6% wszystkich nałożonych przez Policję man-

datów (w 2010 roku było ich 3 240 512, co stanowiło 76,8% wszystkich nałożonych przez Poli-

cję mandatów). 
  

 

Wykres 20.5  Zestawienie mandatów karnych nałożonych przez Policję w roku 2011 

w poszczególnych kategoriach (w %) 
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 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komendę Główną Policji, w 2011 roku 

najwięcej mandatów karnych nałożyli funkcjonariusze Policji w województwach: wielkopol-

skim (11,8% ogólnej liczby mandatów) i śląskim (10,1%). 

 Najmniej mandatów nałożonych zostało w województwach podlaskim (3,1% ogólnej 

liczby mandatów nałożonych przez Policję) i lubuskim (3,2%). 

 

 
Wykres 20.6 Liczba mandatów karnych nałożonych przez Policję w roku 2011 

z podziałem na województwa 

Źródło: KGP 
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 W 2011 roku ujawniono 7 228 244  wykroczenia, co w porównaniu z rokiem 2010 sta-

nowi spadek o 4,9%, kiedy liczba wykroczeń wynosiła 7 604 000. Malejąca liczba ujawnionych 

wykroczeń  może mieć związek z niekorzystnym trendem, obserwowanym w tym okresie,  

w zakresie systematycznego spadku zatrudnienia w podstawowych komórkach służby pre-

wencyjnej, czego efektem jest spadająca liczba zrealizowanych służb patrolowych (ponadto 

należy mieć na uwadze, że od lipca 2011 roku kontrolę nad wszystkimi stacjonarnymi fotora-

darami w Polsce przejął Główny Inspektorat Transportu Drogowego). Dlatego też w dalszym 

ciągu należy monitorować miernik wyznaczony w Priorytetach Komendanta Głównego Policji 

na lata 2010—2012 „Liczba bezwzględna policjantów skierowanych do służby patrolowej i ob-

chodowej wszystkich komórek organizacyjnych (poza OPP i SPPP) danej jednostki Policji‖,  

w zadaniu 1 Priorytetu I „Wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eli-

minacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie‖.  

 Efektem tych działań powinno być  kierowanie do służby patrolowej i obchodowej „na 

ulice‖ możliwie największej liczby policjantów, co powinno w przyszłości spowodować spadek 

liczby wykroczeń głównie w kategoriach najbardziej uciążliwych społecznie,  jak: wykroczenia 

przeciwko mieniu, porządkowi i spokojowi publicznemu, urządzeniom użytku publicznego 

oraz obyczajności publicznej.  

 Zgodnie z postanowieniami zapisów Zarządzenia nr 768 Komendanta Głównego Policji 

z 14 sierpnia 2007 roku w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów peł-

niących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym, nie rzadziej 

niż raz w miesiącu, w komendach miejskich, powiatowych (i rejonowych) sporządzana jest 

analiza stanu bezpieczeństwa i porządku na potrzeby dyslokacji służby patrolowej. Jednym  

z jej głównych elementów jest liczba i rodzaj popełnionych przestępstw i wykroczeń. Na tej 

podstawie, w miejsca najbardziej zagrożone określonymi rodzajami wykroczeń kierowani są 

policjanci realizujący zadania o charakterze patrolowo-interwencyjnym. 

 
  

 

 Straże miejskie i gminne 
  

 Uprawnienie strażników straży gminnych (miejskich) do nakładania grzywien w dro-

dze mandatu karnego wynika z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o strażach 

gminnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123, poz. 779, z późn. zm.).  

 Jednocześnie art. 95 § 4 ustawy z 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania w spra-

wach o wykroczenia (Dz.U. z 2008 r. nr 133, poz. 848 z późn. zm.) stanowi delegację dla Mini-

stra Spraw Wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, do określenia m.in. 

zakresu wykroczeń, za które strażnicy gminni (miejscy) mogą nałożyć grzywnę w drodze man-

datu karnego. 

 Rodzaje wykroczeń, za które strażnicy straży gminnej są uprawnieni do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego oraz tryb wydawania upoważnień do podejmowania 

przez straż gminną tych czynności, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy 

straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U.  

z 2003 r. nr 208, poz. 2026, z późn. zm.). 

  

 Zgodnie z tym rozporządzeniem, strażnicy straży gminnych (miejskich) uprawnieni są 

do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wybrane wykroczenia określone  

w ustawach: 

z 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 275, z późn. zm.), 

z 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. nr 

139, poz. 993, z późn. zm.), 

z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jednolity – Dz.U. z 2007 r. nr 70, poz. 473, z późn. zm.), 

http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/images/stories/Pliki/ustawa_o_strazach_gminnych.htm
http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/images/stories/Pliki/ustalk.htm
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z 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. nr 10, poz. 55, z późn. zm.), 

z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r.  

nr 132, poz. 622, z późn. zm.), 

z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. nr 106, poz. 1002, z późn. 

zm.), 

z 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-

wództw (Dz.U. 2010, nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. nr 34, poz. 172) – uchylony 

01.08.2011 roku, 

z 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sena-

tu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2007 r. nr 190, poz. 1360, z późn. zm.) – uchylony 

01.08.2011 roku, 

z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 i nr 203, poz. 1351), 

z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150,  

z późn. zm.), 

z 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (Dz.U. 2004, nr 243, poz. 2441, z późn. zm.), 

z 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. 2005, nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), 

z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. 2007, nr 125, poz. 874, z późn. zm.), 

w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011, nr 5, poz. 13), 

z 20 czerwca 2002 roku o bezpośrednim wyborze wójta i burmistrza i prezydenta miasta 

(Dz.U. z 2010 r. nr 176, poz. 1191) – uchylony w dniu 01.08.2011roku, 

z 23 stycznia 2004 roku Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. nr 25, 

poz. 219, z późn. zm.) - uchylony 01.08.2011 roku, 

z art.112 ust.1 i 2 ustawy z 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. nr 162, poz.1568, z późn.zm) – dodane 01.08.2011 roku, 

z 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwie-

rząt (Dz.U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342 oraz z 2010 r. nr 47, poz. 278, nr 60, poz. 372 

 i nr 78, poz. 513), 

z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. 

zm.), 

z 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25, poz. 

202, z późn. zm.), 

z art.50 pkt 5 w związku z art. 38a ust.1 pkt 4 ustawy z 28 lipca 2005 roku o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdro-

wiskowych (Dz.U. nr 167, poz.1399, z późn.zm.) – dodane 01.08.2011 roku, 

z 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180, poz. 

1495, z 2008 r. nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. nr 79, poz. 666 i nr 215, poz. 1664), 

z 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U. nr 79, poz. 666), 

z art. 494 i 495 oraz art.498 i 499 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy 

(Dz.U. nr 21, poz.112, z późn.zm.) – dodane w 01.08.2011 roku, 

oraz w aktach prawa miejscowego, ustanawiających przepisy porządkowe w zakresie zapew-

nienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, których naruszenie zagrożone jest 

karą grzywny. 

 Ponadto strażnicy gminni (miejscy), zgodnie z art. 129b ustawy z  20 czerwca 1997 ro-

ku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 roku, nr 108, poz. 908, z późn. zm.) posiadają 

uprawnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec: 

kierującego pojazdem: 

a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim zna-

kiem drogowym, 

b) naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania 

czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego; 

 uczestnika ruchu naruszającego przepisy o: 

a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów, 

http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/images/stories/Pliki/wykroczenia_nikotyna.htm
http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/images/stories/Pliki/wykroczenia_czystosc_i_porzadek.htm
http://www.strazmiejska.um.wlocl.pl/images/stories/Pliki/wykroczenia_czystosc_i_porzadek.htm
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b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeź-

dzie wierzchem lub pędzeniu zwierząt, 

c) ruchu pieszych. 

 W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa powy-

żej, strażnicy gminni (miejscy) są natomiast upoważnieni do: 

zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem, z wyłączeniem pojazdów kierowanych 

przez osoby naruszające przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestro-

wania czynu przy użyciu urządzeń działających samoczynnie, 

sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego uży-

waniem, 

używania urządzeń rejestrujących, z tym, że w przypadku używania urządzenia zainsta-

lowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się  

w ruchu, 

legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń co do sposobu korzy-

stania z drogi lub używania pojazdu, 

wydawania poleceń: 

a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego 

bezpieczeństwu, 

b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu co do sposobu jego zachowania, 

sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w art. 78 ust. 2 (właściciel pojazdu za-

rejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni staro-

stę o nabyciu lub zbyciu pojazdu; zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych 

zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym), 

żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd  

do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. 

 Oznacza to, że katalog uprawnień strażników w zakresie czuwania nad bezpieczeń-

stwem i porządkiem w ruchu drogowym jest szeroki i nie odnosi się jedynie do używania urzą-

dzeń rejestrujących. Niemniej jednak strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach 

gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym,  

z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego 

z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznako-

wanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionym z właściwym miejscowo komendantem po-

wiatowym (miejskim) lub komendantem stołecznym Policji. 

 Ogółem w 2011 roku funkcjonariusze straży miejskiej i straży gminnych nałożyli        

1 403 203  mandaty na łączną kwotę 168 051 324 zł. W porównaniu z rokiem 2010 liczba nało-

żonych mandatów wzrosła  o 0,3%. 
 

Wykres 20.7  Liczba mandatów nałożonych przez straże miejskie (gminne) w latach 2008–2011 
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 W  2011 roku strażnicy straży gminnych (miejskich) podjęli 2 929 822 interwencje ma-

jące związek z ujawnionymi wykroczeniami, w tym: 

w 1 348 629 przypadkach zastosowali środki oddziaływania wychowawczego (w 2010 

roku: 1 352 280), 

w 1 403 203 przypadkach nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego (w 2010 roku: 

1 398 733) na łączną kwotę 168 051 324 zł, 

w 177 990 przypadkach skierowali do sądu wniosek o ukaranie (w 2010 roku: 

182 376). 

 

 Przedstawione dane statystyczne wskazują, że w stosunku do roku 2010 w skali kraju 

nieznacznie spadła liczba interwencji podejmowanych przez strażników, zakończonych zasto-

sowaniem środków oddziaływania wychowawczego (art. 41 k.w. – pouczenie, zwrócenie uwa-

gi, ostrzeżenie), czy skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego (wniosek o uka-

ranie). Tendencję wzrostową odnotowano natomiast w liczbie prowadzonych przez strażni-

ków gminnych (miejskich) postępowań mandatowych, zakończonych nałożeniem mandatu 

karnego. 

 

 W 2011 roku z 795 659 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komuni-

kacji w 34% przypadków zastosowano środki oddziaływania wychowawczego, o których mowa 

w art. 41 k.w., w 7,7% spraw skierowano wniosek o ukaranie do sądu, natomiast w 58% 

spraw nałożono na sprawcę wykroczenia grzywnę w drodze mandatu karnego na łączna kwo-

tę 141 984 326 zł. 

 
Tabela 20.1 Katalog wykroczeń, za które straże miejskie i gminne nakładały mandaty karne 

w latach 2010–2011 

 

Rodzaje wykroczeń 

2010 2011 

Liczba 

mandatów 
Kwota 

Liczba 

mandatów 
Kwota 

przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 

(k.w.) 
33 884 4 479 290 36 395 3 703 473 

przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym 

i społecznym (k.w.) 
3402 753 105  2475 599 670 

przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (k.w.) 8857 1 519 530  14 448 1 625 505 

przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komuni-

kacji k.w.) 
1 109 144 170 119 652  1 042 325 141 984 326 

przeciwko osobie (k.w.) 256 9815 69 9255 

przeciwko zdrowiu (k.w.) 7685 345 600 3132 227 980 

przeciwko mieniu (k.w.) 36 5020 127 12 590 

przeciwko interesom konsumentów (k.w.) 983 59 616 1129 71 150 

przeciwko obyczajności publicznej (k.w.) 11 415 1 628 588 11 722 1 162 238 

przeciwko urządzeniom użytku publicznego (k.w.) 60 456 3 808 680 76 091 4 829 548 

szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe (k.w.) 2153 221 850 2599 290 160 

ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych 364 29 925 279 28 910 

przepisy wprowadzające kodeks pracy 59 6670 1197 96 730 

ustawa o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
112 582 8 584 409  151 106  8 783 913 
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Źródło: MSW  

 Największy udział procentowy w ogólnej liczbie nałożonych przez funkcjonariuszy 

straży miejskich i straży gminnych w roku 2011 mandatów karnych stanowiły grzywny  

za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: 1 042 325, co stano-

wiło 74,3% wszystkich nałożonych przez straże miejskie i gminne mandatów (w 2010 roku 

było ich 1 109 144, co stanowiło 79,3% wszystkich nałożonych przez funkcjonariuszy straży 

mandatów). 

