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Krzysztof Bondaryk

Cztery lata z Īycia ABW.
Dobre praktyki i modernizacja
W okresie dwudziestolecia III RP polskie sáuĪby specjalne przeszáy ogromną
ewolucjĊ. Zamiast dwóch sáuĪb funkcjonujących w latach 90. (UrzĊdu Ochrony
PaĔstwa – UOP i Wojskowych SáuĪb Informacyjnych – WSI), w listopadzie 2007 r.,
kiedy obejmowaáem urząd, oprócz Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego (ABW) istniaáo piĊü instytucji: Agencja Wywiadu (AW), Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA),
a takĪe powstaáe w wyniku rozwiązania WSI: SáuĪba Kontrwywiadu Wojskowego
(SKW) i SáuĪba Wywiadu Wojskowego (SWW). Diametralnie zmieniá siĊ równieĪ
znacznie rozbudowany system politycznego (parlamentarnego) oraz prawnego nadzoru
nad ich dziaáalnoĞcią. Przeksztaáceniom strukturalnym towarzyszyáy zmiany zakresu
kompetencji, zadaĔ czy teĪ realizacji przez poszczególne sáuĪby nadrzĊdnych celów. To
wszystko powodowaáo, iĪ oprócz pozytywnych stron transformacji, sáuĪby nie ustrzegáy siĊ báĊdów, w tym wątpliwego udziaáu w wydarzeniach, których konsekwencje
poáoĪyáy siĊ cieniem na spoáecznym odbiorze intencji i ocenie profesjonalizmu realizujących je funkcjonariuszy. Wystarczy wspomnieü o tzw. sprawie Marcina Tylickiego
czy Ğmierci Barbary Blidy. Ich skutki Agencja odczuwa do dzisiaj.
Podstawowy kapitaá obecnych sáuĪb specjalnych stanowią funkcjonariusze,
którzy wyszkolenie, doĞwiadczenie oraz zawodową wiedzĊ uzyskali w sáuĪbie dla
demokratycznego i suwerennego paĔstwa prawa1. Z tej grupy wywodzi siĊ w zdecydowanej wiĊkszoĞci zarówno aktualne kierownictwo Agencji, jak i struktury kierownicze poszczególnych departamentów, biur i jednostek terenowych ABW. Ich przygotowanie merytoryczne, profesjonalizm, a takĪe umiejĊtnoĞü wnikliwej analizy zagroĪeĔ
pozwoliáy w krótkim czasie podjąü inicjatywy zwiĊkszające efektywnoĞü dziaáaĔ
w zidenty¿kowanych newralgicznych obszarach potencjalnych zagroĪeĔ dla bezpieczeĔstwa paĔstwa. NaleĪaáo najpierw zinwentaryzowaü problemy, okreĞliü, które
z dziedzin dotychczasowej pracy Agencji moĪna kontynuowaü, a które wymagają
reorganizacji i modernizacji. Dopiero po tym moĪna byáo przystąpiü do dziaáania.

Utworzenie Centrum Antyterrorystycznego
– ochrona antyterrorystyczna paĔstwa
Analiza doĞwiadczeĔ z poprzedniego okresu wzbogacona o obserwacje rozwoju zagroĪenia terroryzmem pozwoliáa wykorzystaü i uaktualniü opracowywaną
juĪ od jakiegoĞ czasu koncepcjĊ. W efekcie udaáo siĊ w krótkim czasie powoáaü nową,
ponadinstytucjonalną jednostkĊ organizacyjną – Centrum Antyterrorystyczne (CAT).
Oprócz funkcjonariuszy Agencji w CAT peánią sáuĪbĊ oddelegowani funkcjonariusze,
Īoánierze i pracownicy m.in.: Policji, StraĪy Granicznej (SG), Biura Ochrony Rządu
(BOR), AW, SKW, SWW oraz SáuĪby Celnej. Aktywnie wspóápracują z Centrum
takĪe inne podmioty uczestniczące w polskim systemie ochrony antyterrorystycznej:
Rządowe Centrum BezpieczeĔstwa (RCB), Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ),
1

W porównaniu z danymi z listopada 2007 r., odsetek funkcjonariuszy b. SáuĪby BezpieczeĔstwa PRL (SB)
w strukturach ABW zmniejszyá siĊ z 15,65 proc. do 11,7 proc. ogóáu zatrudnionych obecnie funkcjonariuszy.
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PaĔstwowa StraĪ PoĪarna (PSP), Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF)
oraz Siáy Zbrojne RP. Po utworzeniu CAT jesienią 2008 r. jednostka ta, pozostając czĊĞcią statutowej struktury ABW, staáa siĊ forum analizy, wymiany informacji i koordynacji dziaáaĔ podejmowanych dla monitorowania, przeciwdziaáania oraz zwalczania
zagroĪeĔ terrorystycznych przez polskie organy Ğcigania. Stwarza to unikalną w skali
naszego kraju moĪliwoĞü sprawnego uzgodnienia dziaáaĔ w sytuacji wystąpienia ewentualnego zagroĪenia, poniewaĪ zapewniony jest bezpoĞredni dostĊp do zasobów informacyjnych poszczególnych sáuĪb. Wszystko odbywa siĊ jednak z poszanowaniem autonomii sáuĪb uczestniczących w projekcie, przy jednoczesnym wyeliminowaniu koniecznoĞci bieĪącego odwoáywania siĊ do uprawnionych decydentów. Funkcjonowanie CAT
stanowi doskonaáy przykáad dziaáalnoĞci wyspecjalizowanego, w peáni profesjonalnego ciaáa koordynującego przepáyw informacji i analizującego je pod kątem jednego
z najbardziej istotnych dla bezpieczeĔstwa paĔstwa obszaru. Jest to równieĪ dowód na
moĪliwoĞü efektywnego wzmocnienia dziaáaĔ w krajowej rzeczywistoĞci dziĊki jednostce funkcjonującej niejako horyzontalnie wewnątrz istniejącego systemu instytucjonalnego. W ubiegáym roku, drugim, swej dziaáalnoĞci, Centrum Antyterrorystyczne
w ramach realizowanych zadaĔ analityczno-informacyjnych prowadziáo monitoring 7
krajowych i 18 zagranicznych incydentów2 wskazujących na zagroĪenie o charakterze
terrorystycznym. Do tego dochodzą raporty operacyjne, sytuacyjne oraz analizy i prognozy dla kierownictwa paĔstwa oraz sáuĪb odpowiedzialnych za bezpieczeĔstwo RP.
W latach 2009-2010 opracowano w CAT ABW:
• 389 raportów operacyjnych (szczegóáowych informacji o moĪliwych zagroĪeniach),
• 121 raportów sytuacyjnych (informacji o moĪliwych zagroĪeniach i sytuacjach kryzysowych),
• 162 raporty z monitoringu otwartych Ĩródeá sympatyzujących z terroryzmem;
• 13 analiz bieĪącej sytuacji w kontekĞcie stanu bezpieczeĔstwa paĔstwa i moĪliwych
zagroĪeĔ terrorystycznych,
• 20 prognoz rozwoju wydarzeĔ i potencjalnych zagroĪeĔ o charakterze terrorystycznym.
Od innych sáuĪb CAT uzyskaá w tym okresie 511 informacji.
Ponadto CAT ABW prowadzi aktywną wspóápracĊ z partnerami zagranicznymi zarówno na páaszczyĨnie dwustronnej, jak i wielostronnej, w tym w ramach
Unii Europejskiej (UE), Klubu BerneĔskiego3 oraz Grupy Roboczej ds. Terroryzmu
(CTG)4. Zakres tej wspóápracy obejmuje wymianĊ informacji, doĞwiadczeĔ i wiedzy oraz wspólną analizĊ globalnych zagroĪeĔ. Dodatkowym wzmocnieniem dziaáaĔ antyterrorystycznych paĔstwa ma byü uruchomiony 13 lipca 2010 r. przez ABW
i Ministerstwo Spraw WewnĊtrznych i Administracji (MSWiA), w ramach pro¿laktycznego uĞwiadamiania spoáeczeĔstwa, portal ANTYTERRORYZM.GOV.PL. Zawiera on

2
Pod tym pojĊciem naleĪy rozumieü zdarzenie, które moĪe generowaü poĞrednio lub bezpoĞrednio zagroĪenie terrorystyczne dla RP lub jej obywateli. W ramach MiĊdzyresortowego Zespoáu ds. ZagroĪeĔ
Antyterrorystycznych utworzono listĊ 106 incydentów podzielonych na 15 grup. Wszystkie są monitorowane na bieĪąco przez CAT ABW.
3
Klub BerneĔski skupia sáuĪby wywiadu i bezpieczeĔstwa paĔstw czáonkowskich UE oraz Norwegii
i Szwajcarii. Na jego forum odbywają siĊ dyskusje dotyczące szeroko pojĊtych kwestii bezpieczeĔstwa.
4
Counter-Terrorism Group (CTG) – nieformalna miĊdzynarodowa grupa antyterrorystyczna wyáoniona
przez Klub BerneĔski w nastĊpstwie wydarzeĔ z 11 wrzeĞnia 2001 r. Grupa koncentruje siĊ na terroryzmie
islamskim, a w ramach tego – na wspóápracy operacyjnej oraz opracowywaniu analiz i ocen zagroĪeĔ terrorystycznych dla decydentów UE. Raporty opierają siĊ na informacjach przekazywanych przez sáuĪby czáonkowskie. Przewodnictwo w Grupie jest rotacyjne na równi z prezydencją w UE.
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m.in.: kompleksowy opis systemu antyterrorystycznego RP oraz jednolite zasady pro¿laktyki (poradniki i zalecenia przygotowane wspólnie przez ABW, MSWiA i RCB),
a takĪe informacje o szkoleniach i konferencjach dotyczących tej tematyki. Za szczegóáowy zakres informacji umieszczanych na portalu odpowiada Zespóá Zadaniowy – Staáa
Grupa Ekspercka MiĊdzyresortowego Zespoáu ds. ZagroĪeĔ Terrorystycznych. Strona
jest na bieĪąco aktualizowana i wzbogacana o materiaáy multimedialne. O skali zainteresowania portalem Ğwiadczy fakt, iĪ od momentu uruchomienia odwiedziáo go ponad
150 tys. osób. Od niedawna dziaáa równieĪ wersja anglojĊzyczna witryny.
W ramach prac związanych z zabezpieczeniem antyterrorystycznym Mistrzostw
Europy w Piáce NoĪnej organizowanych w 2012 r. w Polsce i na Ukrainie, juĪ 2 wrzeĞnia
2009 r. we Lwowie podpisano porozumienie o wspóápracy w celu zapewnienia bezpieczeĔstwa podczas EURO 2012 miĊdzy ABW a SáuĪbą BezpieczeĔstwa Ukrainy (SBU),
którą reprezentowaá ówczesny Przewodniczący, Walentyn Naliwajczenko. Na jego mocy
strony wspóádziaáają w zakresie rozpoznawania, przeciwdziaáania, zapobiegania i zwalczania m.in. przestĊpczoĞci zorganizowanej, terroryzmu, nielegalnego obrotu bronią
masowego raĪenia (BMR) i Ğrodkami jej przenoszenia oraz innych przestĊpstw i zagroĪeĔ
godzących w bezpieczeĔstwo obu paĔstw. W nastĊpnym miesiącu odbyáy siĊ na Ukrainie
wspólne üwiczenia antyterrorystyczne z udziaáem jako obserwatora ówczesnego prezydenta Republiki Ukrainy, Wiktora Juszczenki5. W czerwcu nastĊpnego roku Agencja
przystąpiáa do realizacji wspóá¿nansowanego ze Ğrodków unijnych projektu zatytuáowanego: Dziaáania antyterrorystyczne podczas miĊdzynarodowych wydarzeĔ sportowych. Rola Narodowych Centrów Antyterrorystycznych. W ramach projektu w dniach
11-13 paĨdziernika 2010 r. zorganizowano miĊdzynarodowe seminarium oraz üwiczenia antyterrorystyczne OFFSIDE 2010, które miaáy sprawdziü skutecznoĞü metod pracy
i procedur ABW, a takĪe efektywnoĞü kooperacji z krajowymi i zagranicznymi sáuĪbami. W przedsiĊwziĊciu wziĊli udziaá m.in. przedstawiciele: brytyjskiego Narodowego
Biura ds. Przeciwdziaáania Terroryzmowi (NaCTSO), niemieckiego Federalnego UrzĊdu
Ochrony Konstytucji (BfV), litewskiego Departamentu BezpieczeĔstwa PaĔstwowego
(VSD) i rumuĔskiej SáuĪby Kontrwywiadu (SRI). Ze strony polskiej obecni byli
przedstawiciele: MSWiA, RCB, KGP, KGSG, KGPSP, BOR. W charakterze obserwatorów zaproszeni zostali przedstawiciele SáuĪby BezpieczeĔstwa Ukrainy. Istotą
OFFSIDE 2010 byáo rozpoznanie oraz zneutralizowanie zagroĪenia terrorystycznego
ze strony obywateli ¿kcyjnego paĔstwa. Scenariusz zakáadaá przeprowadzenie zamachu w okresie odbywających siĊ w Polsce Mistrzostw UEFA EURO 2012. ûwiczenia
umoĪliwiáy zdobycie doĞwiadczeĔ sáuĪących podniesieniu poziomu bezpieczeĔstwa nie
tylko w trakcie mistrzostw w 2012 r., ale takĪe podczas polskiej prezydencji. Elementem
systematyzującym i podsumowującym caáoĞü unijnego projektu byáa miĊdzynarodowa
konferencja, która odbyáa siĊ w dniach 25-26 maja 2011 r. w Warszawie, z udziaáem
m.in. przedstawicieli: Grecji, Litwy, Niemiec, Rumuni, WĊgier i EUROPOLU.

Utworzenie Delegatury Warszawskiej ABW
– wzrost bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego paĔstwa
Utworzenie w lipcu bieĪącego roku Delegatury Agencji w Warszawie jest zwieĔczeniem prawie dwudziestoletnich dyskusji toczonych na ten temat. Szczególny status
5
Zrealizowany scenariusz üwiczeĔ (12 paĨdziernika 2010 r.) zakáadaá m.in. przeprowadzenie akcji uwolnienia zakáadników porwanego pociągu.
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Warszawy jako miasta stoáecznego wiąĪe siĊ z kumulacją i natĊĪeniem zjawisk czy sytuacji wymagających bieĪącego, znacznego angaĪowania siá oraz Ğrodków ABW, a to od
dawna wymagaáo konsekwentnego, organizacyjnego rozwiązania. Metropolitalny charakter stolicy powoduje, Īe Warszawa stanowi swoisty barometr bezpieczeĔstwa paĔstwa
i poczucia bezpieczeĔstwa jego obywateli. Zadaniem nowo utworzonej delegatury bĊdzie
zmniejszenie wyraĨnie odczuwanego dotychczas de¿cytu w tym zakresie. Moim zdaniem, nie ma mowy o bezpieczeĔstwie wewnĊtrznym Polski bez bezpiecznej stolicy.
Powoáana jednostka przejmuje realizacjĊ dziaáalnoĞci operacyjno-dochodzeniowej na obszarach stoáecznym i przylegách. OdciąĪa tym samym komórki Centrali
Agencji, co pozwoli odzyskaü tym ostatnim wáaĞciwy wymiar pracy. Teraz mogą
w peáni skoncentrowaü siĊ na analizie zagroĪeĔ, inicjowaniu nowych kierunków pracy,
koordynowaniu dziaáaĔ, kontroli i nadzorze nad jednostkami terenowymi oraz wsparciu ich dziaáaĔ. DziĊki wyáączeniu bieĪącej obsáugi zdarzeĔ zachodzących w obszarze
warszawskim, Centrala Agencji bĊdzie w stanie bardziej efektywnie skupiü siĊ na Ğledzeniu procesów godzących w bezpieczeĔstwo paĔstwa oraz na sprawnym koordynowaniu dziaáaĔ ABW jako caáoĞci.
Warto wspomnieü jeszcze o jednej zmianie, która ma wymiar strukturalny.
Chodzi o merytoryczne podporządkowanie funkcjonujących od 1990 r. Wydziaáów
Zamiejscowych Delegatur Departamentowi BezpieczeĔstwa Ekonomicznego PaĔstwa
ABW, co miaáo miejsce w ubiegáym roku. Od tej chwili, uzyskując wáasną wáaĞciwoĞü
terytorialną, prowadzą one dziaáania przede wszystkim w zakresie związanym z bezpieczeĔstwem ekonomicznym, zwiĊkszając w zasadniczy sposób potencjaá operacyjno-Ğledczy Agencji w tej strategicznej dziedzinie.