 Wskazać należy, że Najwyższa Izba Kontroli, we wnioskach przedstawionych w Infor-

macji o wynikach kontroli działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prze-

prowadzania kontroli prędkości pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym71 wskazała,  

że niektóre samorządy traktują kontrolę ruchu drogowego jako narzędzie ukierunkowane 

przede wszystkim na zwiększanie dochodów własnych gminy, a narzędziem są np. urządzenia 

rejestrujące (fotoradary). 

 Istotnym jednakże jest, że w grupie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi 

publicznemu w komunikacji, określonej zestawieniem statystycznym, mieszczą się wszystkie 

wykroczenia związane z ruchem drogowym, w tym związane z przekroczeniem prędkości, wo-

bec których, mocą ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005, nr 

108, poz. 908 z późn. zm.), strażnicy uprawnieni są do podejmowania określonej reakcji. Za-

kres gromadzonych danych statystycznych uniemożliwia tym samym określenie, jaki procent 

wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji odnosi się w 2011 roku  

do wykroczeń ujawnionych urządzeniami rejestrującymi. 

 W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z 16 lutego 2012 roku zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewi-

dencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży (Dz.U. z 2012 roku poz. 222) wpro-

wadzono rozwiązanie, zgodnie z którym dokonano podziału wykroczeń przeciwko bezpieczeń-

stwu i porządkowi w komunikacji na wykroczenia ujawnione przez urządzenia rejestrujące 

oraz pozostałe naruszenia. Mocą tego rozporządzenia straże gminne (miejskie) już od 2012 

roku gromadzą dane statystyczne według nowych zasad. 
 
____________

 

71 KKT-4114-02/2010 Nr ewid. 151/2011/I/10/006/KKT, Warszawa, październik 2011. 

ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami uży- 9779 473 555  15 683  823 844 

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gmi- 27 860 2 598 699  32 009  2 825 972 

ustawa Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powia- 177 26 930  3434  127 960 

ustawa Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Sena- 4 500  41  16 200 

ustawa o odpadach 1221 142 525 1844 219 630 

ustawa Prawo o miarach 1222 110 019 1105 96 014 

ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 809 93 080  1043  100 970 

ustawa o ochronie przyrody 73 8050 165 17 030 

ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploa- 72 11 300 148 22 760 

ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro- 49 5770 180 14 150 

akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 6191 591 820 4457 361 345 

Razem 1 398 733 195 633 998 1 403 203 168 051 324 
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 Celem takiego rozwiązania jest umożliwienie uzyskiwania informacji na temat zaan-

gażowania straży w działania dotyczące ujawniania i represjonowania wykroczeń ujawnio-

nych urządzeniami rejestrującymi (tzw. fotoradarami) i innych wykroczeń godzących w bez-

pieczeństwo i porządek w komunikacji, pozostających w zakresie uprawnień straży gminnych 

(miejskich). Jednocześnie, z uwagi na fakt, że urządzenia rejestrujące automatycznie reje-

strują wykroczenia polegające m.in. na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości, gromadzenie 

danych o liczbie naruszeń w tym zakresie przez daną jednostkę organizacyjną straży gminnej 

(miejskiej) pozwoli na uzyskanie informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego 

na danym obszarze. 
 

 

 Straż Graniczna 
  

 Zgodnie z uregulowaniami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji  z 1 sierpnia 2005 roku w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicz-

nej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2005, nr 157 

poz. 1321 z późn. zm.), Straż Graniczna posiada uprawnienia do karania w trybie mandato-

wym. Rozporządzenie to przewiduje możliwość nałożenia przez Straż Graniczną mandatu 

karnego za wykroczenia określone w: 

przepisach kodeksu wykroczeń (enumeratywnie wymienionych), 

ustawie z 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz.U. z 2002 r. nr 130 poz.1112,  

z późn.zm.), 

ustawie z 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach (Dz.U. z 2003 r. nr 128 poz.1175,  

z późn.zm.), 

ustawie z 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP 

(Dz.U. z 2003 r. nr 128 poz.1176, z późn zm.), 

ustawie z 14 lipca 2006 roku o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poby-

cie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europej-

skiej i członków ich rodzin (Dz. U. nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. nr 120, poz. 818), 

ustawie z 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. nr 125, poz. 

874, z późn. zm.), 

ustawie z 29 lipca 2005 roku o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. z 2005 r. nr 180 

poz. 1494, z późn. zm.), 

ustawie z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. nr 70 poz. 473, z późn. zm.), (od 16 listopada 2011 ro-

ku), 

ustawie z 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U. z 2004 r. nr 52, poz. 525,  

z późn. zm.), 

rozporządzeniach porządkowych obowiązujących w strefie nadgranicznej, wydanych 

przez wojewodę na podstawie art. 60 ustawy z 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie  

i administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 31, poz. 206, z późn. zm.). 
 

Tabela 20.2  Zestawienie liczby mandatów nałożonych przez Straż Graniczną w latach  2010 i 2011 

Źródło: KG SG 

Rodzaj (kategoria) wykroczenia 

2010 2011 

 Liczba 

mandatów 

 Kwota  

w zł 

 Liczba 

mandatów 

 Kwota  

w zł 

Kodeks wykroczeń 39 363 7 382 001 43 941 8 482 144 

Ustawa o cudzoziemcach 3260 502 890 2294 272 278 

Ustawa o transporcie drogowym 1252 272 750 853 242 580 

Prawo lotnicze 562 11 020 119 34 610 

Razem 44 633 8 313 041 47 207 9 031 612 
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 W 2011 roku funkcjonariusze Straży Granicznej nałożyli 47 207 grzywien w drodze 

mandatu karnego na kwotę 9 031 612 zł. W porównaniu z 2010 rokiem nastąpił wzrost liczby 

nałożonych mandatów o 6%. 

 
Wykres 20.8 Liczba mandatów nałożonych przez Straż Graniczną w latach 2008–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KG SG 

 

 

 Państwowa Straż Pożarna 
  

 Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej upoważnieni są do nakładania grzywien 

w drodze mandatu karnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z 11 sierpnia 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze po-

żarnictwa pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej są uprawnieni do nakładania grzy-

wien w drodze mandatu karnego oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień (Dz.U. 

2003 nr 156 poz. 1529 z późn. zm.). 

 Ogółem w 2011 roku Państwowa Straż Pożarna nałożyła 1197 mandatów karnych  

na łączną kwotę 151 110 zł. W porównaniu z rokiem 2010, liczba nałożonych mandatów spa-

dła o 11%. 

  
Tabela 20.3 Katalog wykroczeń, za które PSP najczęściej nakładała grzywny w drodze mandatu 

karnego w 2011 roku 

Źródło: KG PSP 

Podstawa nałożenia mandatu (art. 82 kodeksu wykroczeń) Kto dokonuje czynności, które 

mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratow-

niczego lub ewakuacji, polegających na: 

Liczba  

mandatów 

§ 1 pkt. 1  niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych 

czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, 
380 

§ 1 pkt. 3 używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli lub 

niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub wa-

runkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wy-

buchu lub rozprzestrzeniania ognia, 

279 

§ 1 pkt. 2 wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez ich wymagane-

go zabezpieczenia 
95 
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Wykres 20.9 Liczba mandatów nałożonych przez PSP w latach 2009–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: KG PSP 

 

  

 

 Inspekcja Transportu Drogowego 
 

 Uprawnienie do nakładania mandatów przez inspektorów Inspekcji Transportu Dro-

gowego wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 21 marca 2003 roku w sprawie 

nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien  

w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2003, nr 59, poz. 522 z późn. zm.). 

 

 W 2011 roku weszła w życie ustawa z 29 października 2011 roku o zmianie ustawy 

Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 225, poz. 1466), na mocy której Inspekcja Transportu 

Drogowego uzyskała uprawnienia do kontroli samochodów osobowych w przypadku uzasad-

nionego podejrzenia wobec kierującego, że kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w sta-

nie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, w przypadku zarejestro-

wania naruszenia przepisów ruchu drogowego przy użyciu przyrządów kontrolno-

pomiarowych lub urządzeń rejestrujących albo w przypadku stwierdzenia rażącego narusze-

nia przepisów ruchu drogowego lub spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa. 

 Przepisy  tej ustawy określają również nowe zadania Inspekcji Transportu Drogowe-

go, tj. ujawnianie wykroczeń w ruchu drogowym za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestru-

jących (fotoradary, wideorejestratory). Zadania związane z ujawnianiem za pomocą stacjo-

narnych urządzeń rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego polegających  

na przekraczaniu dozwolonej prędkości oraz niestosowaniu się do sygnałów świetlnych wyko-

nuje nowo utworzone Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) 

przy pomocy 10 delegatur terenowych. Centrum oraz delegatury terenowe realizowały swoje 

zadania w oparciu o obudowy na stacjonarne urządzenia rejestrujące (maszty) i urządzenia 

rejestrujące przejęte od Policji oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

  

 W wyniku kontroli drogowych przeprowadzonych przez inspektorów Inspekcji Trans-

portu Drogowego w 2011 roku wystawiono 16 659 mandatów karnych, czyli o 9% mniej niż  

w roku 2010, za naruszenia przepisów ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogo-

wym (Dz.U. 2005, nr 108, poz. 908 z późn. zm.), z czego 12 906 dotyczyło przewoźników krajo-

wych, a 3753 przewoźników zagranicznych. 
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  Łączna kwota nałożonych kar w drodze mandatu wyniosła w 2011 roku 3 081 770 zł, 

co w porównaniu z rokiem 2010 stanowi wzrost o około 10%. 

 W 2011 roku inspektorzy wydali 19 533 mandaty karne, o 14% mniej niż w 2010 roku, 

za naruszenia stwierdzone na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym. Łączna 

wysokość kar nałożonych z tego tytułu wyniosła ok. 5,1 mln zł i była niższa o 14% od kwoty  

z roku 2010.  

 Ponadto działające od 1 lipca 2011 roku Centrum Automatycznego Nadzoru nad  Ru-

chem Drogowym wystawiło 3809 mandatów karnych. 