Utworzenie Zespoáu CERT.GOV.PL – ochrona cyberprzestrzeni paĔstwa
W nowoczesnym paĔstwie i spoáeczeĔstwie, w kaĪdej ze sfer ich aktywnoĞci, rolĊ szczególnie wraĪliwej tkanki nerwowej odgrywa wspóáczeĞnie teleinformatyka. Ochrona cyberprzestrzeni kraju przed komputerową przestĊpczoĞcią kryminalną, szczególnie tą ukierunkowaną na bankowe systemy ¿nansowe, ataki oraz penetracjĊ systemów informatycznych zarówno instytucji paĔstwowych, jak i sieci odseparowanych, przynaleĪy do zadaĔ powoáanego w lutym 2008 r. w strukturze ABW,
Rządowego Zespoáu Reagowania na Incydenty Komputerowe – CERT.GOV.PL. Zespóá
stanowi platformĊ koordynowania dziaáaĔ monitorujących, ostrzegających i przeciwdziaáających zagroĪeniom bezpieczeĔstwa systemów bądĨ sieci teleinformatycznych
znajdujących siĊ w dyspozycji paĔstwa, których penetracja, uszkodzenie lub zniszczenie mogáoby doprowadziü do powaĪnych zakáóceĔ w jego funkcjonowaniu. WĞród
podstawowych zadaĔ Zespoáu trzeba wymieniü m.in.: kreowanie polityki w zakresie
ochrony przed cyberzagroĪeniami, koordynowanie przepáywu informacji w tym obszarze, wykrywanie cyberzagroĪeĔ, ich rozpoznawanie i przeciwdziaáanie im, reagowanie
na incydenty naruszające bezpieczeĔstwo teleinformatyczne, gromadzenie wiedzy na
temat stanu bezpieczeĔstwa i zagroĪeĔ dla krytycznej infrastruktury teleinformatycznej, przeprowadzanie analiz powáamaniowych, tworzenie polityki ochrony systemów
i sieci teleinformatycznych.
Podstawowym sposobem ochrony systemów teleinformatycznych administracji
publicznej jest objĊcie ich parasolem systemu wczesnego ostrzegania ARAKIS-GOV.
Zastosowanie rozwiązaĔ sprzĊtowych oraz programistycznych, opracowanych we
wspóápracy ze specjalistami z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK),
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pozwoliáo na agregowanie informacji o zagroĪeniach sieciowych na podstawie monitoringu, który prowadzą rozproszone sondy ruchu w sieci. Wymierne efekty procesu
to: informacja o ewentualnych nowych zagroĪeniach, opis tych zagroĪeĔ, co zapewnia
Ğrodek ochrony do przyszáego wykorzystania w systemach prewencji wobec potencjalnych wáamaĔ, analiza trendów związanych z zagroĪeniami oraz korelacja informacji
dotyczących zdarzeĔ z róĪnych typów Ĩródeá sieciowych, a takĪe z róĪnych instytucji
uczestniczących w projekcie. Na chwilĊ obecną ochroną systemu ARAKIS-GOV objĊte
są m.in.: Senat RP, jednostki administracji rządowej, CBA, Biuro BezpieczeĔstwa
Narodowego (BBN), Zakáad UbezpieczeĔ Spoáecznych (ZUS), 11 jednostek samorządowych, a takĪe blisko 40 innych instytucji publicznych. Znaczenie uruchomienia ARAKIS-GOV w systemie bezpieczeĔstwa paĔstwa podkreĞlają choüby liczby:
w ubiegáym roku odnotowano ponad 28 tys. alarmów sieciowych. W 2011 r. jego wagĊ
doceniáa takĪe Kapituáa Polskiego Godáa Promocyjnego dwudziestej edycji konkursu
„Teraz Polska”, przyznając tĊ prestiĪową nagrodĊ wspólnie ABW i NASK w kategorii
„PrzedsiĊwziĊcia Innowacyjne” za system detekcji i wczesnego ostrzegania o zagroĪeniach bezpieczeĔstwa teleinformatycznego.
Od chwili powstania Zespóá CERT.GOV.PL stale powiĊksza zakres Ğwiadczonych dla administracji publicznej usáug. Dnia 1 lipca 2008 r. rozpoczĊto nowy program
sukcesywnego badania stanu witryn internetowych instytucji paĔstwowych. Efektem
tych dziaáaĔ ma byü okreĞlenie poziomu bezpieczeĔstwa aplikacji „www” i usuniĊcie nieprawidáowoĞci, zanim zostaną one wykorzystane przez cyberprzestĊpców. Tylko
w zeszáym roku przebadano 93 witryny w 63 instytucjach. W ich funkcjonowaniu
stwierdzono 1277 báĊdów, w tym 451 o bardzo wysokim poziomie zagroĪenia.
Funkcjonariusze Zespoáu reprezentowali takĪe PolskĊ w miĊdzynarodowych warsztatach International Cyber Defence Workshop (ICDW) organizowanych
w roku ubiegáym przez Departament Obrony USA. Ich celem byáo m.in.: podniesienie
kompetencji cywilnych i wojskowych sáuĪb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeĔstwo
w swoich krajach oraz wypracowanie metod wspóádziaáania w przypadkach zagroĪeĔ
pochodzących z sieci Internet. Warto przy tym odnotowaü, iĪ w zawodach, które zwyczajowo odbyáy siĊ na zakoĔczenie warsztatów amerykaĔskich, spoĞród 19 zespoáów
z caáego Ğwiata, funkcjonariusze ABW zdobyli najwiĊkszą liczbĊ punktów.

Sieü àącznoĞci Rządowej Niejawnej „CATEL”
KoniecznoĞü zapewnienia bezpiecznej wymiany informacji niejawnych w obrĊbie administracji paĔstwowej za pomocą usáugi poczty elektronicznej i komunikatora
gáosowego, staáa siĊ podstawą do zaprojektowania, a nastĊpnie uruchomienia na czas
sprawowania przez PolskĊ Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, produktu telekomunikacyjnego – Sieci àącznoĞci Rządowej Niejawnej „CATEL”. System opracowany zostaá przez specjalistów ABW na podstawie wáasnych kluczy kryptogra¿cznych, a caáa obsáugująca go infrastruktura teleinformatyczna zlokalizowana jest na
terenie kraju. Jego uĪytkownicy dostali tym samym moĪliwoĞü przesyáania zaszyfrowanych wiadomoĞci ze sáuĪbowych telefonów komórkowych oraz komputerów przenoĞnych notebook. Otrzymali równieĪ szybki i bezpieczny dostĊp do korporacyjnego
systemu poczty elektronicznej, ¿rmowej ksiąĪki adresowej, kalendarza i kluczowych
informacji, praktycznie w dowolnym miejscu przebywania. Ponadto, dziĊki zastosowaniu technologii GSM, na której oparte jest wdroĪone rozwiązanie, mogą bezpiecznie korzystaü z systemu równieĪ poza granicami naszego kraju. MoĪliwoĞü otrzymy-
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wania istotnych informacji bezpoĞrednio na telefon i natychmiastowy do nich dostĊp,
powinien w sposób wymierny usprawniü proces komunikowania i podejmowania
decyzji. DziĊki temu bĊdzie moĪna odpowiednio szybko reagowaü na okreĞlone sytuacje, a to pozytywnie wpáynie na efektywnoĞü pracy instytucji administracji publicznej.
Kon¿guracja systemu obejmuje telefon komórkowy z funkcją korzystania z urządzenia
w sposób standardowy, z dostĊpem do wewnĊtrznego serwera poczty elektronicznej i z bezpiecznym komunikatorem gáosowym umoĪliwiającym wymianĊ informacji niejawnych
z innym uĪytkownikiem systemu, oraz komputer notebook pozwalający pracowaü
w systemie niejawnym lub jawnym z dostĊpem do Internetu. System „CATEL” jest caákowicie odseparowany od publicznych sieci/systemów (np. od Internetu) i docelowo powinien objąü ok. 3000 uĪytkowników. Jako produkt krajowy, certy¿kowany przez ABW,
„CATEL” ma szansĊ zyskaü wiarygodnoĞü i zaufanie oraz staü siĊ narodową platformą
komunikacyjną w sytuacjach wymagających wymiany informacji klasy¿kowanych.

Odbudowa radiokontrwywiadu
Obserwowany przez AgencjĊ proces szybkiego rozwoju Ğrodków technicznych, w tym áącznoĞci, ich unowoczeĞniania i dostosowywania do potrzeb dziaáalnoĞci obcych wywiadów powoduje, a wáaĞciwie wymusza na ABW koniecznoĞü angaĪowania powaĪnych siá w systemy zabezpieczania oraz monitorowania ich zastosowania w pracy wywiadowczej. JednoczeĞnie z doĞwiadczeĔ operacyjnych kontrwywiadu
wynika, Īe dotychczasowe konwencjonalne Ğrodki áącznoĞci radiowej stanowią nadal
waĪną rolĊ w dziaáalnoĞci wywiadów niektórych obcych paĔstw. Radykalne ograniczenie dziaáalnoĞci radiokontrwywiadu, mające miejsce w przeszáoĞci, wynikaáo z báĊdnego zaáoĪenia, iĪ w okresie ogromnego rozwoju narzĊdzi komunikacji elektronicznej
wykorzystywanie fal radiowych bĊdzie juĪ mniej przydatnym instrumentem w pracy
sáuĪb wywiadowczych, w tym sáuĪb Federacji Rosyjskiej. W związku z tym, w 2010 r.
rozpoczĊto w Agencji na nowo wysiáek odtwarzania oraz stopniowej rozbudowy struktur radiokontrwywiadowczych, aby zapewniü moĪliwoĞci efektywnego monitorowania,
dokumentowania i analizowania transmisji radiowych mogących mieü znaczenie dla
bezpieczeĔstwa paĔstwa. Potwierdzeniem sáusznoĞci przyjĊtej linii postĊpowania oraz
dodatkowym bodĨcem do kontynuacji, a nawet wzmoĪenia dziaáaĔ w tym zakresie,
staáa siĊ sprawa rozpracowania, zatrzymania i skazania wspóápracownika rosyjskiego
GRU (Gáównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Ministerstwa Obrony
Federacji Rosyjskiej), Tadeusza J., przebywającego w naszym kraju bez immunitetu
dyplomatycznego i przez lata utrzymującego dwustronną áącznoĞü radiową ze woją centralą w Moskwie6. Z punktu widzenia dalszej pracy kontrwywiadu ABW, oprócz faktu
6
W dniu 22 grudnia 2010 r. Tadeusz J. zostaá skazany przez Sąd OkrĊgowy w Warszawie na karĊ 3 lat
pozbawienia wolnoĞci za szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej. W ocenie sądu, szpieg, dziaáający
na terenie województw: kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, w okresie od 2003 r. do lutego 2009 r.
regularnie przesyáaá do Centrali GRU w Moskwie zaszyfrowane informacje przy wykorzystaniu wysoko
zaawansowanych urządzeĔ kryptogra¿cznych. Tą samą drogą odbieraá od swych mocodawców zaszyfrowane instrukcje. Wedáug sądu, Tadeusz J. byá istotnym ogniwem w strukturze wywiadu, a fakty z Īyciorysu oskarĪonego Ğwiadczą o tym, Īe byá tzw. uĞpionym agentem, niewykonującym dziaáaĔ, ale pozostającym w staáej gotowoĞci na wykonanie zlecenia. Orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
z 19 maja 2011 r. wyrok w sprawie Tadeusza J. jest prawomocny. Szerzej, zob.: F. Fetke, Dziaáania skierowane przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziaáania mogące wyrządziü szkodĊ Rzeczypospolitej
Polskiej w Ğwietle regulacji art. 130 Kodeksu karnego, w: „Przegląd BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego”,
nr 4 (3) 2011, s. 102-112.
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uznania Tadeusza J. winnym zarzucanych mu czynów, niezwykle istotna jest argumentacja podniesiona przez sąd w uzasadnieniu wyroku. OtóĪ sąd nie miaá wątpliwoĞci,
iĪ w dziaáalnoĞci skazanego wypeánione zostaáy znamiona przestĊpstwa szpiegostwa
poprzez samo wykazanie i udokumentowanie przez AgencjĊ, Īe Tadeusz J. przynaleĪaá do struktur obcego wywiadu i, operując na terenie naszego kraju, pozostawaá
w gotowoĞci do wypeániania zadaĔ na jego rzecz, a przeciwko RP. O wyroku skazującym nie przesądziáa okolicznoĞü powstania bądĨ nie – w wyniku dziaáaĔ w naszym
kraju Tadeusza J. – szkody dla paĔstwa polskiego. Od 1997 r., kiedy to wszedá w Īycie
nowy Kodeks karny, polska prokuratura prowadziáa jedynie 21 postĊpowaĔ karnych w
sprawach o przestĊpstwo szpiegostwa, z czego 9 zakoĔczyáo siĊ sporządzeniem aktu
oskarĪenia, a zaledwie 6 wyrokiem skazującym. Obrazuje to skalĊ trudnoĞci w przygotowaniu dokumentacji dowodowej w tego typu sprawach i jest dowodem na duĪy sukces Agencji stanowiącym swoisty kontrapunkt dla incydentu z wiosny 2005 r.7 Warto
dodaü, iĪ za realizacjĊ sprawy Tadeusza J. Prezydent Lech KaczyĔski w 2009 r. odznaczyá KrzyĪami Orderu Odrodzenia Polski piĊciu funkcjonariuszy ABW.

Komputerowe bazy danych
W obecnym czasie skala informacji przepáywających przez taką instytucjĊ jak
ABW powoduje caákowitą nieskutecznoĞü tradycyjnych technologii przetwarzania
danych. Specy¿ka pracy sáuĪby specjalnej, w tym w wiĊkszoĞci niejawny charakter
przetwarzanych informacji, stwarza dodatkowo szczególne wymagania związane z rozliczalnoĞcią i kontrolą obiegu dokumentów. RównieĪ w tym zakresie w ostatnim czteroleciu Agencja musiaáa podjąü wyzwanie modernizacyjne. Jego efektem jest opracowany
i wdroĪony przez funkcjonariuszy Departamentu BezpieczeĔstwa Teleinformatycznego
ABW elektroniczny system obiegu dokumentów (ESOD), który pozwala zarówno ewidencjonowaü dokumenty, jak i udostĊpniaü je w formie elektronicznej adresatom.
Prowadzi to do zminimalizowania papierowego obiegu dokumentów w Agencji, a tym
samym zapewnia podwyĪszenie standardów ich bezpieczeĔstwa.
Kolejnym wáasnym produktem elektronicznym Agencji są narzĊdzia informatyczne do obsáugi ewidencji i baz danych. Autorskie rozwiązanie umoĪliwia bezpieczny,
kontrolowany, a takĪe szybki dostĊp do rezultatów pracy informacyjnej oraz poáączenie
z innymi ogólnodostĊpnymi bazami danych.
Szeroka informatyzacja ABW pozwala na lepsze rozliczenie pracy funkcjonariuszy oraz na eliminacjĊ dublowania podejmowanych dziaáaĔ. Istotnym zagadnieniem
w modernizacji ABW jest odtworzenie kompetencji produkcyjno-naukowej.
InĪynierowie Agencji nie tylko uĪywają nowych technologii, ale potra¿ą budowaü unikatowe rozwiązania aplikacyjne i sprzĊtowe na potrzeby bezpieczeĔstwa paĔstwa.

System szkolenia
Szkolenia w ABW realizowane są gáównie z wykorzystaniem wáasnego zaplecza
i potencjaáu dydaktycznego. Wiodącą rolĊ odgrywa tu Centralny OĞrodek Szkolenia (COS)
7
Chodzi o sprawĊ Marcina Tylickiego, asystenta spoáecznego Józefa Gruszki, który, jako poseá na sejm
RP, byá czáonkiem Sejmowej Komisji ds. SáuĪb Specjalnych. Funkcjonariusze ABW zatrzymali Tylickiego
w marcu 2005 r. pod zarzutem gotowoĞci do wspóápracy z obcym wywiadem. Sąd OkrĊgowy w Warszawie
uniewinniá go wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2007 r.
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ABW usytuowany w Emowie pod Otwockiem. Kompleks, mieszczący siĊ w zmodernizowanych budynkach przejĊtych po zlikwidowanych NadwiĞlaĔskich Jednostkach MSW,
speánia funkcje dydaktyczne, treningowe i administracyjne. Taka baza pozwala organizowaü wiele rodzajów szkoleĔ o róĪnym zakresie tematycznym. W ten sposób, na kolejnych etapach awansu zawodowego, funkcjonariusze zdobywają odpowiednie przygotowanie merytoryczne niezbĊdne do wáaĞciwego wykonywania obowiązków sáuĪbowych.
Szkolenia korpusowe realizowane są na podstawie elastycznych programów moduáowych, co zapewnia moĪliwoĞü szybkiego wprowadzania mody¿kacji tak, aby dostosowaü
materiaá do aktualnych potrzeb Agencji. Ponadto prowadzone są równieĪ szkolenia doskonalące i specjalistyczne. Tych ostatnich tylko w latach 2009-2010 przeprowadzono 152, dla áącznej liczby okoáo 2300 osób. Tematyka kursów byáa bardzo róĪnorodna. Obejmowaáa m.in. takie zagadnienia, jak: Praca z informacją, Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki analitycznej, BezpieczeĔstwo sfery publicznej, Przeciwdziaáanie
legalizacji Ğrodków pochodzących z przestĊpstwa, Biaáy wywiad – zbieranie informacji
z otwartych baz danych, Zarządzanie miejscem zdarzenia z elementami Ğledztwa powybuchowego z warsztatami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uruchomienie
w ostatnich latach nowoczesnej strzelnicy oraz stworzenie zaplecza, które obejmuje
równieĪ fantomy pomieszczeĔ i Ğrodków komunikacji, zapewniáo samowystarczalnoĞü
w procesie treningu dla jednostek wsparcia, ochronnych i specjalnych ABW.
WaĪnym elementem strategii szkoleniowej jest wspóápraca z Uniwersytetem
Warszawskim. W jej ramach, w paĨdzierniku 2008 r., otworzono nowy kierunek studiów podyplomowych. Realizowany od trzech lat projekt przeznaczony jest dla funkcjonariuszy, którzy chcą pogáĊbiü wiedzĊ z obszarów bliskich ustawowym zadaniom
Agencji. W dotychczasowych edycjach, zmody¿kowany pod kątem bieĪących potrzeb
ABW, program studiów koncentrowaá siĊ na poszerzeniu znajomoĞci zagadnieĔ związanych z terroryzmem i ochroną informacji niejawnych. ZajĊcia prowadzone są przez
pracowników akademickich UW, doĞwiadczonych funkcjonariuszy ABW oraz specjalistów spoza tych instytucji, dysponujących jednak wiedzą merytoryczną o polskich
i obcych sáuĪbach specjalnych. Projekt peáni równieĪ funkcjĊ integracyjną, buduje
atmosferĊ wspóápracy, a tym samym zrozumienia dla dziaáaĔ podejmowanych przez
sáuĪby specjalne, ze szczególnym uwzglĊdnieniem ABW.
Warto odnotowaü takĪe, ¿nansowany ze Ğrodków Europejskiego Funduszu
Spoáecznego i realizowany w partnerstwie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów,
roczny specjalistyczny kurs z jĊzyka angielskiego. Objąá on prawie 1100 funkcjonariuszy i pracowników Agencji.
Agencja nie poprzestaje jedynie na szkoleniu funkcjonariuszy. W ramach dziaáaĔ
prewencyjnych organizowane są takĪe kursy szkoleniowe dla urzĊdników administracji
centralnej, na których są zapoznawani z potencjalnymi zagroĪeniami, jakie mogą zaistnieü w urzĊdach administracji paĔstwowej. Tylko w 2010 r. przeprowadzono osiem tego
typu szkoleĔ dla blisko 300 urzĊdników. Z kolei w ramach pro¿laktyki kontrwywiadowczej funkcjonariusze ABW przeszkolili 2400 urzĊdników i pracowników administracji
centralnej, terenowej oraz samorządowej, a takĪe spóáek Skarbu PaĔstwa. Przygotowano
równieĪ kursy dla 1510 osób ubiegających siĊ o funkcjĊ peánomocnika ochrony.
Trzeba teĪ wspomnieü, Īe Zespóá CERT.GOV.PL rozpocząá cykl szkoleĔ z bezpieczeĔstwa teleinformatycznego dla sáuchaczy szkóá wyĪszych. W ramach Programu
Wspóápracy w Zakresie BezpieczeĔstwa (Security Cooperation Program – SCP) kontynuuje takĪe koordynacjĊ szkoleĔ organizowanych przez Microsoft Polska dla administratorów sieci.
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Raporty zamiast przecieków
Standardem w demokratycznym paĔstwie jest transparentnoĞü dziaáaĔ administracji i dostĊp obywatela do informacji o poczynaniach organów paĔstwa. Postulat
wypeánienia tych zasad przez sáuĪby specjalne wydaje siĊ byü pozornie sprzeczny
wewnĊtrznie. TajnoĞü, choü niewątpliwie stanowi jeden z podstawowych elementów
charakterystyki sáuĪby, nie moĪe jednak stanowiü absolutnej tarczy oddzielającej ABW
od spoáeczeĔstwa. W ten sposób, zupeánie niepotrzebnie stwarza siĊ moĪliwoĞü spekulacji, które budują faászywy obraz aktywnoĞci sáuĪby. W wielu przypadkach brak transparentnoĞci przekazu oraz zasáanianie wszystkiego tajemnicą prowadzi do efektów caákowicie sprzecznych z oczekiwaniami. Wpáywa to negatywnie na wizerunek Agencji.
Rodzi podejrzenia, a czĊsto takĪe bezpodstawne insynuacje, o prowadzeniu przez
sáuĪbĊ dziaáaĔ sprzecznych z interesem spoáecznym. Otwarcie ABW na czytelną komunikacjĊ ze spoáeczeĔstwem powinno staü siĊ nie tylko remedium na zasygnalizowane
juĪ niekorzystne zjawiska, ale takĪe daü wiĊkszą efektywnoĞü realizowanych zadaĔ
dziĊki spoáecznej dla nich akceptacji. Stosując w praktyce taką ¿lozo¿Ċ, od 2009 r.
w Agencji publikowane są coroczne Raporty z dziaáalnoĞci ABW 8. Prezentują one
aktywnoĞü Agencji w wybranych obszarach i stanowią bogate Ĩródáo wiedzy o dokonaniach instytucji. Raporty, informując o konkretnych realizacjach, dają obywatelom
wiedzĊ o kierunkach zainteresowaĔ sáuĪby. Z jednej strony stanowi to element prewencji, a z drugiej Ğwiadczy o przejrzystoĞci dziaáaĔ Agencji, których koszty ponosi przecieĪ spoáeczeĔstwo.
Osobną formą komunikacji są: roczne Raporty o stanie cyberprzestrzeni RP oraz
kwartalne Raporty z dziaáalnoĞci Zespoáu CERT.GOV.PL. Te publikacje zawierają informacje o wynikach pracy tej specjalistycznej komórki ABW. Są równieĪ Ĩródáem wiedzy
dla ekspertów z zakresu teleinformatyki, w tym tej przydatnej dla poprawy poziomu
bezpieczeĔstwa systemów teleinformatycznych.
Kolejną formą regularnej komunikacji ze spoáeczeĔstwem są nasze strony internetowe. Zbudowana w 2009 r., nowoczesna witryna zawiera m.in.: podstawowe informacje o zadaniach ABW oraz bieĪący serwis informacyjny o dziaáaniach Agencji.
Za jej poĞrednictwem udostĊpniono takĪe specjalistyczne forum dla peánomocników ochrony informacji niejawnych. Uzupeánieniem gáównego portalu są strony:
surfujbezpiecznie.pl i cert.gov.pl., zawierające zalecenia oraz informacje dla uĪytkowników i specjalistów na temat zasad bezpieczeĔstwa sieci.
Od pewnego czasu Agencja wykorzystuje brie¿ngi dla dziennikarzy jako jedną
z form kontaktów z otoczeniem. PoĞwiĊcone są one zarówno konkretnym zagadnieniom, w tym realizowanym przez sáuĪbĊ sprawom, jak i przedsiĊwziĊciom z innych
obszarów dziaáalnoĞci ABW, np. systemowi Sieci àącznoĞci Rządowej Niejawnej
„CATEL”.

„Przegląd BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego”
WaĪnym Ĩródáem informacji o pracy Agencji oprócz corocznych Raportów, i zarazem dowodem jej potencjaáu intelektualnego, jest ukazujący siĊ od listopada 2009 roku
póárocznik „Przegląd BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego”. Publikowane tam teksty, autorstwa nie tylko funkcjonariuszy ABW, ale teĪ osób zajmujących siĊ naukowo obszarem
8

Dotychczas ukazaáy siĊ dwa raporty.
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bezpieczeĔstwa, adresowane są w pierwszej kolejnoĞci wáaĞnie do ludzi pracujących
w Agencji. To równieĪ interesująca lektura dla kaĪdego, kto w jakikolwiek sposób związany jest z problematyką ochrony paĔstwa. Z tego wzglĊdu dystrybucja „Przeglądu”
obejmuje równieĪ oĞrodki akademickie i naukowe zajmujące siĊ tą tematyką, ze szczególnym uwzglĊdnieniem wyĪszych uczelni realizujących programy ksztaácenia na
kierunkach i specjalizacjach: bezpieczeĔstwo wewnĊtrzne, narodowe i miĊdzynarodowe. DziĊki temu prezentowane w periodyku treĞci stają siĊ przedmiotem dyskusji na
szerszym forum i przybliĪają innym, takĪe máodym ludziom, zagadnienia waĪne dla
bezpieczeĔstwa paĔstwa, w tym dziaáania podejmowane przez sáuĪby.
Kwestie istotne dla bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego paĔstwa poruszane są takĪe
na konferencjach organizowanych przez ABW. Ich rezultat stanowią publikacje, których dystrybucja odbywa siĊ na podobnych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku
„Przeglądu”. Tylko w ostatnich dwóch latach nakáadem Agencji ukazaáy siĊ nastĊpujące
materiaáy pokonferencyjne: Terroryzm. Materia ustawowa; Normy prawne i standardy
branĪowe w zakresie badaĔ poligra¿cznych w wybranych krajach i Standardy bezpieczeĔstwa dokumentów paĔstwowych. Ponadto specjaliĞci ABW przygotowali kompendium praktycznej wiedzy z przeznaczeniem dla peánomocników ochrony informacji
niejawnych – Ochrona Informacji Niejawnych. Poradnik praktyczny. Funkcjonariusze
Agencji mogą siĊ takĪe poszczyciü publikacjami w uznanych, specjalistycznych
periodykach krajowych i zagranicznych. Profesjonalizm tych osób zostaá doceniony
w ubiegáym roku, kiedy to Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne przyznaáo jednej
z nich wyróĪnienie za artykuá The analytical pro¿le of some 4-methylthioamphetamina (4-MTA) homologues, który ukazaá siĊ w prestiĪowym anglojĊzycznym „Forensic
Science International”.

Wspóápraca zagraniczna
Utrzymywanie rozbudowanej sieci miĊdzynarodowych kontaktów jest niezbĊdne dla realizacji ustawowych zadaĔ ABW. Istotną czĊĞü stanowią relacje bilateralne. Dotyczą one zagadnieĔ wzajemnej ochrony informacji niejawnych w stosunkach pomiĊdzy paĔstwami oraz umów o wspóápracy ze sáuĪbami specjalnymi i policyjnymi, zwáaszcza w zakresie zwalczania zagroĪeĔ terrorystycznych, ekstremistycznych, przestĊpczoĞci zorganizowanej czy proliferacji BMR. Szczególnie cenne są kontakty z partnerskimi sáuĪbami specjalnymi, w ramach których odbywa siĊ wymiana
informacji i doĞwiadczeĔ uĪytecznych z punktu widzenia zadaĔ Agencji. Ta wspóápraca obejmuje równieĪ udziaá we wspólnych, czĊsto wielostronnych realizacjach procedur operacyjnych i procesowych. Dobrym tego przykáadem i jednym z najbardziej
znaczących sukcesów ABW byáo zatrzymanie w Polsce w 2009 r. grupy dilerów narkotykowych (trzech obywateli Kolumbii, jednego obywatela Wenezueli, dwóch obywateli Holandii i dwóch obywateli Austrii). Chcieli oni sprzedaü w Europie ponad tonĊ
kokainy pochodzącej z Ameryki Poáudniowej. Agencja realizowaáa tĊ sprawĊ wspólnie
z amerykaĔską sáuĪbą antynarkotykową DEA9 oraz policją kolumbijską, a na gruncie krajowym ze StraĪą Graniczną. Jak do tej pory, byá to najwiĊkszy áadunek kokainy
przejĊty na terytorium Polski. W wyniku przedsiĊwziĊcia rozpoznano i rozpracowano
9
Drug Enforcement Administration (DEA), amerykaĔska agencja rządowa utworzona w 1973 r., m.in. do
walki z narkotykami; odpowiedzialna za sprawy narkotykowe związane z USA, odbywające siĊ poza granicami kraju.
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sieü przerzutową narkotyków z terenu Kolumbii, Wenezueli i Meksyku do Europy,
a takĪe europejskie grupy narkobiznesowe wspóápracujące z kartelami poáudniowoamerykaĔskimi. O¿cerowie ABW, którzy przyczynili siĊ do tego sukcesu, otrzymali
z rąk Prezesa Rady Ministrów RP, Donalda Tuska, okolicznoĞciowe listy gratulacyjne
i nagrody pieniĊĪne.
Obecnie Agencja prowadzi wspóápracĊ z 84 zagranicznymi instytucjami odpowiedzialnymi za poszczególne obszary bezpieczeĔstwa w 53 krajach. Agencja nawiązaáa kontakty z 54 sáuĪbami paĔstw czáonkowskich UE i NATO. Podstawową, regularną formĊ wspóápracy zagranicznej ABW stanowi jednak udziaá w wielostronnych
miĊdzynarodowych forach sáuĪb specjalnych i policyjnych m.in. w:
• Roboczej Grupie ds. Terroryzmu (WPT)10,
• Grupie ds. Przeciwdziaáania Terroryzmowi (CTG),
• Europolu11,
• NATO.
Robocza Grupa ds. Terroryzmu zajmuje siĊ przeciwdziaáaniem terroryzmowi
w zakresie bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego Unii. Z uwagi na ustawowe uprawnienia,
w drugiej poáowie 2009 r. to ABW, spoĞród innych polskich sáuĪb, objĊáa funkcjĊ instytucji wiodącej w pracach Grupy, co wiąĪe siĊ z dodatkowymi zadaniami na poziomie zarówno krajowym, jak i miĊdzynarodowym. Rozszerzony zakres obowiązków
wynika równieĪ z faktu objĊcia przewodnictwa w WPT, który jest prostą konsekwencją rozpoczĊtej 1 lipca 2011 r. prezydencji Polski w Radzie UE. Od 2009 r. podjĊto
dziaáania mające na celu usystematyzowanie prac Grupy. Agencja obiĊáa funkcjĊ koordynatora krajowego ds. WPT, który jest odpowiedzialny za nadzorowanie i kierowanie
pracami w ramach Grupy w Polsce.
Od poáowy 2010 r. Agencja podjĊáa intensywne prace związane z polską prezydencją. Opierając siĊ na krajowych konsultacjach, opracowaáa projekty priorytetów oraz
programy dla Grupy na czas prezydencji w Radzie UE. W sumie ABW zorganizowaáa
trzy miĊdzyresortowe spotkania koordynacyjne. W ich wyniku przygotowano polski program dla WPT, przedáoĪony nastĊpnie instytucjom unijnym, m.in.: Komisji
Europejskiej, Sekretariatowi Generalnemu Rady, Europolowi, Europejskiej Agencji
BezpieczeĔstwa Sieci i Informacji (ENISA), Centrum Sytuacyjnemu UE (SitCen) oraz
koordynatorowi UE ds. Przeciwdziaáania Terroryzmowi (CTC). Po zakoĔczeniu konsul-