 
 

Wykres 20.10  Liczba mandatów karnych nałożonych przez inspektorów ITD na podstawie przepisów 

ustawy o transporcie drogowym w latach 2006–2011 
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Tabela 20.3 Liczba i kwota wykroczeń, za które ITD nakładała grzywny w drodze mandatu karnego 

w 2011 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: ITD 

Rodzaj wykroczenia Liczba mandatów Kwota w zł 

Wykroczenia z Prawa o ruchu drogowym 

oraz działalności CANARD-u 
20 468 

 

4 140 920 zł 

   

Wykroczenia z ustawy o transporcie 

drogowym 
19 533 5 134 145 zł 

RAZEM 40 001  9 275 065 zł  
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  Żandarmeria Wojskowa 
  
 Zgodnie z ustawą o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych  

z 24 sierpnia 2001 roku (Dz.U. 2001, nr 123 poz. 1253 z późn. zm.) oraz przepisami wykonaw-

czymi, funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej nakładają grzywny w drodze mandatu karne-

go na niżej wymienione osoby: 

żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, 

żołnierzy niebędących w czynnej służbie wojskowej w czasie noszenia przez nich mun-

durów oraz odznak i oznak wojskowych, 

pracowników zatrudnionych w jednostkach wojskowych: 

a) w związku z ich zachowaniem się podczas pracy w tych jednostkach, 

b) w związku z popełnieniem przez nich czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą 

kary, wiążącego się z tym zatrudnieniem, 

osoby przebywające na terenach lub w obiektach jednostek wojskowych, 

inne osoby niż określone wyżej podlegające orzecznictwu sądów wojskowych albo jeżeli 

wynika to z odrębnych przepisów, 

osoby  niebędące żołnierzami, jeżeli współdziałają z osobami, o których mowa wyżej  

w popełnieniu czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą kary albo też jeżeli doko-

nują czynów zagrażających dyscyplinie wojskowej albo czynów przeciwko życiu lub 

zdrowiu żołnierza albo mieniu wojskowemu, 

żołnierzy sił zbrojnych państw obcych, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz członków ich personelu cywilnego, jeżeli pozostają w związku z pełnie-

niem obowiązków służbowych, o ile umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita 

Polska jest stroną, nie stanowi inaczej. 

 

 Katalog wykroczeń, za które funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej są uprawnieni 

do nakładania mandatów karnych jest zawarty w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodo-

wej z 28 grudnia 2001 roku w sprawie określenia wykroczeń, za które żołnierze Żandarmerii 

Wojskowej są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2001, 

nr 157 poz. 1862). 

 

 W 2011 roku Żandarmeria Wojskowa skontrolowała ogółem 26 749 pojazdów i nałoży-

ła 1569 sankcji w formie mandatów karnych (w tym 1424 w ruchu drogowym). Łączna kwota 

wysokości nałożonych przez Żandarmerię Wojskową grzywien w postaci mandatów karnych  

w 2011 roku wyniosła 159 622 zł, co stanowi  spadek o 21% w porównaniu z rokiem 2010. 
 

Tabela 20.4 Liczba mandatów karnych nałożonych przez ŻW w latach 2010–2011 

Źródło: MON 

Rodzaj wykroczenia 

2010 2011 

Liczba 

mandatów 
Kwota w zł 

Liczba 

mandatów 
Kwota w zł 

ustawa o broni i amunicji 9 450 7 b.d. 

ustawa o zakwaterowaniu SZ RP 4 300 19 b.d. 

ustawa o ochronie zdrowia przed 

następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych 

16 800 8 b.d. 

kodeks wykroczeń 1655 199 240 1535 159 622 

Razem 1684 200 790 1569 159 622 
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 Straż Ochrony Kolei 
  

 Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu oraz wykaz wykroczeń,  

za które mandaty mogą być nakładane przez Straż Ochrony Kolei wynika z ustawy z 28 mar-

ca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz.U. 2007, nr 16, poz. 94), Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 23 listopada 2004 roku w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących 

na obszarze kolejowym w pociągach i innych pojazdach kolejowych (Dz.U. 2004, nr 264 poz. 2 

637) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31 marca 2003 roku w sprawie określenia 

wykroczeń, za które funkcjonariusze straży ochrony kolei są uprawnieni do nakładania grzy-

wien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień (Dz.U. 2003, 

nr 62 poz. 564). 

  

 W 2011 roku funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei nałożyli 38 935 mandatów  

na łączną kwotę 2 566 870 zł. W porównaniu z rokiem 2010 liczba mandatów nałożonych 

przez SOK była wyższa o 4%. 
 

Tabela 20.5 Katalog wykroczeń, za które Straż Ochrony Kolei najczęściej nakładała mandaty karne 

w latach 2010–2011 

Źródło: KG SOK 
  

 Statystyka przestępstw i wykroczeń na obszarze kolejowym w roku 2011 pokazuje 

wzrost liczby wydarzeń negatywnych w porównaniu do roku 2010 o 14,2%, tj. wzrost o 1909 

przypadków. 

 W porównaniu z 2010 rokiem nastąpił wzrost rejestrowanych kradzieży o 15,1% oraz 

kradzieży i dewastacji urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego o 38,9%. 

 

 

 

 Państwowa Straż Rybacka 
  

 Państwowa Straż Rybacka to wyodrębniona i podległa bezpośrednio wojewodom jed-

nostka organizacyjna, której zadaniem jest kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śród-

lądowym z  18 kwietnia 1985 roku oraz przepisów wykonawczych, wydanych na jej podstawie 

(Dz.U. 2009, nr 189,  poz. 1471 z późn. zm.). 

 Na podstawie uregulowań tej ustawy Państwowa Straż Rybacka posiada uprawnienia 

do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Formacja działa na terenie wszystkich 

województw. 

 

Rodzaj wykroczenia 

Liczba mandatów 

2010 2011 

przechodzenie i przejeżdżanie przez tory w miejscach 

do tego nie wyznaczonych 
11 334 11 137 

palenie tytoniu w miejscach, w których jest to zabronione 9108 11 634 

spożywanie napojów alkoholowych w zakresie określonym 

w odrębnych przepisach 
4713 4787 

zanieczyszczanie i zaśmiecanie 2844 2551 

wstęp i przebywanie osób nieuprawnionych na torowi-

skach, nasypach, wiaduktach, mostach, wykopach 

i w tunelach kolejowych 

2377 3182 

przechodzenie i przejeżdżanie oraz przepędzanie zwierząt 

przez przejazdy lub przejścia 
1961 1695 
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 W roku 2011 funkcjonariusze Państwowej Straży Rybackiej nałożyli 14 267 mandatów 

karnych na łączną kwotę 2 266 030 zł. W porównaniu z rokiem 2010 stanowi to wzrost liczby 

mandatów o 35%. 
 

Wykres 20.11 Liczba mandatów nałożonych przez Państwową Straż Rybacką w latach 2009–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: PSR 

 
 Na wzrost liczby nałożonych przez PSR mandatów wpływ miała niewątpliwie noweli-

zacja przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, która weszła w życie pod koniec 2010 ro-

ku. Wprowadziła ona nowe wymagania wobec osób dokonujących amatorskiego połowu ryb, 

jak chociażby obowiązek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb oraz zaostrzyła prze-

pisy karne w stosunku do osób popełniających wykroczenia i przestępstwa określone w usta-

wie. 

 
 

 Państwowa Straż Łowiecka 
  

 Państwowa Straż Łowiecka upoważniona jest do nakładania grzywien w drodze man-

datu karnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 września 2002 roku  

w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwowych, pracow-

nicy parków narodowych oraz strażnicy łowieccy są upoważnieni do nakładania grzywien  

w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2002, nr 174 poz. 1432). 

 Do zakresu działania PSŁ należą sprawy zwalczania przestępstw i wykroczeń w za-

kresie szkodnictwa łowieckiego i przyrodniczego, a w szczególności kontrola realizacji przepi-

sów ustawy Prawo łowieckie, dotyczących: 

ochrony zwierząt, zwalczania kłusownictwa i wszelkiego szkodnictwa łowieckiego, 

kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną, 

zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa, 

kontroli podmiotów prowadzących sprzedaż usług obejmujących polowania cudzoziem-

ców na obszarze RP. 

  

 Na podstawie danych dostarczonych przez poszczególne urzędy wojewódzkie, w któ-

rych została powołana Państwowa Straż Łowiecka, w 2011 roku strażnicy PSŁ nałożyli 200 

mandatów karnych na łączną kwotę 16 210 zł. W porównaniu z rokiem 2010, kiedy wystawio-

no 184  mandaty na kwotę 17 195 zł, stanowi to wzrost o 9%. 
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Wykres 20.12 Liczba mandatów nałożonych przez Państwową Straż Łowiecką 

w latach 2009–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: PSŁ 

 

 

 Stosunkowo często stwierdzanym zjawiskiem są polowania z użyciem broni wyposażo-

nej w celowniki noktowizyjne i przy wykorzystaniu samochodów terenowych, co umożliwia 

kłusownikom szybkie pozyskanie zwierzyny w każdych warunkach oraz szybkie oddalenie się 

z miejsca popełnionego przestępstwa łowieckiego. 

 Kolejnym niepokojącym i wciąż utrzymującym się trendem w kłusownictwie jest strze-

lanie do zwierzyny z pojazdów dla zabawy, w celu oddania jednego strzału i uśmiercenia zwie-

rzyny. 

 

 

 Straż Leśna i Służba Leśna 
  

 Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity 

Dz.U. z 2011 roku nr 12 poz. 59) funkcjonująca w Lasach Państwowych Straż Leśna, będąca 

częścią Służby Leśnej wykonuje zadania związane ze zwalczaniem przestępstw i wykroczeń  

w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem zadań w zakresie 

ochrony mienia na terenach leśnych Skarbu Państwa. 

 

 Strażą Leśną kieruje Główny Inspektor Straży Leśnej, który podporządkowany jest 

Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych.  

 Pracownicy Lasów Państwowych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze 

mandatu karnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 września 2002 ro-

ku w sprawie zakresu wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwowych, pra-

cownicy parków narodowych oraz strażnicy łowieccy są upoważnieni do nakładania grzywien 

w drodze mandatu karnego ( Dz.U. 2002, nr 174 poz. 1432).  

 

 W 2011 roku Służba Leśna i Straż Leśna nałożyły ogółem 10 672 mandaty karne,  

co w porównaniu z rokiem 2010 roku stanowi spadek  o 27%. 
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 Wysokość nałożonych grzywien wyniosła ogółem 1 294 350 zł i był to wynik jeden  

z najwyższych od 1992 roku. Jedynie w 2010 roku wysokość nałożonych grzywien wyniosła 

1 396 100 zł i była najwyższa od 1992 roku. Oznacza to stosowanie rzadszej, ale surowszej 

kary w postaci grzywny w drodze mandatu karnego, jako sankcji w przypadkach ewidentne-

go naruszenia prawa, gdy zawodzą środki oddziaływania wychowawczego. 
  

Tabela 20.6 Naruszenia stwierdzane najczęściej przez Służbę Leśną i Straż Leśną 

w latach 2010–2011 

Źródło: DGLP 
 

 Nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego stosowano głównie wobec sprawców 

naruszających przepisy zakazu wjazdu (i parkowania) na terenach leśnych – art. 161 k.w., 

oraz zaśmiecanie terenów leśnych – art. 162 k.w. 

 
 

 

 Inspekcja Handlowa 
 

 Organy  Inspekcji Handlowej są uprawnione do nakładania grzywien w drodze man-

datu na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 8 kwietnia 2003 roku w spra-

wie nadania inspektorom Inspekcji Handlowej uprawnień do nakładania grzywien w drodze 

mandatu karnego (Dz.U. 2003, nr 63 poz. 587 z późn. zm.).  

  

 Ogółem w 2011 roku organy Inspekcji Handlowej nałożyły 8702 mandaty karne,  

na łączną kwotę 1 559 800 zł. Należy stwierdzić, że liczba nałożonych mandatów karnych  

w 2011 spadła w stosunku do roku 2010 o 3% i w dalszym ciągu pozostaje niższa niż w latach 

wcześniejszych (w 2007 roku było ich 11 092, w 2008 roku 9210). 
 

Tabela 20.7 Liczba i kwota mandatów karnych nałożonych przez Inspekcję Handlową 

w latach 2010–2011 

Źródło: UOKIK 

  
Rodzaje naruszeń 

 Liczba naruszeń 
  

2010 2011 

Art. 161 k.w. Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela 

lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub moto-

rowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedo-

zwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie (…) 

 

11 781 

  
 7320 

Art. 162 k.w. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do 

lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny spo-

sób zaśmieca las (…) 

1146 

  
1451 

  

Art. 148 k.w. Kto dokonuje w nienależącym do niego lesie wyrębu gałęzi, 

korzeni lub krzewów, niszczy je lub uszkadza albo karczuje pniaki, zabiera  

z nienależącego do niego lasu wyrąbane gałęzie, korzenie lub krzewy albo 

wykarczowane pniaki (…) 

849  994 

Art. 82 k.w. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego 

rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub 

ewakuacji (…) 

264  140 

  2010 2011 

Liczba mandatów Kwota 
(w zł) 

Liczba mandatów Kwota 
(w zł) 

 Organa Inspekcji Handlowej  8953  1 641 765  8702  1 559 800 



 

MSW                                                                                                                                                                                                   373 

  

Postępowanie mandatowe 

 Jak wynika z danych przekazanych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlo-

wej, w 2011 roku ujawniono 13 188 przypadków popełnienia wykroczeń (w 2010 roku: 

14 100). Podobnie jak w latach ubiegłych, najczęściej stwierdzanymi naruszeniami przepisów 

były: 

naruszenia w zakresie uwidaczniania cen towarów oferowanych do sprzedaży, tj. art. 

137 § 1 k.w.: 5888 przypadków,  

oznakowania towarów, tj. art. 136 § 2 k.w.: 2153 przypadków, 

oferowania do sprzedaży towarów przeterminowanych (art. 100 ust. 1 pkt. 1 ustawy  

z 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. nr 171 poz. 1225  

z późn. zm.): 1809 przypadków, 

stosowania przyrządów pomiarowych bez dowodów kontroli metrologicznej (art. 26 ust. 

1 pkt 2 ustawy z 11 maja 2001 roku Prawo o miarach (Dz.U z 2004 roku nr 243, poz. 

2441 z późn. zm.): 1396 przypadków. 

 W opinii organów Inspekcji Handlowej są one wynikiem zaniedbań przedsiębiorców 

lub nieznajomości przepisów dotyczących produktów, jak również regulujących obrót towaro-

wy. 
 

  

 

 Inspekcja Ochrony Środowiska 
 

 Uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu oraz wykaz wykroczeń,  

za które mandaty mogą być nakładane przez inspektorów ochrony środowiska wynika z Roz-

porządzenia Prezesa Rady Ministrów z 13 września 2002 roku w sprawie nadania inspekto-

rom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu 

karnego (Dz.U. 2002, nr 151 poz. 1253 z późn. zm.). 

  

 Ogółem w 2011 roku inspektorzy ochrony środowiska nałożyli 1997 mandatów kar-

nych na łączną kwotę 575 100 zł. W porównaniu z 2010 rokiem oznacza to spadek o 6% (w ro-

ku poprzednim nałożono 2117 mandatów na łączną kwotę 631 150 zł). 
 

Tabela 20.8 Liczba i kwoty mandatów karnych wystawionych przez IOŚ w 2010–2011 roku 

Źródło: GIOŚ 

Rodzaj wykroczenia 

2010 2011 

Liczba 

mandatów 

Kwota 

(w zł) 

Liczba 

mandatów 

Kwota 

(w zł) 

Prawo ochrony środowiska  1091  309 150  1115  297 650 

Ustawa o odpadach 373 115 400 262 81 150 

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 91 26 650 76 21 700 

Ustawa Prawo wodne 119 48 300 112 45 350 

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospoda-

rowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 

i opłacie depozytowej 

  
35 

  
6050 

  
36 

  
4800 

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska 269 86 600 176 51 600 

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 38 10 400 36 9100 

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 12 1200 16 2300 

Ustawa o nawozach i nawożeniu 26 7900 36 10 900 

Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową 29 7600 12 3200 

Kodeks wykroczeń 2 1000 7 3400 

Ustawa o bateriach i akumulatorach 2 700 28 10 400 

Różne artykuły  ww. ustaw, ujęte w jednym mandacie 30 10 200 85 33 550 

Razem 2117 631 150 1997 575 100 
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 Inspekcja Weterynaryjna 
 

 Uprawnienie do nakładania grzywien przez Inspekcję Weterynaryjną w drodze man-

datu reguluje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 lipca 2008 roku w sprawie nada-

nia inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-

Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakła-

dania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2008, nr 137 poz. 861 z późn. zm.). 

  

 Ogółem w 2011 roku inspektorzy Inspekcji Weterynaryjnej nałożyli 2929 mandatów 

karnych, co stanowi  wzrost ich liczby o  39% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy nałożonych 

zostało 2108 mandatów. 

 Łączna kwota nałożonych grzywien wyniosła 449 280 zł i była wyższa od kwoty z 2010 

roku o 29%. 
 

 

Tabela 20.9 Katalog i liczba wykroczeń, za które inspektorzy Inspekcji Weterynaryjnej najczęściej 

nakładali mandaty karne w latach 2010–2011 

Źródło: IW 

 

 W stosunku do 2010 roku spadła liczba wykroczeń związanych z naruszeniem przepi-

sów o identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich. Wzrosła natomiast liczba wykroczeń 

związanych z niedopełnieniem obowiązku zapewnienia należytego stanu sanitarnego, zwłasz-

cza w zakresie utrzymania czystości oraz używanego przez pracowników ubioru  (art. 111 § 1  

ustawy Kodeks wykroczeń). Niepokojąca jest również spadająca liczba psów zaszczepionych 

przeciwko wściekliźnie. 

 

 
  

 

 

 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

 

 Inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa są upoważnieni  

do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego na podstawie Rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z 28 lipca 2008 roku w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryj-

nej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karne-

go (Dz.U. 2008, nr 137 poz. 861 z późn. zm.). 

  
 Rodzaj wykroczenia 

Liczba mandatów 

2010 2011 

Art. 85 ust.1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób za-

kaźnych zwierząt — uchylanie się od obowiązku szczepienia psów przeciwko 

wściekliźnie 

307 1106 

Art.111 § 1 k.w. — niedopełnienie obowiązku zapewnienia należytego stanu 

sanitarnego, zwłaszcza w zakresie utrzymania czystości oraz używanego przez 

pracowników ubioru 

375 398 

Art. 33 ust.1 pkt 5 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt — nie-

dokonanie oznakowania zwierząt zgodnie z przepisami Unii Europejskiej 
348 162 

Art.111 § 2 k.w. — niezachowanie należytej czystości w produkcji lub w obro-

cie środkami spożywczymi 
230 255 
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 W 2011 roku, podobnie jak w 2010 roku, najwięcej mandatów karnych nałożonych zo-

stało  w związku z naruszeniami przepisów ustawy o ochronie roślin: 

stosowanie środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu lub w sposób niezgod-

ny z etykietą instrukcją stosowania (art. 107 ust. 1 pkt 24), 

wprowadzenie lub przemieszczanie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej roślin, pro-

duktów roślinnych lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez organi-

zmy kwarantannowe i stwarzających niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się tych 

organizmów, niezaopatrzonych w paszport roślin, świadectwo fitosanitarne, świadec-

two fitosanitarne dla reeksportu i niezaopatrzonych w inne dokumenty lub oznakowa-

nia przewidziane w przepisach Unii Europejskiej lub umowach międzynarodowych 

oraz inne dokumenty lub oznakowania przewidziane w przepisach państw trzecich,  

a także niezaopatrzonych w paszport zastępczy (art. 107 ust. 1 pkt 10), 

wykonanie zabiegów środkami ochrony roślin, bez wymaganego aktualnego zaświad-

czenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin  art. 107 

ust. 1 pkt 28), 

stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie lub uchylanie 

się od obowiązku przeprowadzania technicznego badania opryskiwaczy (art. 107 ust. 1 

pkt 30). 

 

 Łącznie w 2011 roku nałożonych zostało 1759 mandatów karnych, co stanowi wzrost  

o 114% w stosunku do 2010 roku. Łączna kwota nałożonych mandatów wyniosła 220 620  

i była wyższa  o 94% od kwoty mandatów nałożonych w roku 2010 
 

 

Tabela 20.10 Liczba i kwota mandatów karnych nałożonych przez organy Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w 2010–2011 roku 

Źródło: IORIN 

 

 W 2011 roku Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa stwierdzała przypadki obrotu 

sfałszowanymi środkami ochrony roślin. Zjawisko to występuje w całej Unii Europejskiej. In-

spekcja współpracuje w tym zakresie z instytutami naukowymi, Służbą Celną, Strażą Gra-

niczną i Policją. Nasilenie zjawiska jest związane z wysokimi cenami środków ochrony roślin. 

 

 

 

 

 

 Główny Inspektor Nadzoru Budowalnego 
  

 Organy nadzoru budowlanego są upoważnione do nakładania mandatów karnych  

na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 października 2002 roku  

w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania 

grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2002, nr 174 poz. 1423). 

 

 W 2011 roku wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego w całej Polsce nałożyły  

ogółem 291 mandatów na łączną kwotę 997 650 zł, natomiast powiatowe inspektoraty nadzo-

ru budowlanego: 8966 mandatów karnych na łączną kwotę 12 686 960 zł. 

  2010 2011 

Liczba 

mandatów 

Kwota 
(w zł) 

Liczba 

mandatów 

Kwota 
(w zł) 

  
Organy Państwowej Inspekcji Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa 

  
821 

  
114 010 

  
1759 

  
220 620 
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 Łącznie w 2011 roku organy nadzoru budowlanego nałożyły 9257 mandatów, co w po-

równaniu z 2010 rokiem stanowi wzrost o 2%, kiedy nałożono 9061 mandatów. 
 

Tabela 20.11 Katalog wykroczeń, za które najczęściej nakładane były kary przez wojewódzkie  

inspektoraty nadzoru budowlanego (WINB) oraz powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego 

(PINB) w latach 2010–2011 

Źródło: GINB 

 

 Najczęściej występujące naruszenia przepisów prawa budowlanego w 2011 roku to: 

niezgłaszanie przez inwestora do organu budowlanego zamiaru rozpoczęcia robót bu-

dowlanych (art. 93 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane), 

niepoddawanie obiektów budowlanych okresowym kontrolom przez właścicieli lub za-

rządców obiektów (art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane), 

oraz wykonywanie robót budowlanych w sposób niezgodny z pozwoleniem na budowę  

i zatwierdzonym projektem budowlanym (art. 93 pkt. 6 ustawy Prawo budowlane). 

 

 Z informacji przesłanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynika, 

że w 2011 roku, główną przyczyną wykroczeń w budownictwie jest nadal niski poziom wiedzy 

o ustawie Prawo budowlane i to zarówno wśród uczestników procesu inwestycyjnego, jak rów-

nież podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie obiektów. Niepokojący jest również brak 

znajomości prawa budowlanego przez osoby wykonujące samodzielnie funkcje techniczne  

w budownictwie oraz zarządców nieruchomości, zawodowo zajmujących się tą działalnością. 

 

 

 

 

 Państwowa Inspekcja Sanitarna 
 

 Podstawą prawną do nakładania grzywien w drodze mandatów karnych przez inspek-

torów Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 17 

października 2002 roku w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2002, nr 

174 poz.1426 z późn. zm.). 

 

 W ramach nadzoru sanitarnego jednostki organizacyjne PIS realizują kontrole obiek-

tów, których liczba wyniosła w 2011 roku ponad 750 tysięcy. W ponad 95 tys. stwierdzono 

różnego rodzaju nieprawidłowości, co skutkowało stosownymi sankcjami, w tym nałożeniem  

27 364 mandatów na ogólną kwotę 5 355 120  zł. W porównaniu z rokiem 2010 liczba nałożo-

nych mandatów wzrosła o 2%. 