10

Working Party on Terrorism (WPT) – Grupa Robocza ds. Terroryzmu, utworzona w 1993 r. jako organ
przygotowawczy Unii Europejskiej. Z uwagi na wydarzenia o charakterze terrorystycznym mające miejsce w ostatniej dekadzie, Grupa zajmuje siĊ przeciwdziaáaniem terroryzmowi w znacznie szerszym zakresie, m.in.: przeciwdziaáaniem radykalizacji i rekrutacji do organizacji terrorystycznych, przeciwdziaáaniem ekstremizmowi prawicowemu i lewicowemu, przeciwdziaáaniem zagroĪeniom terrorystycznym
dla bezpieczeĔstwa transportu lotniczego, bezpieczeĔstwem materiaáów wybuchowych oraz materiaáów CBRN (chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych) i przeciwdziaáaniem zdarzeniom
z ich uĪyciem oraz wprowadzaniu do obrotu i uĪywaniu prekursorów materiaáów wybuchowych, a takĪe
cyberbezpieczeĔstwem.
11
Europejska agencja policyjna z siedzibą w Hadze. Ograniczoną dziaáalnoĞü prowadziáa od stycznia 1994 r.
jako Europol Drugs Unit (EDU). Po raty¿kacji w 1998 r. przez paĔstwa czáonkowskie UE Konwencji
o Europolu, o¿cjalnie rozpoczĊáa funkcjonowanie 1 lipca 1999 r. Wspóápracuje ze wszystkimi 27 paĔstwami
czáonkowskimi UE. Polska staáa siĊ peánoprawnym czáonkiem Europolu 1 listopada 2004 r. Europol nie dysponuje Īadnymi siáami wykonawczymi, wspiera jedynie policje i sáuĪby krajów czáonkowskich wymianą
informacji, danymi analitycznymi i szkoleniami. Dyrektora Europolu wyznacza jednogáoĞną decyzją Rada
UE. Jego kadencja jest piĊcioletnia. Obecnie, od kwietnia 2009 r., jest nim Rob Wainwright z Wielkiej
Brytanii.
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tacji na szczeblu miĊdzynarodowym, Agencja opracowaáa dokumenty dotyczące trzech
gáównych priorytetów prezydencji, które leĪą w polu zainteresowania Grupy WPT12.
Z kolei Grupa ds. Przeciwdziaáania Terroryzmowi zajmuje siĊ przede wszystkim
problematyką terroryzmu islamskiego. Z uwagi na prezydencjĊ, ABW objĊáa przewodnictwo takĪe i tej organizacji. Z obowiązkiem tym wiąĪe siĊ koniecznoĞü zorganizowania w Polsce spotkaĔ na poziomie szefów jednostek ds. przeciwdziaáania terroryzmowi
(CTGHoU) oraz jednego spotkania na poziomie szefów sáuĪb (CTGHoS). Agencja juĪ
od początku stycznia 2011 r., jako czáonek tzw. Trójki13, uczestniczyáa w spotkaniach
trójstronnych CTG, które poprzedzaáy formalne spotkania plenarne Grupy. Wszystkie
te dziaáania miaáy na celu m.in.: zapewnienie prezydencji przeglądu prac Grupy, promowanie kolejnych obszarów przyszáej wspóápracy, a w przypadku spotkaĔ na szczeblu szefów sáuĪb, takĪe opracowanie propozycji zmian w strategicznych dokumentach
Grupy. W ramach przygotowaĔ do przewodniczenia CTG przedstawiciele ABW odbyli
wiele spotkaĔ z partnerami zagranicznymi, którzy wczeĞniej sprawowali tĊ funkcjĊ;
równieĪ teraz utrzymują z nimi bezpoĞrednie kontakty w celu wymiany uwag dotyczących sprawowania przewodnictwa.
JeĞli chodzi o kontakty z Europolem, to warto wspomnieü, Īe w lipcu 2010 r.
zostaáo zawarte porozumienie z Komendantem Gáównym Policji zapewniające Agencji
udziaá w pracach prowadzonych w ramach MiĊdzynarodowej Organizacji Policji
Kryminalnych – Interpol i Europejskiego UrzĊdu Policji – Europol. W konsekwencji ABW uzyskaáa bezpoĞredni dostĊp do Systemu Informacyjnego Europolu oraz do
baz danych Interpolu. Agencja jest takĪe koordynatorem trzech plików analitycznych
Europolu (tzw. Analitical Working File – AWF) poĞwiĊconych: terroryzmowi o charakterze islamskim (Hydra), ekstremizmowi politycznemu (Delphin) i piractwu (Piracy).
Ponadto przedstawiciele Agencji biorą udziaá w corocznych warsztatach Europolu, tzw.
Tygodniu Przeciwdziaáania Terroryzmowi (CT-Week) oraz w szkoleniach i spotkaniach
organizowanych przez tĊ instytucjĊ. Ponadto od 2011 r. w Ambasadzie RP w Hadze
funkcjonuje o¿cer áącznikowy ABW przy Europolu.
Wspóápraca ABW z NATO dotyczy wielu kwestii. W Kwaterze Gáównej Paktu
w Brukseli odbywają siĊ coroczne posiedzenia plenarne Komitetu BezpieczeĔstwa
NATO oraz Cywilnego Komitetu Wywiadowczego (Civilian Intelligence Committee
– CIC) z udziaáem kierownictwa ABW. W Staáym Przedstawicielstwie przy NATO
w Brukseli, Agencja posiada obecnie o¿cerów áącznikowych. Uczestniczą oni na bieĪąco w spotkaniach eksperckich i grupach roboczych na forum Paktu. Dodatkowo
do pracy w nowo powoáanej komórce analitycznej NATO, Intelligence Unit, zostaá
oddelegowany funkcjonariusz Centrum Analiz ABW. W ramach wspóápracy z CIC,
w lipcu 2011 r., w Kwaterze Gáównej NATO odbyáa siĊ konferencja kontrwywiadowcza z udziaáem delegacji ABW. Agencja udziela siĊ takĪe w sektorze sáuĪb specjalnych we wspóápracy NATO–Ukraina oraz w Konferencji SáuĪb Antynarkotykowych
(IDEC)14, uczestnicząc jako czáonek tego gremium w XXVIII dorocznej miĊdzynarodowej konferencji w meksykaĔskim Cancun, która odbyáa siĊ w dniach 5-7 kwiet12

Antyterrorystyczna ochrona masowych imprez sportowych, misja ewaluacyjna w zakresie cyberbezpieczeĔstwa, z uwzglĊdnieniem cyberataków, oraz podsumowanie antyterrorystycznej polityki UE
w związku z dziesiatą rocznicą ataków w Nowym Jorku.
13
PaĔstwa sprawujące poprzednią, obecną i przyszáą prezydencjĊ w Radzie UE. Wówczas byáy to: Belgia,
WĊgry i Polska.
14
International Drug Enforcement Conference – IDEC zostaáa utworzona w 1983 r. początkowo jako platforma wspóápracy oĞmiu paĔstw amerykaĔskich w celu skuteczniejszego zwalczania przestĊpczoĞci narko-
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nia 2011 r. Zaproszono na nią przedstawicieli 95 paĔstw. Delegacja ABW przedstawiáa materiaá dotyczący nowego trendu wĞród substancji psychoaktywnych, tzw.
dopalaczy. Poza szczegóáowym opisem problemu, prezentacja zawieraáa takĪe wskazania na wewnĊtrzne rozwiązania legislacyjne stosowane w zwalczaniu tego procederu. Zagraniczni partnerzy wysoko ocenili profesjonalizm naszych funkcjonariuszy.
W związku z tym moĪna liczyü, Īe nie tylko Agencja jako caáoĞü, ale takĪe pojedyncze
jednostki osiągną wymierne wyniki na forum miĊdzynarodowym. Doskonaáym przykáadem tego jest przyjĊcie w maju 2009 r. Biura BadaĔ Kryminalistycznych (BBK)
ABW do Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych (ENFSI)15.

Tradycja
W Īyciu kaĪdej instytucji, szczególnie paĔstwowej, rola tradycji jest trudna do
przecenienia. Statuuje ona sferĊ symboliki, ksztaátuje poĪądane zachowania, czy wrĊcz
nadaje sens realizowanym dziaáaniom. Tradycja wyrosáa z patriotyzmu, z przywiązania do pewnych uniwersalnych wartoĞci, stanowi waĪny, niezbywalny element takĪe
i dziĞ w Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego. Pomaga ksztaátowaü etos funkcjonariusza – urzĊdnika paĔstwowego i kontynuatora chlubnych dokonaĔ o¿cerów sáuĪb specjalnych II RP oraz Polskiego PaĔstwa Podziemnego. Wszelkie wydarzenia istotne dla
instytucjonalnego wymiaru funkcjonowania Agencji, np. odznaczenia paĔstwowe czy
awanse na wyĪszy stopieĔ odbywają siĊ w terminach gáównych Ğwiąt paĔstwowych, tj.
z okazji ĞwiĊta Konstytucji 3 maja i ĝwiĊta NiepodlegáoĞci. Szczególną datą jest takĪe
6 kwietnia, dzieĔ ĞwiĊta ABW, ustanowionego dla upamiĊtnienia i przybliĪenia funkcjonariuszom daty uchwalenia przez Sejm w 1990 r. ustawy o UOP, która wyznacza symboliczny początek dziaáalnoĞci cywilnej sáuĪby specjalnej w demokratycznej i suwerennej Polsce. To wáaĞnie tego dnia w 2010 r., w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na
warszawskim Starym MieĞcie, w trakcie mszy ĞwiĊtej odbyáa siĊ niezwykle podniosáa
uroczystoĞü. Dokáadnie w dwudziestą rocznicĊ powstania sáuĪb specjalnych III RP, prezes ĝwiatowego Związku ĩoánierzy Armii Krajowej, ppák Czesáaw CywiĔski, przekazaá na moje rĊce sztandar Agencji, poĞwiĊcony przez biskupa polowego WP, gen. dyw.
Tadeusza Páoskiego (obaj zginĊli w katastro¿e smoleĔskiej cztery dni póĨniej, 10 kwietnia 2010 r.). Odbierając sztandar, zapewniáem, iĪ jest on dowodem miĊdzypokoleniowej wiĊzi, sztafetą ludzi, dla których Polska jest wartoĞcią najwyĪszą, a biskup Páoski
dodaá w homilii: To wy, funkcjonariusze i pracownicy ABW, stoicie na straĪy uczciwoĞci; to wy wspóábudujecie z poĞwiĊceniem kraj ojczysty. W szczególnych sytuacjach
ojczyzna domaga siĊ nawet o¿ary z Īycia, ale w normalnych warunkach domaga siĊ od
was przede wszystkim uczciwoĞci, rzetelnoĞci, sprawiedliwoĞci.
Agencja objĊta zostaáa opieką duszpasterską przez Ordynariat Polowy WP.
Dekretem z marca 2009 r. biskup polowy WP ustanowiá kapelana ABW, który sprawuje posáugĊ duszpasterską wobec funkcjonariuszy i uczestniczy w waĪnych i doniosáych wydarzeniach z jej Īycia.
tykowej. Od 2005 r. zmieniáa charakter, przechodząc ze wspóápracy ĞciĞle regionalnej na szerszy, globalny
poziom dziaáalnoĞci. Oprócz ABW PolskĊ w Konferencji reprezentuje takĪe Policja.
15
Za datĊ powstania European Network of Forensic Sciences Institutes – ENFSI uwaĪa siĊ dzieĔ 20 paĨdziernika 1995 r., kiedy to zaáoĪyciele Sieci (po raz pierwszy przedstawiciele reprezentujący jedenaĞcie europejskich laboratoriów spotkali siĊ w 1993 r. w holenderskim Rijswijk) podpisali obowiązujące
„Porozumienie o Wspóápracy”. Celem ENFSI jest zapewnienie optymalnych warunków rozwoju badaĔ oraz
efektywne popularyzowanie nauk sądowych w caáej Europie.
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W ramach kontynuowania tradycji wyrosáych z II RP, Agencja w ciągu dwóch ostatnich lat podpisaáa porozumienia o wspóápracy historyczno-naukowej: ze ĝwiatowym
Związkiem ĩoánierzy AK, ze Stowarzyszeniem Klubu Kawalerów Orderu Wojennego
Virtuti Militari i z Muzeum II Wojny ĝwiatowej w GdaĔsku. Na tej podstawie realizowane są wspólne przedsiĊwziĊcia mające na celu krzewienie oraz utrwalanie wiedzy
o dziaáalnoĞci wywiadowczej i kontrwywiadowczej Oddziaáu II Sztabu Generalnego
(Gáównego) WP, SáuĪby ZwyciĊstwu Polsce (SZP), Związku Walki Zbrojnej (ZWZ)
i AK. Postanowienia porozumieĔ zakáadają ponadto wspóápracĊ w kilku obszarach:
popularyzacji wĞród funkcjonariuszy wiedzy historycznej, budowy etosu sáuĪby,
dziaáalnoĞci naukowej. Oprócz organizacji wykáadów i spotkaĔ okolicznoĞciowych
z weteranami, pozyskiwania materiaáów muzealnych czy gromadzenia literatury wspomnieniowej, wspóápraca jest ukierunkowana na wspieranie procesu dydaktycznego
realizowanego przez COS ABW w Emowie.
W tym miejscu watro nadmieniü, Īe patronem Centralnego OĞrodka Szkolenia
ABW od 2003 r. jest dowódca Polskiego PaĔstwa Podziemnego, Komendant Gáówny
ZWZ i AK, gen. dyw. Stefan Rowecki „Grot”. To jego imiĊ nosi równieĪ pierwsza
branĪowa odznaka w sáuĪbach specjalnych III RP ustanowiona Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2011 roku. Odznaka Honorowa imienia gen. Stefana
Roweckiego „Grota” nadawana jest funkcjonariuszom i innym osobom szczególnie
zasáuĪonym dla ochrony bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego paĔstwa i porządku konstytucyjnego. Pierwsze odznaki wrĊczyáem wraz z Panią prof. Krystyna Rowecką-Trzebicką,
bratanicą gen. „Grota”, w dniu 6 maja tego roku w siedzibie ABW, z okazji ĞwiĊta
Konstytucji 3 maja.
Historia polskich sáuĪb specjalnych w latach 1918-1945 byáa przedmiotem
wystawy zorganizowanej przez AgencjĊ w 2010 r. Wzbogaciáa ona obchody dwudziestolecia polskich sáuĪb specjalnych, dziesiĊciolecia COS w Emowie oraz konferencjĊ
na Uniwersytecie Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego w Warszawie pt.: SáuĪby specjalne
demokratycznego paĔstwa. Cywilne sáuĪby specjalne III RP.
Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym poczucie przynaleĪnoĞci funkcjonariuszy ABW do sáuĪb wyrosáych z tradycji II RP ma byü wprowadzane sukcesywnie, począwszy od jesieni 2010 r., umundurowanie. Ta zewnĊtrzna otoczka ma byü, nie tylko w teorii,
ale przede wszystkim w praktyce, wyrazem kontynuowania najlepszych tradycji patriotyzmu i przejawem oddania dla ideaáów sáuĪby kaĪdego funkcjonariusza ABW.
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Barbara Uhryn-Markiewicz

Potencjaá psychologii Ğledczej a zadania procesowe Agencji
BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego
I.

Psychologia a nauki prawnokarne

Podejrzany nie jest skory do rozmowy. Milczy albo zbywa pytania. JeĪeli odpowiada, brzmi to nierzeczowo i niespójnie. Jest blady. Nerwowo kopie czubkiem buta
w podáogĊ. Nie koordynuje ruchów, co chwilĊ drapie siĊ w gáowĊ. Wygląda, jakby chciaá
juĪ mieü „to” za sobą i jak najszybciej wyjĞü1. KaĪdy, nawet początkujący Ğledczy,
w takiej sytuacji stworzy sobie co najmniej dwie moĪliwe hipotezy dotyczące przyczyn
takiego zachowania i spróbuje dopasowaü do nich taktykĊ przesáuchania. Postąpi zgodnie z intuicją. Ale czy tylko z intuicją?
Historyczne wzmianki o stosowaniu bardzo uproszczonych metod psychologicznej oceny w procesie dowodzenia winy siĊgają IX wieku p.n.e.2, a nawet (mówiąc o taktyce przesáuchania lub tzw. pro¿laktyce prekryminalistycznej) starszych o ponad tysiąc
lat kody¿kacji wprowadzonych przez wáadców paĔstw StaroĪytnego Wschodu (sumeryjskiego – Ur-Nammu, mezopotamskich Lipit-Isztara i kodeksu Hammurabiego) i starohebrajskich Ĩródeá prawa (Starego Testamentu)3. Mimo Īe psychologia jako nauka nie
byáa jeszcze wówczas znana, to faktyczne jej praktykowanie (jako ¿lozo¿i) gáĊboko
i trwale splecione byáo zarówno z ówczesnym prawem, jak i w kolejnych stuleciach4.
Termin p s y c h o l o g i a k r y m i n a l n a pojawiá siĊ dopiero w XVIII wieku jako okreĞlenie nauki zajmującej siĊ badaniem cech charakteru przestĊpców. Uznanie moĪliwoĞci zastosowania psychologii w rozwiązywaniu problemów prawnych nastąpiáo w XIX
wieku. Koniec XIX i początek XX wieku to czas, gdy psychologia staáa siĊ samodzielną
nauką5 i zaczĊáa stawiaü pytania. Jak zachowują siĊ ludzie? Dlaczego zachowują siĊ
w okreĞlony sposób? Co czują? Dlaczego czują wáaĞnie to? Co wiedzą? Jak tĊ wiedzĊ
organizują? Celem psychologii w sensie formalnym staá siĊ opis, wyjaĞnienie i przewidywanie ludzkiego zachowania, odczuwania i myĞlenia6. Zainteresowanie psychologią
w kontekĞcie jej przydatnoĞci w rozwoju i stosowaniu nauk prawnych byáo wiĊc naturalne i nieuniknione. Dyscyplina ta staáa siĊ jedną z tzw. nauk sądowych (z ang. forensic
sciences), które wywodzą siĊ z kolei z nauk przyrodniczych, technicznych oraz humanistycznych i peánią funkcjĊ specy¿cznych „pomostów” adaptujących doĞwiadczenia

1

Starohinduskie Wedy z ok. IX wieku p.n.e. zawieraáy instrukcje, jak przesáuchiwaü m.in. podejrzanych
o trucicielstwo. Anonimowy autor podpowiada, Īe taki czáowiek podczas przesáuchania nie odpowiada na
pytania, daje odpowiedzi wymijające, mówi od rzeczy, pociera duĪym palcem stopy o ziemiĊ, drĪy, ma
bladą twarz, drapie siĊ w gáowĊ i za wszelką cene próbuje opuĞciü dom. Zob.: E. Gruza, Historia dowodu
z zeznaĔ Ğwiadka i ewolucji metod oceny jego wiarygodnoĞci, „Studia Iuridica”, XLII/2003, s. 65-66.
2
TamĪe.
3
TamĪe.
4
B. Hoáyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2004, LexisNexis, s. 38-39.
5
J. K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska, M. Najda, Psychologia w postĊpowaniu karnym, Warszawa
2008, LexisNexis, s. 161.
6
TamĪe, s. 16-17.
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tych dziedzin wiedzy do realizacji celów wymiaru sprawiedliwoĞci7. Wsparcie „pomostu” psychologicznego oferowane naukom prawnym okazuje siĊ tak wszechstronne, Īe
usystematyzowanie najczĊĞciej uĪywanych w tym celu dookreĞleĔ „psychologii” jest
trudne, gdyĪ znaczenie wielu z nich wzajemnie siĊ przenika.
Za początki p s y c h o l o g i i s ą d o w e j (forensic psychology8), przyjmuje siĊ
wydaną w 1791 r. pracĊ K. von Eckartshausena O koniecznoĞci wiedzy psychologicznej przy badaniu przestĊpców9. WspóáczeĞnie psychologia sądowa uznawana jest za
dziedzinĊ psychologii klinicznej bądĨ za dziaá psychologii stosowanej10. Terminem tym
okreĞla siĊ wszelkie zastosowania wiedzy psychologicznej w celu rozwiązywania problemów szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwoĞci. Problemów przysparza okreĞlenie przedmiotu zainteresowania psychologii sądowej. MoĪna tu wyodrĊbniü trzy
grupy poglądów. Pierwszy ogranicza obszar zainteresowania tej dyscypliny do problematyki opiniowania przez psychologów. To ujĊcie oceniane jest jako zbyt wąskie i nieoddające istoty tej nauki. Drugi pogląd eksponuje zagadnienia psychologiczne związane
wyáącznie z postĊpowaniem sądowym, najczĊĞciej karnym. Trzeci, najszerszy, wiąĪe
siĊ z wykorzystaniem wiedzy psychologicznej w dziaáaniu bardzo szeroko rozumianego
wymiaru sprawiedliwoĞci, obejmującego takĪe dziaáania dochodzeniowo-Ğledcze11.
W tym ostatnim znaczeniu w granicach psychologii sądowej mieĞciáaby siĊ
(z uwagi na przedmiot zainteresowaĔ wyróĪniana wyraĨnie jako odrĊbna dziedzina)
p s y c h o l o g i a k r y m i n a l i s t y c z n a, która jest nauką o psychologicznych aspektach dziaáaĔ dotyczących: ustalania faktu popeánienia przestĊpstwa i sposobu jego
popeánienia, wykrywania sprawców przestĊpstw oraz zapobiegania przestĊpstwom
i innym zjawiskom patologicznym, bezpoĞrednio lub poĞrednio warunkującym
zachowania przestĊpcze12.
Przyjmując tĊ samą (najszerszą) de¿nicjĊ psychologii sądowej, w jej granicach
mieĞciáyby siĊ, w zaleĪnoĞci od przedmiotu, inne wyspecjalizowane dziaáy psychologii odpowiadające potrzebom rozwiązywania konkretnych problemów, tj.: psychologia Ğledcza, psychologia podejmowania decyzji (w sądzie), psychologia penitencjarna
(funkcjonowanie osób w Ğrodowisku wiĊziennym i ich resocjalizacja), psychologia
zeznaĔ i wyjaĞnieĔ oraz psychologia kryminalna13.
Na tle przytoczonych do tej pory de¿nicji przedmiot zainteresowania psychologii
Ğledczej najbliĪszy jest psychologii kryminalistycznej. OkreĞlenia te bywają nawet uĪywane zamiennie14. OkreĞlenie „Ğledcza” pojawia siĊ czĊĞciej, gdy istotne jest podkreĞlenie faktu, Īe psychologia w tym rozumieniu wspiera postĊpowanie karne juĪ na etapie
7

TamĪe, s. 151 - 152.
TamĪe, s. 155. Termin po raz pierwszy uĪyty przez L. Howarda w 1953 r.
9
W tym dziele autor jako pierwszy uĪyá terminu p s y c h o l o g i a k r y m i n a l n a .
10
E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Warszawa 2009, Wolters Kluwer, s. 21.
11
TamĪe, s. 24; B. Hoáyst, Psychologia..., s. 25 - 26; J. K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska, M. Najda,
Psychologia w postĊpowaniu…, s. 155-156, 160-161.
12
B. Hoáyst, Psychologia..., s. 36.
13
Inaczej – psychologia zbrodni – gaáąĨ psychologii powiązanej z innymi naukami spoáeczno-prawnymi
takimi, jak: kryminalistyka, kryminologia, socjologia i prawo karne. Zajmuje siĊ psychologiczną analizą
zbrodni, gáównie zachowaĔ przestĊpczych, obejmuje psychologiczne aspekty zbrodni (genezĊ i czynniki
motywacyjne), psychologiczne metody wykrywania zbrodni (psychologia Ğledcza i kryminalistyczna) oraz
zajmuje siĊ prewencją i resocjalizacją; (D. Piotrowicz, J. GoáĊbiowski, Materiaáy z zakresu psychologii Ğledczej, Wrocáaw 2010, Szkoáa WyĪsza Psychologii Spoáecznej Wydziaá Zamiejscowy we Wrocáawiu.
14
J. K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska, M. Najda, Psychologia w postĊpowaniu…, s. 218.
8

I. ANALIZY

27

postĊpowania przygotowawczego i to zarówno w wymiarze procesowym, jak i pozaprocesowym (czynnoĞci operacyjno-rozpoznawcze)15 .

II.

Psychologia Ğledcza – psychologia w Ğledztwie

Psychologia Ğledcza dynamicznie rozwija siĊ w ostatnich latach na caáym Ğwiecie
w oĞrodkach akademickich i instytucjach bezpoĞrednio związanych z praktyką Ğcigania przestĊpstw16. Dziedzina ta nie zawsze jest nazywana wprost „psychologią Ğledczą”,
niemniej jednak, zwaĪywszy na czysto funkcjonalny charakter tej nazwy, zakresy jej
zainteresowaĔ i praktycznego wykorzystania są porównywalne. Psychologia Ğledcza to
po prostu psychologia mająca zastosowanie w Ğledztwie. RóĪnice pomiĊdzy poszczególnymi „szkoáami” psychologii Ğledczej zaobserwowaü moĪna przede wszystkim na tle
poglądów dotyczących roli psychologii i psychologa (m.in. dopuszczalnoĞü subiektywnych ocen), preferowanych metod badawczych lub typów wnioskowania analitycznego.
W dalszej czĊĞci artykuáu róĪnice te zostaną zasygnalizowane na przykáadzie jednego
z narzĊdzi psychologii Ğledczej – pro¿lowania kryminalnego.
Najbardziej „efektowne”, spopularyzowane przez ¿lmowych scenarzystów,
narzĊdzia psychologii Ğledczej to wáaĞnie pro¿lowanie kryminalne i metody prowadzenia przesáuchaĔ. PowtarzalnoĞü produkcji przedstawiających genialnego psychologa,
któremu jeden rzut oka na miejsce zbrodni pozwala wskazaü sprawcĊ i który dwuminutowym, báyskotliwym dialogiem z podejrzanym doprowadza do jego przyznania siĊ
do winy, doprowadziáa do wypaczenia rozumienia roli tej nauki. Tak upowszechniany
przekaz budzi oczywisty i uzasadniony sprzeciw ze strony praktyków prowadzących
Ğledztwa. Niestety, taki sprzeciw prowadzi zbyt czĊsto do popadania w inną skrajnoĞü
– nie docenia siĊ wykorzystania psychologii w Ğledztwie, traktując ją jak zjawisko
z pogranicza science ¿ction, a psychologów Ğledczych – jak hochsztaplerów.
1.

Wielka Brytania

Terminu p s y c h o l o g i a Ğ l e d c z a (investigative psychology) uĪyá po raz pierwszy pod koniec lat 80. XX wieku profesor psychologii Uniwersytetu w Liverpoolu David
Canter17. W 1994 r. utworzyá on na Wydziale Psychologii Uniwersytetu w Liverpoolu
Zakáad Psychologii ĝledczej, który pozostaje jedną z wiodących europejskich jednostek
naukowych tego rodzaju18. Rozgáos prof. Canterowi przyniosáo scharakteryzowanie
(stworzenie tzw. pro¿lu) nieznanego sprawcy zgwaáceĔ kilku kobiet i zabójstwa trzech
z nich, dziaáającego w latach 1983-1986. Pro¿l sporządzony przez prof. Cantera okazaá
siĊ trafny i rzeczywiĞcie pomógá w ujĊciu sprawcy19.