Rodzaj wykroczenia 
z ustawy Prawo budowlane 

Liczba mandatów 
2010 

 Liczba mandatów 
2011 

WINB PINB WINB PINB 

Art. 93 pkt 4 

Niezgłaszanie przez inwestora do organu budow-

lanego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych 
139 3806 158 3976 

Art. 93 pkt 8 

Niepoddawanie obiektów budowlanych 

okresowym kontrolom przez właścicieli lub za-

rządców obiektów 

47 1195 25 1053 

Art. 93 pkt 6 

Wykonywanie robót budowlanych w sposób nie-

zgodny z przepisami pozwoleniem na budowę i 

zatwierdzonym projektem budowlanym 

40 2458 51 2687 
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Tabela 20.13 Liczba i kwota mandatów karnych nałożonych przez PIS w latach 2010–2011 

Źródło: GIS 

 

 Z analizy danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynika, że najczęściej stwierdzane 

w 2011 roku były naruszenia  art. 100 ustawy z 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żyw-

ności i żywienia (wprowadzanie do obrotu artykułów spożywczych po upływie terminu przy-

datności do spożycia) oraz art. 111 k.w. (brak należytego stanu sanitarnego w  kontrolowa-

nych obiektach). 
 

 

 

 

 

 Państwowa Inspekcja Pracy 
  

 Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy nakładają mandaty na podstawie art. 95 § 3 

k.p.w. – w sprawach określonych w art. 17 § 2 k.p.w. – postępowanie mandatowe prowadzi 

inspektor pracy. Dotyczy to wykroczeń przeciwko prawom pracownika, określonych w kodek-

sie pracy, w sprawach o wykroczenia określonych w art. 119–123 ustawy z 20 kwietnia 2004 

roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008, nr 69, poz. 415 i nr 70, 

poz. 416), a także w sprawach o inne wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobko-

wej, jeżeli ustawa tak stanowi. 

  

 W ostatnich latach Państwowa Inspekcja Pracy została również zobowiązana do spra-

wowania nadzoru i kontroli zagadnień, które wykraczają poza zakres prawa pracy. Dotyczy to 

takich kwestii, jak: kontrola realizacji obowiązku przekazania środków na wzrost wynagro-

dzeń w zakładach opieki zdrowotnej, kontrola czasu jazdy, czasu postoju, obowiązkowych 

przerw i czasu odpoczynku kierowców czy kontrola prowadzenia ewidencji wykonywania pra-

cy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w związku z ustawą o emerytu-

rach pomostowych. 

 W 2011 roku inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy nałożyli 18 574 mandaty  

na łączną kwotę 22 336 020 zł. W porównaniu z rokiem 2010 liczba nałożonych przez PIP 

mandatów spadła o 10%. 

 
Tabela 20.14 Liczba i kwota mandatów karnych nałożonych przez organy Państwowej Inspekcji Pracy 

w latach 2010–2011 

Źródło: PIP 

Rodzaj wykroczenia 

2010 2011 

Liczba 

mandatów 

Kwota 

(w zł) 

Liczba 

mandatów 

Kwota 

(w zł) 

Zagrożenie bezpieczeństwa żywności i żywienia  24 883  4 902 510  24 868  4 938 310 

Zagrożenie bezpieczeństwa pracy 195 36 950 222 46 870 

Zagrożenie epidemiczne 237 40 720 362 62 860 

Zagrożenie radiacyjne - - - - 

Zagrożenie komunalne 1350  224 480 1708  270 050 

Zagrożenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 200 36 300 204 37 030 

Razem 26 865 5 240 960 27 364 5 355 120 

  

2010 2011 

Liczba 

mandatów 

Kwota 
(w zł) 

Liczba 

mandatów 

Kwota 
(w zł) 

Organy Państwowej Inspekcji Pracy  20 615  24 960 030  18 574  22 336 020 
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 Wśród wykroczeń, podobnie jak w roku 2010, dominowały: 

naruszenia przeciwko prawom pracownika określone w art. 283 § 1 kodeksu pracy  

(naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy), 

wykroczenia z art. 282 § 1 kodeksu pracy – w szczególności dot. wynagrodzeń i innych 

świadczeń pracowniczych, 

naruszenia art. 281 pkt 5 kodeksu pracy dotyczące czasu pracy i stosunku pracy. 

  

Podstawową przesłanką aktywności PIP w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy  

w 2011 roku było zapewnienie konstytucyjnego prawa pracowników do bezpiecznych  i higie-

nicznych warunków pracy. Intensywnym i wszechstronnym formom oddziaływania inspekcji 

podlegało budownictwo, ponieważ należy ono do najbardziej wypadkogennych branż. Inspek-

torzy pracy systematycznie nadzorowali też inwestycje powstające na potrzeby turnieju EU-

RO 2012.  

 W 2011 roku PIP kontynuowała kontrole związane z realizacją Krajowej strategii kon-

troli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpo-

czynku kierowców na lata 2011–2012 zatwierdzonej przez Radę Ministrów. Przepisy w zakre-

sie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców mają 

na celu poprawę warunków socjalnych kierowców objętych jego zakresem oraz poprawę bez-

pieczeństwa w ruchu drogowym. Oprócz działań kontrolnych prowadzona była także kampa-

nia informacyjna. 

 

 
 

 

 

 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
  

 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) realizuje zada-

nia określone w ustawie z 21 grudnia 200 roku o jakości handlowej artykułów rolno–

spożywczych (Dz.U. 2005, nr 187, poz. 1577 z późn. zm.). 

 

 Wojewódzcy inspektorzy IJHARS oraz pracownicy IJHARS są uprawnieni do nakła-

dania grzywien w drodze mandatu karnego na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Mi-

nistrów z 28 lipca 2008 roku w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, 

Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu kar-

nego (Dz.U. 2008, nr 137 poz. 861 z późn. zm). 

 W wyniku kontroli przeprowadzonych przez IJHARS w 2011 roku nałożono ogółem 

858 grzywien w drodze mandatu karnego na łączną kwotę 180 750 zł, w tym głównie z usta-

wy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (338 grzywien), ustawy o organizacji 

rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz 

rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (430 grzywny) oraz  ustawy Prawo o miarach 

(50 grzywien). 
 

Tabela 20.15 Katalog i liczba wykroczeń, za które inspektorzy  IJHARS nakładali mandaty karne 

w latach 2010–2011 

  
 Rodzaj wykroczenia 

Liczba mandatów 

2010 2011 

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych 470 338 

Ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku 

tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi upra-

wianych na włókno 

344 430 

Ustawa Prawo o miarach 96 50 

Ustawa Kodeks wykroczeń 19 19 
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Źródło: IJHARS 

 

 W 2011 roku najczęściej nakładano grzywny za wykroczenia polegające na: 

wprowadzaniu do obrotu artykułów rolno-spożywczych o jakości niezgodnej z przepisa-

mi lub deklaracją producenta, wprowadzaniu do obrotu zafałszowanych artykułów rol-

no-spożywczych, braku realizacji zaleceń pokontrolnych i utrudnianiu kontroli, braku 

klasyfikacji tusz zwierząt rzeźnych w systemie EUROP art. 40 ust. 1 pkt 5 i art. 40 

ust. 4c pkt 5 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 

wystawianiu, oferowaniu oraz wprowadzaniu do obrotu świeżych owoców i warzyw 

niezgodnych z wymaganiami jakości handlowej – art. 40 ust. 4a ustawy  o organizacji 

rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz 

rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, 

braku legalizacji urządzeń pomiarowych – art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo o mia-

rach. 

 
Wykres 20.13 Liczba mandatów karnych nałożonych przez inspektorów IJHARS w latach 2007–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: IJHARS 

 

 Liczba grzywien nałożonych za wykroczenia przez inspektorów IJHARS w 2011 roku 

zmniejszyła się o 101, tj. 10,5% w stosunku do roku 2010. Na podobnym poziomie w porówna-

niu do 2010 roku utrzymała się liczba grzywien nakładanych na podstawie kodeksu wykro-

czeń, ustawy o towarach paczkowanych i ustawy o rolniczych badaniach rynkowych. Zmniej-

szyła się liczba grzywien nakładanych na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów 

rolno-spożywczych (o 28%), ustawy Prawo o miarach (47,9%), ustawy o nawozach i nawożeniu 

(o 54,5%), ustawy o normalizacji (40%). Zwiększyła się liczba grzywien nakładanych na pod-

stawie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz 

rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (o 25%). 

  Analiza wyników kontroli na przestrzeni kolejnych lat wskazuje, że działania IJHARS 

przynoszą pozytywne rezultaty w zakresie stałej poprawy jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych. 

Ustawa o towarach paczkowanych 5 7 

Ustawa o nawozach i nawożeniu 11 5 

Ustawa o normalizacji 10 6 

Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych 2 3 

Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyro-

bami i organizacji rynku wina 
2 0 

Ogółem liczba grzywien 959 858 

Kwota grzywien ogółem (w zł) 203 750 180 750 
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 Główny Urząd Miar 
 

 Uprawnienie do nakładania grzywien przez organy Głównego Urzędu Miar w formie 

mandatów karnych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 marca 2003 roku 

w sprawie nadania pracownikom Głównego Urzędu Miar oraz okręgowych i obwodowych 

urzędów probierczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 

2003, nr 59 poz. 521) oraz ustawy z 11 maja 2001 roku Prawo o miarach ( Dz.U. 2004 nr 243 

poz. 2441). 

  

 Ogółem w 2011 roku organa Głównego Urzędu Miar oraz jednostek podległych, tj. 

okręgowych urzędów miar i okręgowych urzędów probierczych, nałożyły 1724 mandaty  

na łączną kwotę 308 125 zł. Stanowi to spadek liczby mandatów o 12% w porównaniu  

z rokiem 2010. 
 

Tabela 20.16 Liczba i kwota mandatów karnych nałożonych w latach 2010–2011 przez GUM 

Źródło: GUM 

 

 Z analizy danych wynika, że najczęściej stwierdzanym podczas kontroli w 2011 roku 

negatywnym zjawiskiem jest stosowanie lub przechowywanie w stanie gotowości do użycia 

zbiorników pomiarowych na stacjach paliw bez ważnych dowodów prawnej kontroli metrolo-

gicznej. Sektor obrotu paliw jest więc obszarem, który wymaga ciągłego monitorowania oraz 

zintensyfikowania nadzoru w celu przeciwdziałania ww. zjawiskom. 

 Duże utrudnienie w prowadzeniu skutecznych kontroli stanowi w dalszym ciągu ko-

nieczność zawiadamiania przedsiębiorcy o zamiarze jej wszczęcia. 

Rodzaj wykroczenia 

2010 2011 

Liczba 

mandatów 

Kwota 

(w zł) 

Liczba 

mandatów 

Kwota 

(w zł) 

Art.  26 ustawy z 11 maja 2001 roku o  miarach 
stosowanie przyrządów pomiarowych podlegają-

cych prawnej kontroli metrologicznej, bez wyma-

ganych dowodów tej kontroli 

1705 280 840 1454 239 555 

Art. 33—36 ustawy z 7 maja 2009 roku o towa-

rach paczkowanych 
paczkowanie lub wprowadzanie do obrotu towaru 

paczkowanego niespełniającego wymagań  oraz 

oznakowanie umieszczone na opakowaniu towaru 

paczkowanego niespełniającego wymagań 

96 22 300 98 23 270 

Art. 45 ustawy z 1 kwietnia 2011 roku Prawo pro-

biercze 
wprowadzenie do obrotu wyrobów z metali szla-

chetnych bez wymaganego oznaczenia cechą pro-

bierczą 
(art. 17 ustawy z 3 kwietnia 1993 roku) 

161 38 700 172 45 300 

Razem 1962 341 840 1724 308 125 
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 Urzędy górnicze 
  

 Nakładanie mandatów przez pracowników urzędów górniczych wynika z Rozporządze-

nia Prezesa Rady Ministrów z 15 października 2002 roku w sprawie nadania pracownikom 

zatrudnionym na stanowiskach inspekcyjno-technicznych w okręgowych urzędach górniczych 

oraz specjalistycznych urzędach górniczych uprawnień do nakładania grzywien w drodze 

mandatu karnego (Dz.U. 2002, nr 174, poz. 1421), za wykroczenia określone w tym rozporzą-

dzeniu – enumeratywnie wymienione przepisy ustawy z 9 czerwca 2011 roku Prawo geologicz-

ne i górnicze (Dz.U. z 2011 nr 163 poz. 981) oraz przepisy ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane (Dz.U. 2006, nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).  

 

 Łącznie w 2011 roku nałożono  2195  mandatów  na  kwotę  411 810 zł. W porównaniu 

z rokiem 2010 liczba nałożonych mandatów spadła o 3%. 
 

Wykres 20.14 Liczba mandatów karnych nałożonych przez pracowników urzędów górniczych 

w latach 2009–2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: WUG 

 

 Główne inicjatywy organów nadzoru górniczego mające na celu przeciwdziałanie  

i zwalczanie negatywnych zjawisk, oprócz zadań statutowych ujętych w ustawie Prawo geolo-

giczne i górnicze, dotyczących nadzoru i kontroli nad ruchem zakładów górniczych zawarte 

zostały w Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010–2014. Sformułowano w niej 

najważniejsze cele działań urzędów górniczych w aspekcie realizacji powierzonej im misji, 

określonej jako dążenie do poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, opty-

malnego zagospodarowania złóż kopalin oraz ograniczenia uciążliwości oddziaływania górnic-

twa na ludzi i środowisko. 

 

 W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przyjęte zostały między innymi następu-

jące cele strategiczne: 

ograniczenie liczby wypadków spowodowanych tzw. czynnikiem ludzkim, 

ograniczenie wypadków i niebezpiecznych zdarzeń w związku z wyrobami stosowany-

mi w górnictwie, 

skuteczne przeciwdziałanie katastrofom górniczym, 

ograniczenie skali chorób zawodowych, 

skuteczne egzekwowanie przepisów prawa w dziedzinie bhp w górnictwie. 
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 Urzędy morskie 
  

 Podstawę prawną do nakładania mandatów karnych przez pracowników administra-

cji morskiej stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15 października 2002 roku  

w sprawie określenia wykroczeń, za które pracownicy organów administracji morskiej są 

uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wyda-

wania upoważnień (Dz.U. 2002, nr 174 poz. 1429). 

  

 W 2011 roku Urzędy Morskie nałożyły ogółem 114 mandatów karnych w wysokości  

14 020 zł. W porównaniu z rokiem 2010 liczba nałożonych mandatów spadła o 18%. 
 

Tabela 20.17 Liczba i kwota mandatów karnych nałożonych w latach 2010–2011 przez UM 

Źródło: UM 
 

 Wykroczenia, za które w 2011 roku wystawiane były mandaty karne, to: 

art. 81 ustawy  Kodeks wykroczeń – niszczenie lub uszkodzenie umocnień brzegowych 

lub roślinności ochronnej, 

art. 161 ustawy  Kodeks wykroczeń – wjazd pojazdem mechanicznym bez zgody na te-

ren leśny (obszar pasa technicznego). 

 Wykroczenia, za które nakładane są grzywny w drodze mandatu karnego zdarzają się  

głównie w sezonie letnim. Zaobserwowano zmniejszenie liczby wykroczeń i wystawionych 

mandatów karnych na skutek lepszej prewencji, np. grodzenie terenów oznacza mniejszą 

możliwość penetracji wydm. Wyjątkiem są wykroczenia z udziałem pojazdów  typu  quad. 
  

  

 

 

 

 

 Urzędy żeglugi śródlądowej 
  

 Ustawa z 21 grudnia 2000 roku o żegludze śródlądowej (Dz.U. 2006, nr 123, poz. 857  

z późn. zm.) to podstawowy akt prawny regulujący funkcjonowanie żeglugi śródlądowej  

na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne. Na podstawie ww. ustawy pracownicy urzę-

dów żeglugi uprawnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. 

  

 Za  wykroczenia wynikające  z  naruszeń ustawy o żegludze śródlądowej w 2011 roku 

nałożono 362 mandaty karne w łącznej wysokości 51 390 zł. W porównaniu z rokiem 2010, 

kiedy nałożonych zostało 236 mandatów, nastąpił wzrost o 53%. 

 Katalog wykroczeń, za które w 2011 roku najczęściej nakładane były kary, wygląda 

podobnie jak w 2010 roku: 

art. 62 pkt 1–3 i 7–8  ustawy o żegludze śródlądowej  – naruszenie przepisów o ruchu, 

sygnalizacji i postoju, wyposażeniu oznakowaniu oraz warunkach bhp i sanitarnych 

na statkach, 

art. 60 ustawy o żegludze śródlądowej  – naruszenie obowiązku posiadania dokumen-

tu bezpieczeństwa statku lub innego dokumentu zezwalającego na eksploatację, 

Rodzaj wykroczenia 

2010 2011 

Liczba 

mandatów 

Kwota 

(w zł) 

Liczba 

mandatów 

Kwota 

(w zł) 

art.  81 k.w. — niszczenie lub uszkadzanie  

umocnień brzegowych lub roślinności  ochronnej 
61 5600 67 8070 

art. 161 k.w. — wjazd pojazdem mechanicznym 

bez zgody do lasu  (obszar pasa technicznego) 
78 12 450 47 5950 

Razem 139 18 050 114 14 020 
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art. 61 ustawy o żegludze śródlądowej – naruszenie obowiązku posiadania odpowied-

niego dokumentu kwalifikacyjnego oraz stanu zdrowia i żeglarskiej książeczki pracy. 
 

Tabela 20.18 Liczba i kwota mandatów karnych nałożonych w latach 2010–2011 przez UŻŚ 

Źródło: MTBiGM 

 

 

 

 

 

 Organy Parków Narodowych 
  

 Pracownicy parków narodowych posiadają uprawnienia do nakładania mandatów kar-

nych zgodnie z  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 25 kwietnia 2005 roku  

w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Parku w parkach narodowych oraz innym pra-

cownikom parków narodowych, którym przysługują uprawnienia funkcjonariusza Straży Par-

ku, uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. 2005, nr 74 poz. 

648) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 września 2002 roku w sprawie zakresu 

wykroczeń, za które uprawnieni pracownicy Lasów Państwowych, pracownicy parków narodo-

wych oraz strażnicy łowieccy są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu kar-

nego (Dz.U. 2002, nr 174 poz. 1432). 

  

 Ogółem w 2011 roku we wszystkich parkach narodowych w Polsce nałożono  976 man-

datów karnych na łączną kwotę 112 760 zł. Liczba mandatów była niższa o 17% od liczby 

mandatów nałożonych w 2010 roku. 
 

Tabela 20.19 Katalog wykroczeń, za które organy parków narodowych najczęściej nakładały  

mandaty w latach 2010–2011 

Źródło: MŚ 

Rodzaj wykroczenia 

2010 2011 

Liczba 

mandatów 

Kwota 

(w zł) 

Liczba 

mandatów 

Kwota 

(w zł) 

Brak dowodu opłacenia składek dotyczących Funduszu 

Żeglugi Śródlądowej, 
8 900 1 50 

Naruszenie obowiązku wpisu statku do rejestru admi-

nistracyjnego 
4 1600 17 3900 

Brak zawiadomienia o wypadku żeglugowym 2 400 1 500 

Naruszenie obowiązku posiadania dokumentu bezpie-

czeństwa statku lub innego dokumentu zezwalającego 

na eksploatację 
51 9950 64 13 850 

Naruszenie obowiązku posiadania odpowiedniego do-

kumentu kwalifikacyjnego oraz stanu zdrowia i żeglar-

skiej książeczki pracy 
45 5450 70 11 050 

Naruszenie przepisów: o ruchu, postoju, sygnalizacji, 

wyposażeniu, oznakowaniu oraz warunkach bhp i sani-

tarnych na statkach 
126 17 700 196 19 890 

Inne - - 13 2150 

Razem 236 36 000 362 51 390 

 Rodzaje wykroczeń (ustawa z 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody) 
Liczba mandatów 

2010 2011 

Niedozwolony ruch pieszy, rowerowy, narciarski i jazda konna wierzchem 

w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody 
274 236 

Niedozwolony ruch pojazdów w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody poza 

drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach będących na 

trwałym zarządzie parku narodowego, wskazanymi przez dyrektora parku 
272 175 

Wprowadzanie psów na obszary objęte ścisłą ochroną ścisłą i czynną,  

z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony 
107 137 
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Postępowanie mandatowe 

 Służba Celna 
  

 Uprawnienie do nakładania grzywien w sprawach o wykroczenia skarbowe przez 

funkcjonariuszy Służby Celnej wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 kwietnia 2011 

roku (Dz.U. 2011, nr 94, poz. 552) w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu 

karnego za wykroczenia skarbowe. 

   

 Ogółem w 2011 roku Służba Celna nałożyła 112 008 mandatów na łączną kwotę  

52 095 864 zł. W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił wzrost liczby nałożonych mandatów wy-

stawianych za wykroczenia skarbowe o 17 576 (o 18,6%). Jednocześnie kwota nałożonych 

mandatów zwiększyła się o 2 848 102 zł, co stanowi wzrost o 5,8%.  
 

Tabela 20.20 Liczba i kwota mandatów karnych nałożonych przez Służbę Celną w latach 2010–2011 

Źródło: SC MF 

 

  Przemyt celny i paserstwo celne stanowią zdecydowaną większość spośród ogólnej 

liczby wszystkich ujawnionych przez Służbę Celną w 2011 roku wykroczeń skarbowych.  

W tym obszarze, analogicznie jak w okresie poprzednim, dominują wykroczenia skarbowe 

związane z niedopełnieniem obowiązku dokonania zgłoszenia celnego w przywozie towarów  

z zagranicy, a najczęściej dotyczy to przemytu wyrobów tytoniowych.  

 W dalszym ciągu obserwuje się duże wykorzystywanie operatorów pocztowych  

do przesyłania papierosów i tytoniu. Jest to związane z rozwojem handlu elektronicznego  

z wykorzystaniem portali internetowych do oferowania do sprzedaży nielegalnych wyrobów 

akcyzowych.  

  

2010 2011 

Liczba 

mandatów 

Kwota 

(w zł) 

Liczba 

mandatów 

Kwota 

(w zł) 

 Służba Celna  94 432  49 247 762  112 008  52 095 864 
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Przestępczość ogółem 
 

W roku 2011 stwierdzono w Polsce 1 159 554 przestępstwa. Oznacza to wzrost liczby  

przestępstw stwierdzonych ogółem o 1,8% w stosunku do roku 2010. 

 Od roku 2009 liczba stwierdzonych przestępstw nieznacznie wzrasta, po uprzednim 

wyraźnym spadku, zanotowanym w latach 2004–2008. Pomimo notowanego od 3 lat wzrostu 

liczby przestępstw stwierdzonych nie osiągnęła ona stanu z lat 2003 i 2004, kiedy to rejestro-

wano w Polsce po prawie 1,5 mln przestępstw. Liczba przestępstw stwierdzonych w roku 2011 

jest niższa od zanotowanej w roku 2004 o 20,6%. 

  

W roku 2011 wskaźnik wykrywalności ogólnej przestępstw wyniósł 68,7% i był najwyż-

szy z dotąd notowanych. Od roku 2001 wskaźnik wykrywalności ogólnej wzrósł o 14,9 punktu 

procentowego. 

 

W roku 2011 Policja ustaliła 521 942 podejrzanych o popełnienie przestępstw. Oznacza 

to wzrost liczby ustalonych podejrzanych o 1,2% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to było 

ich 516 152. 

 

 

Przestępczość kryminalna 
 

W roku 2011, według danych Policji, stwierdzono 794 102 przestępstwa kryminalne, 

czyli o 2% więcej niż w roku 2010 (778 905). Od roku 2003 do 2008 następował sukcesywny 

spadek liczby stwierdzonych przestępstw kryminalnych, natomiast w latach 2009, 2010  

i 2011 nastąpił jej nieznaczny wzrost. Jednak w dalszym ciągu aktualna liczba stwierdzonych 

przestępstw kryminalnych jest niższa od wartości notowanych w latach 2000–2007. 