15

Psychologia „Ğledcza”, wykorzystywana jest m.in. w sprawach spadkowych, rodzinnych, handlowych,
cywilnych i dotyczących pracy.
16
J. K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska, M. Najda, Psychologia w postepowaniu…, s. 159, 220-223; J.
K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska (red.), Zabójcy i ich o¿ary. Psychologiczne podstawy pro¿lowania
nieznanych sprawców zabójstw, Kraków 2003, Instytut Ekspertyz Sądowych, s. 23.
17
TamĪe.
18
Od 2007 r. prof. David Canter wykáada na Uniwersytecie Hudders¿eld. ħródáo: www.liv.ac.uk/psychology/cip.
19
D. Piotrowicz, Psychologia Ğledcza, materiaáy szkoleniowe (paĨdziernik 2008 r.), Wrocáaw 2008, Szkoáa
WyĪsza Psychologii Spoáecznej Wydziaá Zamiejscowy we Wrocáawiu.
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Zdaniem prof. Cantera psychologia Ğledcza obejmuje róĪnorodne aspekty tej nauki
i znajduje zastosowanie w róĪnie rozumianych „Ğledztwach.” Stosuje siĊ ją nie tylko
w odniesieniu do dziaáalnoĞci przestĊpczej, rozpracowywanej przez sáuĪby policyjne, lecz
takĪe do nieprawidáowoĞci, które niekoniecznie wymagają formalnego przeprowadzenia
Ğledztwa w rozumieniu przepisów karnych20. WĞród nich prof. Canter wymienia porwania, podpalenia, wáamania, groĨby, wyáudzenia, wymuszenia, oszustwa, branie zakáadników, zabójstwa, gwaáty, rozboje, seryjnych zabójców, przestĊpstwa seksualne, przeĞladowanie, terroryzm, przemoc domową, zachowania táumu (zamieszki, przemoc) oraz kwestiĊ staáoĞci i zmiennoĞci zachowaĔ przestĊpczych21.
Profesor Canter przedstawia dziesiĊü zagadnieĔ i pytaĔ, na które starają siĊ odpowiadaü psychologowie wspóápracujący z prowadzącymi Ğledztwo:
1. WyróĪniki. Jakie aspekty przestĊpstwa są wyjątkowe?
2. Ujawnienie sprawcy. Jakich rodzajów informacji naleĪy poszukiwaü wĞród juĪ zebranych albo jakie informacje naleĪy pozyskaü, by pomogáo to w ujawnieniu sprawcy?
3. Typowanie podejrzanych. Który z domniemanych sprawców najprawdopodobniej
popeániá przestĊpstwo?
4. Lokalizacja sprawcy. Gdzie najprawdopodobniej znajduje siĊ miejsce pobytu sprawcy?
5. PrzestĊpstwa powiązane. Jakie inne przestĊpstwa prawdopodobnie zostaáy popeánione przez tego samego sprawcĊ lub sprawców?
6. Przewidywanie. Gdzie i kiedy sprawca popeáni nastĊpne przestĊpstwo oraz w jaki
sposób?
7. Podejmowanie decyzji w Ğledztwie. W jaki sposób usprawniü dziaáania Ğledcze?
8. OdĞwieĪenie informacji. Jak informacje zgromadzone w Ğledztwie moĪna efektywniej spoĪytkowaü?
9. Ocena informacji. Jak dostĊpne informacje mogą byü oceniane?
10. Przygotowanie sprawy. Jak wnioski wyciągniĊte z okolicznoĞci popeánienia przestĊpstwa mogą pomóc w organizacji procesu? 22
Psychologia Ğledcza wedáug prof. Cantera moĪe udzielaü praktycznego wsparcia
w toku takich czynnoĞci, jak: prowadzenie wywiadów i przesáuchaĔ, ocena wartoĞci
dowodowej zeznaĔ, analiza przestĊpstwa, wspóápraca z informatorami, podejmowanie
decyzji przez Ğledczych, wspieranie procesów decyzyjnych w zakresie ujawniania i typowania podejrzanych, analiza porównawcza spraw (przestĊpstwa powiązane), pro¿lowanie
nieznanych sprawców (w tym geogra¿czne), pro¿lowanie przewidywanych celów przestĊpczego dziaáania, analiza sieci powiązaĔ kryminalnych, psycholingwistyka i przypisywanie autorstwa wypowiedzi, ocena zeznaĔ (w tym Ğwiadka naocznego), ocena strategii
Ğledczych (w tym np. prowokacji policyjnych) i wykrywanie oszustw23.
To, co wyróĪnia stanowisko prof. Cantera, to podejĞcie indukcyjne, wykorzystywane w tzw. pro¿lowaniu nieznanych sprawców. Polega ono na posáugiwaniu siĊ pewnymi modelami naukowymi (przebiegu przestĊpstwa i osobowoĞci sprawcy). Zakáada
20
Jako przykáad podaje siĊ tu: oszustwa ubezpieczeniowe, korupcjĊ, záoĞliwe podpalenie, unikanie
podatków, przemyt, a takĪe zagadnienia związane z kontrolą zachowania táumu i porządkiem publicznym (realia prawne Wielkiej Brytanii – przyp. aut.). Na podstawie Psychology and law D.E. Youngs,
D.V. Canter Introducing Investigative Psychology, s. 322 (táum. aut.), http://www.ia-ip.org/index.
php?page=key-investigative-psychology-publications.
21
Na podstawie http://www.ia-ip.org//ip/what-is-ip.html (táum aut.).
22
Na podstawie Psychology and law D.E. Youngs, D.V. Canter Introducing ..., s. 323 - 325 (táum. aut.) http://
www.ia-ip.org/index.php?page=key-investigative-psychology-publications.
23
Na podstawie http://www.ia-ip.org//ip/what-is-ip.html (táum aut.).
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siĊ, Īe sprawcy dokonujący podobnych czynów są do siebie podobni. Modele powstają
na podstawie baz danych, z wykorzystaniem metod statystycznych24. Upraszczając, wartoĞü indywidualnej sprawy polega na uzyskaniu nowej porcji szczegóáowych danych. Ale
sprawcy nie poszukuje siĊ, wychodząc od analizy tej konkretnej sprawy, tylko od zbioru
danych pochodzących z innych spraw.
Drobiazgowe badania Cantera cechowaáa wysoka skutecznoĞü, ale niski dramatyzm. Nie rozpalaá publicznej wyobraĨni. A wtedy pojawiá siĊ Paul Britton25. Wspóápraca
tego psychologa kryminalnego z brytyjską policją zaczĊáa siĊ, podobnie jak w przypadku prof. Cantera, w latach 80. XX wieku, od zainicjowanych przez policjĊ, nieformalnych konsultacji. Britton pracowaá wtedy w szpitalu psychiatrycznym w Leicestershire.
Sukcesy, jakie odnosiáa policja w konsultowanych sprawach, stopniowo przyniosáy mu
rozgáos. Z czasem Īycie zawodowe związaá na staáe z psychologią Ğledczą. Korzystając
ze swojego doĞwiadczenia klinicznego, doradzaá brytyjskiej policji m.in. w pro¿lowaniu
nieznanych sprawców przestĊpstw (w tym seryjnych zabójstw, seryjnych przestĊpstw na
tle seksualnym i terroru w branĪy spoĪywczej), w przygotowywaniu strategii Ğledczych
(w tym operacji specjalnych), opracowywaá taktyki przesáuchania podejrzanych oraz pomagaá w prowadzeniu przesáuchaĔ Ğwiadków metodą tzw. przesáuchania poznawczego26.
Naukowe podejĞcie prof. Cantera i kliniczne (indywidualne) Brittona uznawane są
za konkurencyjne, a najjaskrawiej widaü to na przykáadzie pro¿lowania. Obaj psychologowie podchodzą wzajemnie do swoich metod z (delikatnie mówiąc) duĪym dystansem.
Profesor Canter dostrzega ograniczenia wynikające z subiektywnej opinii psychologa
i tak metaforycznie odnosi siĊ do metod Brittona: Pro¿le bĊdące wytworem intuicji jednostki z niewielkim zapleczem naukowym są tylko szczątkami wraku na morzu zbrodni.
Rolą naukowca psychologa jest budowa mocnych statków, które pomogą detektywom
przepáynąü przez to, co moĪna w zasadzie opisaü jako morze informacji. (…) Jedynym sposobem, by zmniejszyü zagroĪenie, Īe praca pro¿lera bĊdzie Ĩle zinterpretowana albo niewáaĞciwa, jest poáoĪenie wiĊkszego nacisku na dáugoterminowe badania naukowe niĪ bezpoĞrednio na rozwiązania pilnych spraw kryminalnych27. W zakresie pro¿lowania nieznanych sprawców Britton docenia rolĊ tworzenia baz danych uáatwiających m.in. dostrzeganie elementów áączących róĪne Ğledztwa. Jednak w przeciwieĔstwie do Cantera, na pierwszym miejscu stawia indywidualne podejĞcie do kaĪdej sprawy. Nie znajduje teĪ teoretycznego uzasadnienia, dlaczego przestĊpstwo miaáoby pasowaü do nakreĞlonych przez
kogoĞ ram, a tym bardziej dotyczyü tego samego przestĊpcy28.
2. Stany Zjednoczone
Kolejnym prĊĪnym oĞrodkiem zajmującym siĊ badaniami i moĪliwoĞciami tworzenia i praktycznego wykorzystania narzĊdzi psychologii Ğledczej jest Akademia
Federalnego Biura ĝledczego (FBI) w Quantico. O ile prof. Carterowi zawdziĊczamy
ukucie i spopularyzowanie terminu p s y c h o l o g i a Ğ l e d c z a oraz próbĊ stricte
24

D. Piotrowicz, Psychologia...
J. Jonson, Whodunnit? “The Guardian” 15.05.2010, http://www.guardian.co.uk//uk/2010/may/15/criminal-pro¿ling-jon-ronson, (táum. aut.).
26
Na podstawie autobiogra¿i Paula Brittona Pro¿l mordercy, Kraków 2010, Znak; D. Piotrowicz,
Psychologia...
27
www.guardian.co.uk/g2/story/0,3604,404994,00.html, cytat z ksiąĪki D. Cantera Criminal Shadows
(táum. aut.).
28
P. Britton, Pro¿l..., s. 331.
25
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naukowego opracowania zasad wykorzystania psychologii w Ğledztwie, o tyle faktycznym prekursorem tej dziedziny jest wáaĞnie Federalne Biuro ĝledcze.
Gdy i prof. Canter, i Britton, kaĪdy na swój sposób, zaczynali pomagaü w rozwiązywaniu spraw kryminalnych, w Quantico od ponad 10 lat dziaáaá juĪ stworzony
z inicjatywy Howarda Tetena Wydziaá BadaĔ Behawioralnych (Behavioral Science
Unit – BSU)29, wypracowano juĪ termin offender pro¿ling (oznaczający pro¿lowanie
nieznanych sprawców przestĊpstw), a agenci FBI Robert Ressler i John Douglas przy
wsparciu psychologa Ann Burgess prowadzili juĪ swój pionierski projekt naukowego
opracowania szczegóáowych wywiadów z kilkudziesiĊcioma seryjnymi mordercami,
uzupeánionych o dane z dokumentów sądowych, opinii psychiatrycznych i wywiadów
z policjantami i pracownikami wiĊzieĔ30. Pozwoliáo to na opracowanie kwestionariuszy
informacyjnych, których wprowadzenie umoĪliwiáo uruchomienie cztery lata póĨniej
(w 1985 r.) programu gromadzącego i wykorzystującego informacje na temat przestĊpstw
dokonanych z uĪyciem przemocy (tzw. Violent Criminal Apprehension Program, dalej
ViCAP).
W 1984 r. w Akademii FBI utworzono paĔstwowe centrum analizy przestĊpstw
dokonanych z uĪyciem przemocy (National Center for the Analysis of Violent Crime,
dalej NCAVC)31. WspóáczeĞnie NCAVC dziaáa w ramach grupy reagowania na sytuacje kryzysowe, (Critical Incident Response Group – CIRG). NCAVC áączy w sobie
trzy wydziaáy tzw. analizy behawioralnej32 i jeden obsáugujący ViCAP. Obecnie ViCAP
zawiera dane z ponad 82 tysiĊcy spraw dotyczących zabójstw, napaĞci na tle seksualnym, zaginiĊü osób i innych przestĊpstw z uĪyciem przemocy, w których wystĊpują
osoby niezidenty¿kowane. DostĊp do bazy ma blisko 2,7 tysiąca funkcjonariuszy Ğledczych i analityków, którzy mogą w ten sposób docieraü do spraw podobnych i usprawniaü tym samym prowadzenie swoich dochodzeĔ.
Wydziaáy analizy behawioralnej33 korzystają ze wsparcia psychologii przy przygotowaniu analizy kryminalnej, sporządzaniu pro¿li nieznanych sprawców przestĊpstw
(w tym stosując tzw. pro¿lowanie geogra¿czne), analizowaniu sprawy pod kątem ich
wzajemnych powiązaĔ, przygotowaniu sugestii Ğledczych, strategii oskarĪenia i procesu, strategii przesáuchaĔ34, oceny zeznaĔ, oĞwiadczeĔ skáadanych pod przysiĊgą,
oceny zagroĪeĔ, strategie medialne i analizy sytuacji kryzysowych.
Mimo tak szerokiego wachlarza zastosowania w FBI analizy behawioralnej, to
wáaĞnie pro¿lowanie pozostaje tym narzĊdziem, o którym mówi siĊ (i pisze) najczĊĞciej.
29
DziĞ tĊ rolĊ odgrywa Wydziaá Wsparcia Dochodzeniowego (Investigative Support Unit) Zob. K. GradoĔ,
Zabójstwo wielokrotne. Pro¿lowanie kryminalne, Warszawa 2010, Wolters Kluwer, s. 162.
30
TamĪe, s. 161.
31
D. Piotrowicz, Psychologia....
32
Behavioral Analysis Unit-1 (kontrterroryzm i ocena zagroĪeĔ) – terroryzm, groĨby, podpalenia, zamachy bombowe, przeĞladowania, cyberprzestĊpczoĞü oraz sytuacje kryzysowe. Behavioral Analysis Unit-2
(przestĊpstwa skierowane przeciwko osobom dorosáym) – zabójstwa seryjne, ciągáe, masowe i inne, napaĞci na tle seksualnym, porwania, zaginiĊcia osób, pomoc w Ğledztwach, które nie muszą bezpoĞrednio
wiązaü siĊ z uĪyciem przemocy – przestĊpczoĞü gospodarcza, korupcja osób publicznych, przestĊpczoĞü
zorganizowana i ochrona praw czáowieka. Behavioral Analysis Unit-3 (przestĊpstwa skierowane przeciwko
dzieciom) –uprowadzenia, zaginiĊcia, zabójstwa i naduĪycia seksualne, gdy o¿arami są nieletni.
33
A n a l i z a b e h a w i o r a l n a (analiza zachowania) to dziedzina psychologii skupiająca siĊ na wykrywaniu Ğrodowiskowych wyznaczników uczenia siĊ i zachowania, Ph. Zimbardo, Psychologia i Īycie, Warszawa
2002, PWN, s. 314; podstawowe informacje o analizie behawioralnej zob. http://www.ptab.univ.gda.pl.
34
Interviewing and Interrogation – podrĊcznik dydaktyczny FBI, táum. M. Borecki i P. Tarnawski
(Centralne Biuro ĝledcze); niepublikowany.
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Na jego przykáadzie moĪna podjąü siĊ porównania „szkoáy” pro¿lowania FBI z poznanymi juĪ brytyjskimi. Istnieje pewne podobieĔstwo w podejĞciu prof. Cantera i FBI: i
prof. Canter, i FBI stosują metodĊ analizy indukcyjnej opartej na opracowanej systematyce organizacji i klasy¿kacji przestĊpstw z punktu widzenia ich charakterystyki
behawioralnej. Pro¿lowanie wedáug modelu FBI polega ogólnie na zbieraniu i ocenie
danych, rekonstrukcji sytuacji, stawianiu hipotez, budowie pro¿lu, testowaniu pro¿lu
w praktyce oraz analizie i ocenie wyników tego testu, a w zaleĪnoĞci od oceny – ewentualnym powtórzeniu tego cyklu35. PoniewaĪ jednak teoretyczne podstawy pro¿lowania FBI oparte byáy na tzw. podejĞciu intuicyjnym36, prof. Canter nie odnosiá siĊ do nich
pozytywnie. Broniąc skutecznoĞci wáasnych teorii i zarzucając agentom brak naukowego przygotowania, stwierdziá nawet, Īe dni bohaterskich ekspertów są policzone (…)
a psychologia Ğledcza da sáuĪbom policyjnym moĪliwoĞü prowadzenia naukowego pro¿lowania (…) bez koniecznoĞci konsultowania siĊ z zewnĊtrznymi specjalistami37. Britton
miaá okazjĊ osobiĞcie skonfrontowaü swoje doĞwiadczenia z pracą FBI i jego wnioski byáy zgoáa odmienne. Dostrzegaá pewne uáomnoĞci w metodach FBI, lecz bardziej
w kontekĞcie bezpoĞredniego stosowania ich w warunkach wáaĞciwych dla Wielkiej
Brytanii niĪ metod samych w sobie. Nastawiony na wspóápracĊ z Akademią uznaá, Īe
wymiana doĞwiadczeĔ z FBI bĊdzie cenna38.
DoĞwiadczenia FBI w tym zakresie staáy siĊ inspiracją dla innych nowych amerykaĔskich szkóá pro¿lowania kryminalnego (Brent Turvey – analiza Ğladów ¿zycznych
i behawioralnych, Stephen Holmes i Ronald Holmes – nowe typologie sprawców powiązane z geogra¿czną analizą miejsca zdarzenia i analizą wiktymologiczną).
W miarĊ rozwoju podstaw pro¿lowania w FBI zmieniaáa siĊ teĪ terminologia.
Najpierw uĪywano terminu p r o f i l o w a n i e p s y c h o l o g i c z n e , potem p r o f i l o w a n i e o s o b o w o Ğ c i p r z e s t Ċ p c y . Wreszcie ustalono, Īe najtrafniejszym okreĞleniem bĊdzie d o c h o d z e n i o w a a n a l i z a k r y m i n a l n a 39, która godzi analizĊ
materiaáu dowodowego z analizą behawioralną.
W FBI dba siĊ o to, by dzieliü siĊ swoim doĞwiadczeniem. Behavioral Science Unit
to wydziaá zajmujący siĊ przede wszystkim pracą naukową, konsultacjami oraz szkoleniem amerykaĔskich sáuĪb mundurowych (w tym wojska), o¿cerów wywiadu oraz
przedstawicieli struktur rządowych i akademickich. W wąskim zakresie prowadzone
są szkolenia kierowane do sáuĪb mundurowych innych paĔstw.
3.

Holandia

Rozwiązania przyjĊte w Holandii są przykáadem adaptacji doĞwiadczeĔ FBI na
gruncie europejskim. Pod koniec lat 80. XX wieku powoáano wyspecjalizowaną jednostkĊ funkcjonującą w ramach Departamentu Wywiadu Kryminalnego bĊdącego czĊĞcią urzĊdu Krajowej Policji Holandii (Korps landelijke politiediensten – KLPD), która
zajĊáa siĊ pro¿lowaniem kryminalnym40. Holendrzy wzorują siĊ na metodach FBI, choü
z pewnymi mody¿kacjami. Są otwarci na kompleksową ocenĊ opracowywanych pro¿li
35
36
37
38
39
40

K. GradoĔ, Zabójstwo wielokrotne…, s. 165.
TamĪe, s. 162.
TamĪe, s. 215.
P. Britton, Pro¿l..., s. 332.
K. GradoĔ, Zabójstwo wielokrotne…, s. 162.
TamĪe, s. 215; D. Piotrowicz, Psychologia...
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i publikują swoje analizy, poddając siĊ tym samym krytyce Ğrodowisk naukowych. àączą
doĞwiadczenie policyjne i dorobek nauk behawioralnych (zespóá ds. pro¿lowania skáada
siĊ z pro¿lera policyjnego przeszkolonego w FBI i dwóch prawników o specjalizacji
z zakresu psychologii sądowej). Opracowanie pro¿lu sprawcy nieznanego przestĊpstwa
nie jest ostatecznym celem, ale instrumentem umoĪliwiającym kierowanie postĊpowaniem wykrywczym w okreĞlonym kierunku. Jest uzupeániane o rady praktyczne i sugestie dotyczące prowadzenia dochodzenia. Co charakterystyczne, wĞród opinii sporządzanych przez ten zespóá tylko niecaáe 18 proc. dotyczy pro¿lu kryminalnego nieznanego sprawcy. Dla porównania – sugestie dotyczące prowadzenia przesáuchania stanowią
okoáo 16 proc., a sugestie wykrywcze okoáo 51 proc. wszystkich opinii41.
To jeden z czytelnych przykáadów na to, Īe pro¿lowanie nieznanych sprawców
w rzeczywistoĞci nie dominuje wĞród aktywnie wykorzystywanych narzĊdzi psychologii
Ğledczej. Wbrew stereotypowi, praktyczne potrzeby korzystania z wiedzy psychologicznej koncentrują siĊ wokóá innych problemów.
4. Polska
Próby zde¿niowania psychologii Ğledczej w warunkach polskiego systemu prawnego podjąá siĊ prof. Józef Krzysztof Gierowski z krakowskiego Instytutu Ekspertyz
Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna. Wskazując, Īe dyscyplina ta zajmuje siĊ wykorzystaniem wiedzy psychologicznej do celów postĊpowania przygotowawczego, do jej
zakresu zaliczyá trzy podstawowe grupy problemów42.
Pierwsza z nich to psychologiczne zasady prowadzenia dochodzenia lub Ğledztwa: problemy związane z podejmowaniem decyzji, z uzyskiwaniem informacji od
osób podejrzanych i Ğwiadków, stosowaniem okreĞlonych strategii Ğledczych. Profesor
Gierowski zwraca uwagĊ na znaczenie osiągniĊü psychologii zeznaĔ i wyjaĞnieĔ, wyników badaĔ nad procesami spostrzegania i pamiĊci (wyjaĞnienie mechanizmów leĪących u podstaw znieksztaáceĔ w zeznaniach Ğwiadków), a takĪe na ustalenia motywacji skáadania okreĞlonych zeznaĔ przez Ğwiadków i wyjaĞnieĔ przez podejrzanych.
W wyniku prowadzonych badaĔ opracowano uĪyteczne w praktyce kryteria oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ i wyjaĞnieĔ oraz metody wspomagania pamiĊci i wskazano, jak moĪna
stosowaü je w praktyce (np. tzw. przesáuchanie poznawcze oparte na wynikach badaĔ
eksperymentalnych nad procesem zapamiĊtywania). NarzĊdziem kontrowersyjnym
pozostaje jednak hipnoza kryminologiczna43. W tym obszarze moĪna teĪ umieĞciü
metody wspomagające opracowywania planów czynnoĞci procesowych innych niĪ
przesáuchanie (np. przeszukanie, oglĊdziny, eksperyment procesowy, okazanie) oraz
czynnoĞci operacyjno-rozpoznawczych44.
Druga grupa problemów to wiedza o zachowaniach przestĊpczych, w tym teorie
wyjaĞniające związek pomiĊdzy osobowoĞcią a popeánionym czynem. Z osiągniĊü psychologii w tym zakresie istotne są badania nad procesami motywacyjnymi u przestĊpców, pozwalające na wypowiedzenie siĊ o rozumieniu znaczenia czynu przez sprawcĊ
i moĪliwoĞciach samokontroli zachowania. Dla wyjaĞnienia motywów zachowania prze41

K. GradoĔ, Zabójstwo wielokrotne…, s. 216-217.
J. K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska, M. Najda, Psychologia w postĊpowaniu…, s. 159, 220-223;
J. K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska (red.), Zabójcy i ich o¿ary…, s. 12-14.
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stĊpczego duĪe znaczenie mają teĪ badania nad uwarunkowaniami agresji oraz mechanizmami dziaáania w grupie45. Kwali¿kowana do tego zakresu zainteresowaĔ bywa
dodatkowo problematyka związana z prognozą psychologiczno-kryminologiczną46.
Trzecia i ostatnia grupa zagadnieĔ to metodologia zbierania i analizy danych
odnoszących siĊ do okreĞlonego przestĊpstwa. Badania takie mają znaczenie zwáaszcza dla typowania nieznanych sprawców powaĪnych przestĊpstw, a wiĊc do tzw. pro¿lowania psychologicznego. Ten obszar badaĔ zakáada interdyscyplinarne podejĞcie do
problemu i ĞciĞle wiąĪe psychologiĊ z kryminalistyką. Podstawową metodą psychologii Ğledczej jest analiza tych wszystkich ujawnionych w toku Ğledztwa lub dochodzenia Ğladów zdarzenia i zebranych dowodów, które podlegają ocenie psychologicznej
i pozwalają na sformuáowanie sądów dotyczących osoby sprawcy oraz zabezpieczenia
materiaáu dowodowego47. Odwoáując siĊ do przykáadów – w tym obszarze mieĞci siĊ
np. tworzenie charakterystyki psycho¿zycznej nieznanych sprawców przestĊpstw,
pomoc w typowaniu podejrzanych oraz analiza dwuznacznych przypadków Ğmierci
(samobójstwo czy zabójstwo? samobójstwo czy Ğmierü z przyczyn autoerotycznych?)48.
Mimo Īe pro¿lowanie w sprawach kryminalnych nie jest dziĞ niczym niezwykáym, to
w polskich warunkach nie wypracowano jednolitego modelu. Pomimo naukowego opracowania wniosków i postulatów jednolitych zasad i procedur pro¿lowania49, wydaje siĊ,
Īe cel ten jest jeszcze odlegáy. Poza opracowaniami stricte naukowymi pojawiają siĊ
przystĊpne opracowania autorstwa wieloletnich praktyków50.
Jak wynika z doĞwiadczeĔ polskiej Policji51, najczĊĞciej narzĊdzia psychologii
Ğledczej wykorzystywane są w sprawach dotyczących zabójstw, zgwaáceĔ (i innych
przestĊpstw seksualnych), podpaleĔ, rozbojów, psychicznego i ¿zycznego znĊcania siĊ,
uprowadzeĔ osób, stalkingu52, zamachów na osoby lub mienie z uĪyciem materiaáów
wybuchowych i aktów terroru kryminalnego oraz innych zdarzeĔ poáączonych z wziĊciem i przetrzymywaniem zakáadników.

III. Postulowane obszary wykorzystania psychologii Ğledczej w ABW
Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestĊpstw okreĞlonych w art. 5
ust. 1 pkt 2 Ustawy o Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego oraz Agencji Wywiadu 53
oraz Ğciganie ich sprawców pozostaje jednym z gáównych zadaĔ ABW. Z ograniczeniem wynikającym z tak wskazanej wáaĞciwoĞci rzeczowej, funkcjonariuszom przysáugują uprawnienia procesowe Policji (art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o ABW w zw. z art. 312

45

J. K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska (red.), Zabójcy i ich o¿ary…, str. 12-14.
D. Piotrowicz, Psychologia...
47
J. K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska (red.), Zabójcy i ich o¿ary..., str. 12-14.
48
D. Piotrowicz, Psychologia...
49
J.K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska (red.), Zabójcy i ich o¿ary..., K. GradoĔ, Zabójstwo wielokrotne…, s. 251-254.
50
J. GoáĊbiowski, Pro¿lowanie kryminalne, Warszawa 2008, Logos; K. Bonda, B. Lach, Zbrodnia niedoskonaáa, Chorzów 2009, Videograf II.
51
D. Piotrowicz, Psychologia...
52
Uporczywe, záoĞliwe, powtarzające siĊ nagabywanie, naprzykrzanie, które moĪe wywoáywaü poczucie
zagroĪenia. Trwają prace legislacyjne nad zmianą kodeksu karnego w kierunku penalizacji stalkingu.
53
Dalej – ustawa o ABW. Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego oraz
Agencji Wywiadu (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 29, poz. 154).
46
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pkt 1 kpk54). W praktyce, w pewnym zakresie, realizacja zadaĔ procesowych wiąĪe siĊ
z realizacją zadaĔ okreĞlonych w art. 5 ust. 1 pkt pkt 1 i 4 (w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 2)
ustawy o ABW oraz AW (operacyjno-rozpoznawcze i analityczne).
Wraz z liczbą przeprowadzonych postĊpowaĔ karnych lub czynnoĞci procesowych, kaĪdy funkcjonariusz nabywa wáaĞciwego sobie, indywidualnego doĞwiadczenia:
• w zakresie formalnej i technicznej prawidáowoĞci prowadzenia postĊpowania,
• w zakresie specjalistycznej wiedzy merytorycznej wiąĪącej siĊ z przedmiotem
Ğledztwa,
• uczy siĊ pracy i wspóápracy z innymi ludĨmi: od przeáoĪonych i kolegów, poprzez
przedstawicieli instytucji wymiaru sprawiedliwoĞci, administracji, aĪ po uczestników czynnoĞci procesowych, podmiotów dziaáaĔ pozaprocesowych, petentów, a nawet przedstawicieli mediów. Nie ulega wątpliwoĞci, Īe osoba nieposiadająca odpowiedniego poziomu tych umiejĊtnoĞci bĊdzie miaáa ogromne problemy ze skutecznym i efektywnym realizowaniem zadaĔ w pierwszych dwóch
wymiarach.
Prowadząc Ğledztwo, funkcjonariusz zobowiązany jest kierowaü siĊ zasadą prawdy
materialnej (jest to dyrektywa, zgodnie z którą decyzje procesowe powinny byü oparte
na prawdziwych ustaleniach). Funkcjonariusz zobowiązany jest doáoĪyü wszelkiej starannoĞci i wyczerpaü wszystkie Ğrodki (z wyjątkiem sprzecznych z zasadami humanizmu i gwarancjami procesowymi), które mogą sáuĪyü dotarciu do prawdy. Realizacji tej
zasady sáuĪy m.in. zasada bezpoĞrednioĞci przeprowadzania dowodów, zasada obiektywizmu, a takĪe (przejawiające siĊ w peáni na etapie sądowym) zasada kontradyktoryjnoĞci i swobodnej oceny dowodów55. Mając na uwadze zasadĊ prawdy materialnej,
prowadzący Ğledztwo dąĪy do tego, aby: 56 ustaliü, czy zostaá popeániony czyn zabroniony i czy stanowi on przestĊpstwo, wykryü i w razie potrzeby ująü sprawcĊ57, zebraü
dane osobopoznawcze dotyczące podejrzanego (oskarĪonego)58, wyjaĞniü okolicznoĞci
sprawy, w tym ustaliü osoby pokrzywdzone i rozmiar szkody59, zebraü, zabezpieczyü
i w niezbĊdnym zakresie utrwaliü dowody dla sądu oraz wyjaĞniü okolicznoĞci, które
sprzyjaáy popeánieniu czynu60.
Jak prowadzącemu Ğledztwo moĪe w tym pomóc psychologia Ğledcza, zwáaszcza jeĞli sam nie jest psychologiem, tylko (najczĊĞciej) prawnikiem? Cele postĊpowania
przygotowawczego są okreĞlone ogólnie. W praktyce ich realizacja jest záoĪona i sformalizowana, a wiąĪe siĊ z duĪą odpowiedzialnoĞcią. Tak wiĊc znajomoĞü formalnych
i technicznych zasad prowadzenia postĊpowania oraz stosowanie siĊ do nich daje zwykle wystarczające poczucie komfortu i dobrze speánionego obowiązku. Czasem rzeczywiĞcie to wystarczy. PrzecieĪ psychologia od tak dawna „towarzyszy” Ğledztwom, Īe
wraz z rozwojem prawa jej doĞwiadczenia asymilowaáy siĊ z technicznymi aspektami
54
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postĊpowania karnego (Dz.U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555 z póĨn.
zm.), dalej – kpk.
55
Komentarz do art. 2 kpk, w: J. Grajewski, L. K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks postĊpowania karnego.
Komentarz, tom I (art. 1 - 424), LEX 2010, wyd. II; Komentarz do art. 2 kpk (Dz.U. z 1997 r., Nr 89, poz. 555),
w: Z. GostyĔski (red.), J. Bratoszewski, L. Gardocki, S. M. Przyjemski, R. A. StefaĔski, S. Zabáocki, Kodeks
postĊpowania karnego. Komentarz, tom I, bmw, 1998, ABC (Ĩródáo – program LEX).
56
Art. 297 kpk.
57
Zasada trafnoĞci reakcji karnej – art. 2 § 1 pkt 1 kpk.
58
Art. 213 i 214 kpk.
59
Ustawowa dyrektywa uwzglĊdniania interesów pokrzywdzonego – art. 2 § 1 pkt 3 kpk.
60
Zadania prewencyjne postĊpowania karnego okreĞlone w art. 2 § 1 pkt 2 kpk.
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postĊpowania. Oczywiste jest dla nas na przykáad, Īe na początku przesáuchania Ğwiadek ma moĪliwoĞü swobodnej wypowiedzi, a dopiero w dalszej czĊĞci zadawane są mu
pytania61. Ale tylko poznanie odpowiedzi na pytania „dlaczego?” i „jakie to ma znaczenie?” podnosi ĞwiadomoĞü dotyczącą ludzkich potrzeb, zachowaĔ, procesów postrzegania i zapamiĊtywania.
UmiejĊtnoĞü zadawania sobie podobnych pytaĔ i konsekwencja w poszukiwaniu
odpowiedzi ma wyjątkową wartoĞü. W dáuĪszym okresie áamie rutynĊ i nie pozwala
na utrwalanie báĊdnych stereotypów, z korzyĞcią dla urzeczywistniania zasady prawdy
materialnej62. Profesor dr hab. Ewa Gruza tak wypowiada siĊ na ten temat: W niektórych
zawodach umiejĊtnoĞü wnikania w psychikĊ innych osób, znajomoĞü psychologii i wykorzystywania tej wiedzy w praktyczny sposób są wrĊcz nieodzowne. Do takich zawodów
niewątpliwie naleĪą profesje prawnicze. (…) Niestety, dla wielu prawników w praktyce
umiejĊtnoĞci te opierają siĊ bardziej na intuicji niĪ na rzetelnej wiedzy psychologicznej. A nawet najlepsze predyspozycje i doĞwiadczenie nie zastąpią wiedzy dostarczonej przez naukĊ psychologii. Warto poznaü podstawowe mechanizmy psychologiczne
nie tylko po to, by zrozumieü innych, ale takĪe dlatego, by zrozumieü samego siebie63.
Warto w tym miejscu przytoczyü skrajny, ale godny reÀeksji pogląd, uznający zawód
prawnika za gaáąĨ psychologii stosowanej64.
Jak wiĊc wykorzystywaü psychologiĊ Ğledczą w praktyce? Najpierw trzeba odpowiedzieü na pytanie, w jakich okolicznoĞciach najczĊĞciej korzystamy z psychologii
i jaki zakres wiedzy psychologicznej na poziomie podstawowym odpowiada potrzebom funkcjonariuszy. W drugiej kolejnoĞci warto zastanowiü siĊ nad tym, jakie narzĊdzia psychologii Ğledczej wymagają szczególnych umiejĊtnoĞci, jak zorganizowaü
proces wyselekcjonowania funkcjonariuszy o szczególnych predyspozycjach psychicznych oraz umiejĊtnoĞciach i wreszcie – jak ich ksztaáciü i trenowaü, by stali siĊ faktycznym
i profesjonalnym wsparciem dla kolegów realizujących czynnoĞci dochodzeniowo-Ğledcze lub operacyjno-rozpoznawcze.
Kierując siĊ tymi wyznacznikami, identy¿kuje siĊ trzy rodzaje sytuacji (typu:
czáowiek z czáowiekiem, czáowiek o otoczeniu, czáowiek a zadanie) i najbardziej
oczekiwanych umiejĊtnoĞci, z którymi siĊ wiąĪą. W praktyce sytuacje te naturalnie
áączą siĊ lub przeplatają z sobą. Ten prosty klucz pozwala na wyróĪnienie podstawowych umiejĊtnoĞci opartych na wiedzy psychologicznej, niezbĊdnych do skutecznego
61