 

Wykrywalność przestępstw kryminalnych w roku 2011 wyniosła 56,2% i była najwyż-

sza od roku 2001 (w roku 2010 wskaźnik wykrycia wynosił 54,9%). 

 

W roku 2011 zarzuty popełnienia przestępstw kryminalnych przedstawiono 284 488 

podejrzanym, co oznacza wzrost ich liczby o 2,1% (w roku 2010 było ich 278 701 ). 

 

 

W stosunku do roku 2010 odnotowano: 

 

Spadek zagrożenia: 

zabójstwami –  o 2,6% (680 stwierdzonych w roku 2010, 662 w 2011), 

zgwałceniami –  o 4,4%,(1567 stwierdzonych w 2010 roku, 1498 w 2011), 

przestępstwami rozbójniczymi – o 3,6% (27 218 stwierdzonych w 2010 roku, 26 231  

w 2011), 

kradzieżami z włamaniem –  o 3,2% (140 085 w 2010 roku, 135 611 w 2011). 

 

 Wzrost zagrożenia: 

bójkami lub pobiciami –  o 1,1% (11 883 stwierdzone w 2010 roku, 12 008 w 2011), 

spowodowaniem uszczerbku na zdrowiu –  o 4,8% (15 695 stwierdzonych w 2010 roku,  

16 447 w 2011), 

przestępstwami kradzieży –  o 4,4% (220 455 w 2010 roku, 230 247 w 2011), 

przestępstwami uszkodzenia mienia –  o 2,1% (69 594 w 2010 roku, 72 591 w 2011). 
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 Czyny karalne nieletnich 

 

 Wśród stwierdzonych w roku 2011 przestępstw kryminalnych ustalono 96 999 czynów 

karalnych nieletnich, czyli o 3,4% więcej w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to zanotowano  

ich 93 799. 

 

 W ostatnich dziesięciu latach odnotowane przestępstwa kryminalne, których sprawca-

mi byli nieletni, stanowiły od około 5% do około 9% wszystkich stwierdzonych w Polsce prze-

stępstw kryminalnych. Od roku 2003 obserwuje się stały wzrost odsetka przestępstw krymi-

nalnych popełnionych przez nieletnich w stosunku do ogółu odnotowanych tego typu prze-

stępstw. W roku 2009 odsetek ten stanowił 10,5% wszystkich stwierdzonych wtedy prze-

stępstw kryminalnych, w 2010: 12%, natomiast w roku 2011 wzrósł do 12,2%. 

 

 Na wzrost liczby odnotowanych przestępstw kryminalnych, których ustaleni przez Po-

licję sprawcy okazali się nieletni, wpływ miało m.in. wzmocnienie struktur Policji przez po-

wołanie w komendach wojewódzkich, miejskich i powiatowych zespołów prewencyjno-

kryminalnych, które zajmują się skutecznym wykrywaniem przestępstw popełnianych przez 

nieletnich. Spowodowało to ujawnianie większej liczby czynów kryminalnych popełnianych 

przez nieletnich sprawców. 

  

 

 

 Przestępczość narkotykowa 
 

 W 2011 roku Policja stwierdziła 74 535 przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu nar-

komanii, co oznacza wzrost ich liczby o 3% w porównaniu z rokiem 2010 (72 375). Liczba 

stwierdzonych w roku 2011 przestępstw narkotykowych była, jak dotąd, najwyższa. Po spad-

ku liczby stwierdzonych przestępstw narkotykowych w latach 2007 i 2008 od roku 2009 ob-

serwuje się wzrost ich liczby. 

  

 Przestępstwa narkotykowe stanowią ciemną liczbę do momentu ustalenia sprawców, 

dlatego wzrost liczby stwierdzonych (ujawnionych) przestępstw narkotykowych oznacza po-

prawę skuteczności Policji. 

 

 W 2011 roku zarzuty popełnienia przestępstw narkotykowych przedstawiono 29 146 

podejrzanym, co oznacza wzrost ich liczby o 8,5% w porównaniu z rokiem 2010, kiedy to usta-

lono 26 865 podejrzanych. 

 

 

 

 Przestępczość gospodarcza (ekonomiczna) 
 

 W roku 2011 liczba stwierdzonych przez Policję przestępstw gospodarczych wyniosła 

151 655. Oznacza to spadek liczby stwierdzonych przestępstw ekonomicznych  w porównaniu 

z rokiem 2010 (o 1,7%), kiedy to było ich 154 341. 

 

  W 2011 roku ustalono 47 188 podejrzanych o przestępstwa gospodarcze (czyli o 10,1% 

mniej niż w roku poprzednim, kiedy to było ich 52 480). 
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 Przestępczość korupcyjna 
 

 W roku 2011 Policja stwierdziła 12 192  przestępstwa korupcyjne, co oznacza spadek  

w stosunku do roku 2010 o 2,4% (12 487). Od roku 2000 widoczna jest tendencja wzrostowa 

liczby stwierdzonych przestępstw korupcyjnych, przy czym największą ich liczbę odnotowano 

w roku 2010.  

 

 W roku 2011 Policja ustaliła 3482 podejrzanych o przestępstwa korupcyjne (w 2010: 

3700), co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 6,3%.  

 

 W 2011 roku CBA prowadziło 188 (w roku 2010: 166) postępowań przygotowawczych 

w sprawach korupcyjnych.  

 

 

 

 Przestępczość zorganizowana 

 

 W roku 2011 w zainteresowaniu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Poli-

cji pozostawało 595 grup przestępczych (w roku 2010: 547), 194 grupy były rozpoznane przez 

Straż Graniczną (w roku 2010: 220), w zainteresowaniu ABW znajdowało się 209 (w roku 

2010: 160) grup, natomiast 7 w zainteresowaniu Żandarmerii Wojskowej (w roku 2010: 4). 

 

 

 

 Nielegalna migracja 

 

 W roku 2011 zatrzymano łącznie 2500 osób w związku z dokonaniem lub usiłowaniem 

przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom (w roku 2010: 2349), z czego 91,8% sta-

nowili obywatele państw trzecich. 

 

W ramach kontroli legalności pobytu zatrzymano 1900 (w roku 2010: 1893) cudzoziem-

ców bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu  

na terytorium RP.  

  

 

 

 Zagrożenia w ruchu drogowym 

 

 

 W latach 2007–2010, pomimo rosnącej liczby pojazdów, obserwowany był stały spadek 

liczby wypadków drogowych i ich ofiar. 

 

 W roku 2011, po raz pierwszy od 4 lat, zanotowano wzrost zagrożenia:  

doszło do 40 065 wypadków drogowych (ich liczba wzrosła o 3,2% w porównaniu z ro-

kiem 2010), 

liczba zabitych w wypadkach wyniosła 4189 (wzrost o 7,2% w porównaniu z rokiem 

2010), 

liczba rannych wyniosła 49 501 (wzrost o 1,1% w porównaniu z rokiem 2010). 

 Są to jednak wskaźniki niższe niż w roku 2009 i latach wcześniejszych: generalnie  

w tych wszystkich kategoriach utrzymują się tendencje spadkowe. 

 

 Zdecydowana większość wypadków (61,3%) została spowodowana przez kierujących 

samochodami osobowymi. 
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 Sprawcami największej liczby wypadków drogowych pozostają, podobnie jak w latach 

poprzednich, osoby w wieku 25–39 lat (spowodowali oni 34% wszystkich wypadków drogo-

wych spowodowanych przez kierujących). 

 Osoby w wieku 40–59 lat to druga pod względem liczby spowodowanych wypadków 

grupa wiekowa sprawców (z ich winy doszło do 24,5% wszystkich wypadków spowodowanych 

przez kierujących). 

 Kolejną grupą wiekową sprawców wypadków są osoby w wieku 18–24 lata (były 

sprawcami 22,6% wszystkich wypadków spowodowanych przez kierujących). 

  

 W 2011 roku nietrzeźwi uczestnicy ruchu drogowego byli sprawcami 3893 wypadków 

drogowych (9,7% ogółu), w których zginęło 450 osób (10,7% wszystkich ofiar śmiertelnych),  

a rannych zostało 4820 osób (9,7%). 

 

 W roku 2011 w Polsce ujawniono 183 488 osób, które kierowały pojazdem, będąc pod 

wpływem alkoholu (w stanie po użyciu i w stanie nietrzeźwości) lub podobnie działającego 

środka. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 10,6% (w roku 2010 było ich 

165 885). 

 

 

 

 Wybrane aspekty finansowe przestępczości 
 

 Wartość strat ogółem zarejestrowanych przez Policję w roku 2011 wyniosła 

5 602 849 393 zł. Stanowiło to spadek w porównaniu z rokiem 2010 o 23%, a w porównaniu  

z 2009 rokiem wzrost o 8%. 

 

 Wartość mienia zabezpieczonego przez Policję ogółem w 2011 roku wyniosła 

482 067 429 zł, co stanowi wzrost w porównaniu z 2010 rokiem o 57%, a w porównaniu  

z 2009: wzrost o 74%.  

 

 Wartość mienia odzyskanego w 2011 roku przez Policję wyniosła 264 882 776 zł. 

Jest to wzrost w porównaniu z 2010 rokiem o 1%, a w porównaniu  z 2009 o 15,2%. 

 

 

 

 Badania opinii społecznej 
 

 Wyniki badań zrealizowanych w 2011 roku wskazują na wysokie oceny społeczne za-

równo pracy Policji, jak i poczucia bezpieczeństwa Polaków. 

 

 Centrum Badania Opinii Społecznej: 

 Poczucie bezpieczeństwa i opinie o pracy Policji 

 

 Wyniki tego badania z kwietnia 2011 roku wskazują, że mieszkańcy Polski deklarują 

wysokie poczucie bezpieczeństwa. Większość (75%) Polaków uważało, że w Polsce żyje się 

bezpiecznie (przeciwne zdanie miało 22% badanych). 

 

 W tym samym badaniu zadano pytanie o poczucie bezpieczeństwa Polaków w ich naj-

bliższej okolicy (dzielnica, osiedle, wieś). Jest ono wyższe niż deklarowane w skali całego kra-

ju. Zdecydowana większość (88%) badanych określiła swoje otoczenie mianem bezpiecznego  

i spokojnego (11% pytanych było odmiennego zdania). 

 

 Większość respondentów CBOS (61%) nie obawiała się, że może paść ofiarą przestęp-

stwa (37% badanych było odmiennego zdania). 
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 Centrum Badania Opinii Społecznej: 

 Ocena instytucji publicznych 

 

 We wrześniu 2011 roku Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło kolejne 

badania dotyczące oceny instytucji publicznych. Z badania wynika, że Polacy dobrze oceniają 

działalność Policji, która jest jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce. Odsetek pozy-

tywnych wskazań wyniósł 72% (odmiennego zdania było 20% badanych).  

 

 

 

 Polskie Badanie Przestępczości przeprowadzone na zlecenie KGP w styczniu 2007, 

2008, 2009, 2011 i 2012 roku. 

 

 Polaków zapytano o ich poczucie bezpieczeństwa podczas spacerów w swojej okolicy  

po zmroku. W 2007 roku 70,1% respondentów odpowiedziało, że wychodząc po zmroku czują 

się bezpiecznie. Wskaźnik ten wzrastał w kolejnych latach i wyniósł 80,2% na początku 2012 

roku. Jednocześnie odsetek osób, które nie czuły się bezpiecznie, zmalał z poziomu 26,2%  

w roku 2007 do 16,7% na początku 2012. 

 

 Oceniając skuteczność Policji w miejscu zamieszkania respondentów w walce z prze-

stępczością, w 2007 roku 56,3% badanych odpowiedziało, że Policja jest skuteczna. Na począt-

ku roku 2012 odsetek ten wzrósł do 67,2%. 

 W badaniach PBP Polacy dobrze ocenili także pracę policjantów, którzy pełnią służbę  

w okolicy ich miejsca zamieszkania. W ciągu pięciu lat odsetek osób, które uważają,  

że policjanci pracują dobrze, wzrósł z 62,3% roku 2007 do 69,4% na początku roku 2012. 
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Wnioski 
 

Do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa konieczna jest nie tylko profesjona-

lizacja działania organów państwa odpowiedzialnych za neutralizację negatywnych zjawisk, 

ale również stałe monitorowanie trendów w strukturze przestępczości, a także, za pośrednic-

twem regularnych badań opinii społecznej, śledzenie ewoluujących oczekiwań społeczeństwa 

wobec państwa w dziedzinie zapewniania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Niniejszy 

Raport…, stanowiący podsumowanie wyników pracy służb i instytucji odpowiedzialnych  

w kraju za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, obejmujący zarówno stosow-

ne zestawienia statystyczne, jak i informacje dotyczące podejmowanych działań na rzecz po-

prawy bezpieczeństwa oraz obszarów, które wymagają wzmocnienia, pozwala na sformułowa-

nie kilku wniosków o charakterze ogólnym.  

 

Analizując wyniki Raportu…, zauważyć należy, że w Polsce funkcjonuje wiele niezależ-

nych od siebie służb, organów i instytucji, które zgodnie z ustawowymi kompetencjami powo-

łane zostały do zapewnienia bezpieczeństwa. Wielopodmiotowy i wieloobszarowy charakter 

systemu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości skutkuje nakładaniem się właściwości 

poszczególnych służb, organów i instytucji w nim występujących. Przykładem są zadania Po-

licji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnego Biura Anty-

korupcyjnego w odniesieniu do przeciwdziałania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej,  

a także ochrony interesów ekonomicznych państwa. Jednocześnie kluczową rolę w zwalcza-

niu szeroko rozumianej przestępczości gospodarczej pełnią struktury podległe Ministrowi Fi-

nansów: administracja podatkowa, Służba Celna, Generalny Inspektor Informacji Finanso-

wej oraz Wywiad Skarbowy. W związku z powyższym niezbędna jest ścisła współpraca mię-

dzy poszczególnymi służbami, organami i instytucjami, zmierzająca do szybkiej i efektywnej 

wymiany informacji zarówno na poziomie operacyjnym, jak i w zakresie przeciwdziałania 

przestępczości. Jednocześnie należałoby dążyć do określenia służb, organów i instytucji wio-

dących w zakresie przeciwdziałania i zwalczania poszczególnych rodzajów przestępczości, 

gromadzenia i wymiany informacji, a także koordynacji przedsięwzięć. 

 

Konsekwencją przyjęcia wielopodmiotowego systemu przeciwdziałania i zwalczania 

przestępczości jest istnienie wielu niezależnych od siebie i niekompatybilnych baz danych, 

rejestrów i ewidencji, zawierających informacje służące zwalczaniu różnych obszarów prze-

stępczości. Bazy te administrowane są przez poszczególne służby, organy i instytucje wyko-

rzystujące zróżnicowane metody gromadzenia, przetwarzania oraz wymiany danych. Rezul-

tatem takiego rozwiązania jest powielanie zarówno działań służących pozyskaniu i groma-

dzeniu informacji, jak i konieczność wypracowania odpowiednich zasad współpracy i tech-

nicznych metod służących ich wymianie między poszczególnymi właściwymi podmiotami.  

W celu uporządkowania tej kwestii należałoby rozważyć możliwość określenia wspólnych za-

sad budowania baz danych, mając na uwadze sprawny dostęp do informacji dla różnych 

służb. Jednocześnie niezwykle istotne jest wyposażanie tych baz w moduły analityczne, po-

zwalające na generowanie informacji mających kluczowe znaczenie dla procesu wykrywczego.  

 

Niezmiernie istotnym problemem przy szacowaniu skali zagrożenia przestępczością jest 

różnorodność metod i zakresu danych statystycznych zbieranych przez poszczególne służby  

i instytucje. Konieczne wydaje się opracowanie wspólnych zasad zbierania danych statystycz-

nych dotyczących przestępstw przez służby i instytucje realizujące zadania w zakresie prze-

ciwdziałania i zwalczania przestępczości, umożliwiających jednocześnie analizę spraw na po-

szczególnych etapach postępowania (wspólna statystyka policyjno-prokuratorsko-sądowa). 
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Z uwagi na fakt, że podstawowym motywem działalności przestępczej, w tym tworzenia  

i funkcjonowania zorganizowanych grup przestępczych, jest uzyskiwanie korzyści majątko-

wych, niezwykle dotkliwą dla przestępców metodą zwalczania przestępczości jest skuteczne 

pozbawianie ich mienia. Konieczne jest zatem usprawnienie Krajowego Systemu Odzyskiwa-

nia Mienia i prowadzenia śledztw finansowych poprzez stworzenie multidyscyplinarnej struk-

tury, wykorzystującej ekspertów z resortu spraw wewnętrznych, prokuratury oraz resortu 

finansów. Jednocześnie w perspektywie kolejnych lat szczególnie istotne jest wypracowanie 

mechanizmu efektywnego zarządzania zabezpieczonym mieniem w celu obniżenia kosztów  

i zwiększenia wpływów do Skarbu Państwa. Ściśle wiąże się z tym potrzeba stworzenia jedno-

litego systemu ewidencji zabezpieczonego mienia, aby możliwe było ustalenie jego wartości, 

ilości i rodzaju. 

 

Niezwykle istotną kwestią pozostaje wykorzystanie pozaoperacyjnych metod przeciw-

działania przestępczości, w tym współpraca z sektorem naukowo-badawczym oraz sektorem 

prywatnym, z administracją rządową i samorządową, społeczeństwem oraz mediami w celu 

poprawy skuteczności zwalczania omawianego zjawiska oraz wypracowania wspólnych me-

chanizmów przeciwdziałania przestępczości, korzystnych dla ogółu społeczeństwa, w tym rów-

nież firm prywatnych działających w różnych gałęziach gospodarki. 

 

Ze względu na to, że przestępczość nieustannie ewoluuje i pojawiają się nowe rodzaje 

nielegalnych działań, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo muszą mieć możliwość szyb-

kiego rozpoznawania zmian i sprawnego reagowania na nowe rodzaje negatywnych zjawisk. 

Zwiększenie efektywności służb realizujących zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeń-

stwa odbywa się między innymi poprzez ciągły rozwój technologiczny, zorientowany na po-

trzeby operacyjne użytkowników oraz zmiany adaptacyjne w systemie zarządzania i organiza-

cji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Prowadzenie ukierunkowanych badań nauko-

wych i prac rozwojowych w tej dziedzinie oraz implementacja ich wyników do codziennej 

praktyki wpływa zasadniczo na poprawę skuteczności przeciwdziałania przestępczości. Nie-

zbędne do osiągnięcia tego celu jest poszukiwanie i wdrażanie nowych metod i innowacji tech-

nologicznych, które powinny zapewnić wzrost efektywności działania służb odpowiedzialnych 

za zapewnienie bezpieczeństwa, m.in. poprzez optymalizację wykorzystania zasobów, popra-

wę warunków pracy i pełnienia służby oraz unowocześnienie wyposażenia i narzędzi formacji. 

 

Skuteczność działania poszczególnych służb oraz części administracji funkcjonujących  

w obszarze bezpieczeństwa jest zależna od właściwego poziomu kompetencji ich pracowników 

i funkcjonariuszy oraz racjonalnego finansowania i odpowiedniego wyposażenia. Wymaga  

to stosownych nakładów ze strony budżetu państwa, tym bardziej że skuteczne działanie tych 

służb i instytucji nie tylko gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa w Polsce i wysokie 

poczucie bezpieczeństwa obywateli, ale ogranicza straty ponoszone przez Skarb Państwa  

na skutek popełnianych przestępstw. 
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 Wykaz skrótów 

 
ABW – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

BBK ABW – Biuro Badań Kryminalistycznych ABW 

BMK – benzylometyloketon 

BOR – Biuro Ochrony Rządu 

CANARD – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym 

CBA – Centralne Biuro Antykorupcyjne 

CBOS – Centrum Badania Opinii Społecznej 

CBRN – chemical, biological, radiological and nuclear (broń chemiczna, biologiczna, radiologiczna  

i nuklearna) 

CBŚ KGP – Centralne Biuro Śledcze Komendy Głównej Policji 

COSI – Committee on Operational Cooperation on EU Internal Security 

(Stały Komitet ds. Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE) 

DEPiT MSW – Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki MSW 

DGLP – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 

EEA – European Economic Area (Europejski Obszar Gospodarczy) 

GENVAL – Working Party on General Matters Including Evaluation 

 (Grupa robocza ds. ogólnych w tym oceny) 

GIIF – Generalny Inspektor Informacji Finansowej 

GIKS – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 

GINB – Główny Inspektor Nadzoru Budowalnego 

GIOŚ – Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

GIS – Główny Inspektor Sanitarny 

GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

GUM – Główny Urząd Miar 

HDG – Horizontal Working Party on Drugs (Horyzontalna grupa ds. narkotyków) 

IJHARS – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

IOŚ – Inspekcja Ochrony Środowiska 

ITD – Inspekcja Transportu Drogowego 

IW – Inspekcja Weterynaryjna 

k.k. – kodeks karny 

k.p.k. – kodeks postępowania karnego 

k.p.w. – kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

k.w. – kodeks wykroczeń 

KE – Komisja Europejska 

KG PSP – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 

KG SG – Komenda Główna Straży Granicznej 

KG ŻW – Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej 

KGP – Komenda Główna Policji 

KMP – Komenda Miejska Policji 

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego 

KPP – Komenda Powiatowa Policji 

KRP – Komenda Rejonowa Policji 

KSIP – Krajowy System Informacyjny Policji 

KSP – Komenda Stołeczna Policji 

KWP – Komenda Wojewódzka Policji 

MF – Ministerstwo Finansów 

MOPR  – Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  

MS – Ministerstwo Sprawiedliwości 

MSR – Mazurska Służba Ratownicza 

MSW – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

MŚ – Ministerstwo Środowiska 

MTBiGM – Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

MZ – Ministerstwo Zdrowia 

NBP – Narodowy Bank Polski 
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OBOP – Ośrodek Badania Opinii Publicznej 

OCTA – Organized Crime Threat Assesment (ocena zagrożenia przestępczością zorganizowaną) 

OECD – Organization for Economic Co-operation and Development 

(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) 

PBP – Polskie Badanie Przestępczości 

PBS – Pracownia Badań Społecznych 

PG – Prokuratura Generalna 

PINB – powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego 

PIORiN – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

PIP – Państwowa Inspekcja Pracy 

PIS – Państwowa Inspekcja Sanitarna 

PSŁ – Państwowa Straż Łowiecka 

PSP – Państwowa Straż Pożarna 

PSR – Państwowa Straż Rybacka 

RP – Rzeczpospolita Polska 

SC – Służba Celna 

SG – Straż Graniczna 

SOK – Straż Ochrony Kolei 

SW – Służba Więzienna 

TISPOL – Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego 

TOPR  – Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

UE – Unia Europejska 

UKNF – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 

UM – urzędy morskie 

UNICRI – United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute 

 (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i Przestępczości Transgranicznej ONZ) 

UOKIK  – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

UŻŚ – urzędy żeglugi śródlądowej 

VAT – Value Added Tax (podatek od towarów i usług) 

WINB – wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego 

WOPR  – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

WUG – Wyższy Urząd Górniczy 

ZDR – zakłady dużego ryzyka 

ZOZ – Zakłady Opieki Zdrowotnej 

ZZR – zakłady zwiększonego ryzyka 

ŻW – Żandarmeria Wojskowa 