Art. 171 kpk.
„Zanim policja holenderska zdecydowaáa siĊ na wprowadzenie pro¿lowania kryminalnego jako jednej
z metod pracy, przeprowadzono badania. Wynikaáo z nich, Īe zespoáy dochodzeniowo-Ğledcze kierowaáy siĊ w swoim postĊpowaniu daleko posuniĊtą rutyną, wynikającą z wieloletnich doĞwiadczeĔ w prowadzeniu konkretnych rodzajów spraw. (…) policjanci ci mieli tendencjĊ do automatycznego przekáadania swoich wczeĞniejszych doĞwiadczeĔ na wnioski dotyczące zdarzenia i osoby, która mogáa dopuĞciü
siĊ danego przestĊpstwa. W sytuacji, w której w „nowym” przestĊpstwie pojawiaáy siĊ nieznane wczeĞniej cechy dziaáania sprawcy, tworzone przez policjĊ wersje kryminalistyczne okazywaáy siĊ czĊsto zupeánie mylne. (…) policjanci koncentrowali siĊ w swej pracy praktycznie wyáącznie na „twardym” materiale dowodowym, który mógáby byü nastĊpnie wykorzystany podczas procesu sądowego.
Nie dostrzegali znaczenia Ğladów psychologicznych oraz nie przywiązywali szczególnej wagi do behawioralnej oceny miejsca przestĊpstwa”. K. GradoĔ, Zabójstwo wielokrotne…,s. 217; „ (…) nawet dzisiaj,
gdy policja o wiele lepiej radzi sobie z przestĊpstwami, nie zawsze moĪna przygotowaü akt oskarĪenia.
Jednym z powodów jest fakt, Īe policjanci czĊsto nie są w stanie zrozumieü przestĊpców i ich czynów”.
Za: P. Britton, Pro¿l..., s. 476.
63
E. Gruza, Psychologia sądowa…, s. 27.
64
B. Hoáyst, Psychologia kryminalistyczna, s. 39 (za: H.F.M. Cromberg, Law as a branch of applied psychology, „Psychology, Crime and Law” 1994, nr 1, s. 1-9).
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wykonywania zadaĔ w trakcie Ğledztwa. Przedstawiony poniĪej krótki komentarz,
którego podstawą są wáasne obserwacje i doĞwiadczenia, pozostaje otwarty zarówno
w zakresie sygnalizowania potrzeb szkoleniowych, jak i praktycznego stosowania
takiej wiedzy.
1.

Czáowiek z czáowiekiem – komunikacja

Trening tak prozaicznej, wydawaáoby siĊ, umiejĊtnoĞci, jak komunikacja, bywa
przez funkcjonariuszy mocno niedoceniany. OkreĞlenie z „czáowiekiem” w podtytule nie zostaáo uĪyte przypadkowo. NiezaleĪnie od okolicznoĞci, trzeba pamiĊtaü
o tym, Īe wymiana komunikatów nastĊpuje z drugą osobą, a nie tylko z jej „rolą” sáuĪbową lub procesową. Tymczasem wiĊkszoĞü takich kontaktów to komunikacja przez
funkcjonariusza „wymuszona” (narzucona) drugiej stronie. To on wie z kim, kiedy, jak
i o czym chce rozmawiaü. Ma po swojej stronie procedury prawne i dysponuje Ğrodkami
przymusu. Jest wreszcie (chcąc nie chcąc) bene¿cjentem róĪnych stereotypów dotyczących sáuĪb specjalnych. NiedoĞwiadczony Ğledczy czasem traktuje te okolicznoĞci jako
dające przewagĊ w nawiązaniu kontaktu i podtrzymaniu komunikacji. DoĞwiadczenie
i dojrzaáoĞü zawodową cechuje natomiast odrzucenie tej báĊdnej („czáowiek kontra czáowiek”) postawy.
Wydaje siĊ, Īe minimalny zakres dostĊpnej funkcjonariuszowi wiedzy dotyczącej komunikacji i jej wykorzystania w trakcie Ğledztwa powinien w pierwszym etapie
objąü takie zagadnienia, jak m.in. proces komunikacji i przyczyny znieksztaáceĔ komunikatu, aktywne sáuchanie, umiejĊtne stawianie pytaĔ, komunikacja werbalna i niewerbalna oraz podstawy rozumienia pojĊcia konÀiktu i komunikacji w warunkach stresu
(w tym asertywnoĞü). Na tak przygotowanym gruncie skutecznie moĪna rozwijaü dalsze podstawowe umiejĊtnoĞci, wymagające rozumienia tego, jak dziaáają mechanizmy
postrzegania, zapamiĊtywania i odtwarzania informacji, jaki moĪe byü wpáyw sugestii
i dezinformacji na ten proces, co to jest káamstwo i jakimi motywami kierują siĊ ludzie,
którzy káamią.
Taka wiedza, opanowana teoretycznie i przeüwiczona praktycznie – indywidualnie i w grupie, w realistycznych warunkach, z moĪliwoĞcią bieĪącego rejestrowania i omawiania üwiczeĔ – jest podstawową bazą pozwalającą doskonaliü wszystkie
pola aktywnoĞci sáuĪbowej wymagające kontaktu z drugim czáowiekiem. Dopiero po
przejĞciu tego etapu powinno siĊ zapoznawaü funkcjonariuszy z tak szczególnymi
narzĊdziami, jak przesáuchanie poznawcze lub niektóre elementy metod prowadzenia przesáuchaĔ wykorzystujących doĞwiadczenia FBI. W przeciwnym wypadku takie
narzĊdzia (w szczególnoĞci zawierające elementy manipulacji, perswazji i wywierania
wpáywu) nie bĊdą w peáni uĪyteczne, a jeĪeli bĊdą stosowane przez osoby nieprzygotowane – bĊdą ryzykowne.
Przykáadami komunikacji wymagającej szczególnych predyspozycji są:
• prowadzenie negocjacji i mediacji. To, w jaki sposób my, funkcjonariusze, postrzegamy konÀikt i jak jesteĞmy skáonni reagowaü na jego powstanie, przekáada siĊ
na efektywnoĞü naszej pracy i obraz naszej sáuĪby, jaki budujemy „na zewnątrz”
– wĞród ludzi, z którymi mamy sáuĪbowy kontakt. ZwaĪywszy na fakt, Īe z sytuacjami konÀiktowymi mamy do czynienia w codziennej sáuĪbie, tym waĪniejsze
jest wyrobienie w sobie mechanizmów sprzyjających sprawnej i szybkiej analizie
sytuacji oraz uzyskaniu trwaáych porozumieĔ. Nie moĪna przy tym pominąü zagadnienia umiejĊtnoĞci komunikowania siĊ w konÀikcie i odnajdywania ukrytych puáa-
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pek manipulacyjnych65. Przykáad Policji pokazuje, Īe moĪliwe jest stworzenie systemu selekcji i ksztaácenia funkcjonariuszy w tym kierunku oraz zorganizowanie
dla nich wsparcia w tzw. sytuacjach kryzysowych66;
komunikacja z osobą zaburzoną. UmiejĊtnoĞü ta potrzebna jest nie tylko podczas
negocjacji kryzysowych. Kontakt z taką osobą moĪemy mieü nie tylko w toku czynnoĞci procesowych, lecz takĪe podczas rozmów z osobami zwracającymi siĊ do
ABW o róĪnego rodzaju pomoc. Nie zawsze istnieje moĪliwoĞü zapewnienia ad hoc
wsparcia eksperta psychologa lub psychiatry, nie zawsze teĪ jest to konieczne. Warto
wiĊc wiedzieü, jakie są najczĊstsze zaburzenia psychiczne, jakie są ich symptomy,
co czuje czáowiek cierpiący, jak nawiązaü z nim kontakt pozwalający na komunikacjĊ i jak w razie potrzeby udzieliü niezbĊdnej pomocy;
psycholingwistyka i przypisywanie autorstwa wypowiedzi. Pomijając oczywiste
zastosowanie tej nauki w ocenie zeznaĔ67, w praktyce moĪna wykorzystaü tĊ dziedzinĊ takĪe przy ocenie treĞci pism anonimowych. SpecjaliĞci potra¿ą okreĞliü prawdopodobną liczbĊ autorów, ich/jej/jego wiek, páeü, wyksztaácenie oraz inne elementy,
takie jak stan emocjonalny lub gáówna motywacja. UmoĪliwia to opracowanie strategii
postĊpowania wobec autora (terrorysty, szantaĪysty czy porywacza);
komunikacja z mediami. Rolą funkcjonariusza komunikującego siĊ z mediami68
jest publiczna prezentacja stanowiska instytucji, którą reprezentuje. Zarówno
wtedy, gdy organizacja odnosi sukcesy, jak i wtedy, gdy mamy do czynienia
z sytuacją trudną. Funkcjonariusz pozostaje „buforem”, a nawet pewnego rodzaju
mediatorem, pomiĊdzy organizacją a mediami. Wymaga to asertywnoĞci, odpornoĞci na manipulacjĊ i emocjonalnego dystansu. Funkcjonariusz jako indywidualna
jednostka ma zwykle wáasny pogląd na sprawĊ i nie zawsze musi on byü zbieĪny ze
stanowiskiem organizacji. Tymczasem wymagana jest od niego umiejĊtnoĞü sprawnego redagowania zwiĊzáych komunikatów w formie ustnej i pisemnej oraz ich skuteczna i atrakcyjna prezentacja dla mediów.
Czáowiek o otoczeniu – analiza

To szerokie okreĞlenie obejmuje sytuacje wiąĪące siĊ ze zdobywaniem informacji, ich analizą i wyciąganiem wniosków.
Bywa tak, Īe Ğledczy Ğwiadomie nie ingeruje w sytuacjĊ, poprzestając na obserwacji zdarzeĔ, osób lub rzeczy (np. oglĊdziny rzeczy, obserwacja Ğwiadka w trakcie
jego swobodnej wypowiedzi czy po prostu zapoznawanie siĊ z zebranym materiaáem
dowodowym). Nie naleĪy przy tym myliü braku ingerencji z biernoĞcią; aktywnoĞü
polega tu na odbiorze informacji i bodĨców (nawet wraĪeĔ) oraz na ich wstĊpnej ocenie.
NajczĊĞciej jednak funkcjonariusz czynnie kieruje przebiegiem zdarzeĔ (np. etap zadawania pytaĔ w toku przesáuchania, wybór techniki przeszukania, eksperyment procesowy). W ten sposób zyskuje siĊ nowe moĪliwoĞci do uzyskania informacji.

65
B. Uhryn-Markiewicz, Praca z konÀiktem i wykorzystanie umiejĊtnoĞci negocjacyjnych i mediacyjnych w
pracy funkcjonariuszy pionu postĊpowaĔ karnych ABW (ze wstĊpu), niepublikowana praca dyplomowa pod
kier. dr. Zbigniewa Czwartosza, Warszawa 2005, Szkoáa WyĪsza Psychologii Spoáecznej.
66
Zarządzenie nr 4 Komendanta Gáównego Policji z 26.03.2002 r. w sprawie form i metod wykonywania
negocjacji policyjnych (Dz.Urz. KGP z 2002 r., Nr 5, poz. 25).
67
B. Hoáyst, Psychologia kryminalistyczna, s. 1118-1124.
68
Z wáasnych obserwacji jako rzecznika prasowego.
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UmiejĊtnoĞci oparte na wiedzy psychologicznej, potrzebne do usprawnienia postĊpowania przygotowawczego w kategoriach zbierania informacji, mieszczą siĊ gáównie
w kategoriach komunikacji. Jak zatem odnieĞü siĊ do roli psychologii, gdy opisujemy
i wyciągamy wnioski dotyczące rzeczy lub miejsca? I tutaj moĪna zaproponowaü adeptom sztuki Ğledczej pewne wsparcie psychologii, choüby przez wyjaĞnienie podstawowych zagadnieĔ z zakresu percepcji, tj. tego, w jaki sposób bywa znieksztaácana i dlaczego to siĊ udaje.
Szczególne miejsce zajmują umiejĊtnoĞci wiąĪące siĊ z analizą informacji juĪ
posiadanych. Przez tĊ analizĊ bĊdziemy rozumieü pracĊ nad zebranym materiaáem
dowodowym (ewentualnie dodatkowo – nad informacjami uzyskanymi pozaprocesowo). Powinno to byü w zaáoĪeniu dziaáanie kreatywne, a nie tylko porządkowanie
i segregowanie informacji na podstawie okreĞlonych kryteriów, np. wątków, wersji Ğledczych, czynów czy zeznaĔ osób. Chodzi teĪ o ocenĊ ich wiarygodnoĞci i znaczenia,
umiejĊtne stawianie hipotez, wyciąganie wniosków oraz wskazanie luk dowodowych
i propozycji dotyczących sposobu ich uzupeánienia69. W dobrej analizie na pierwszy
plan wysuwa siĊ rozumowanie i umiejĊtnoĞü rozwiązywania problemów. KaĪdy z funkcjonariuszy powinien wiĊc mieü szansĊ zapoznania siĊ z podstawową wiedzą psychologiczną równieĪ na ten temat.
Tym, co moĪe mieü wpáyw na analizĊ informacji, są indywidualne emocje. Zdarza
siĊ, Īe skrajnie negatywne emocje wpáywają na obiektywną i bezstronną ocenĊ informacji. ZwiĊksza siĊ wówczas podatnoĞü na manipulacjĊ. Problemem jest zadawanie
sobie trudnych pytaĔ, stawianie wyzwaĔ, niemoĪliwe jest obiektywne, systematyczne
przyglądanie siĊ postĊpom sprawy. Warto wiĊc dowiedzieü siĊ, jak silny wpáyw mogą
mieü emocje oraz jak siĊ broniü przed negatywnymi skutkami zbyt emocjonalnych
ocen. Tego rodzaju problemy powodują, Īe nie kaĪdy Ğledczy jest dobrym analitykiem.
Szczególnym rodzajem analizy informacji zebranych w toku Ğledztwa jest tzw.
analiza kryminalna. W Polsce dziĊki Policji, mającej w tym zakresie najlepsze przygotowanie70 i doĞwiadczenie, równieĪ i inne sáuĪby mundurowe mają okazjĊ szkoliü siĊ
w wykorzystywaniu tej metody pracy. Policyjni kandydaci na analityków kryminalnych przechodzą stosowne postĊpowanie kwali¿kacyjne71. Nie koĔczą kursu ci, którzy
kojarzą analizĊ kryminalną wyáącznie z efektownymi wykresami kreowanymi przez
komputerowy program analityczny. Rolą analityka nie jest techniczne uporządkowanie
danych, „nakarmienie” nimi urządzenia i oczekiwanie na ich przetworzenie i przedstawienie gotowych rozwiązaĔ. Dlatego kandydat zaczyna szkolenie od pracy z … czystą
kartką, oáówkiem i linijką. Zanim pozna najnowoczeĞniejsze narzĊdzia analizy kryminalnej (specjalistyczne oprogramowanie), wykonuje dziesiątki praktycznych üwiczeĔ
oraz róĪnymi metodami rozwiązuje zadania przygotowane na podstawie autentycznych
Ğledztw. Musi nauczyü siĊ przeprowadzaü analizĊ bez pomocy technicznej. Musi teĪ
nauczyü siĊ zwiĊzáej prezentacji wyników swojej pracy na szerszym forum72.

69
Por. z de¿nicją analizy kryminalnej – W. Ignaczak, Wybrane zagadnienia analizy kryminalnej, Szczytno
2005, WSPol., s. 8-10.
70
Zarządzenie nr 1012 Komendanta Gáównego Policji z 23.09.2004 r. w sprawie stosowania przez PolicjĊ
analizy kryminalnej (D.Urz. KGP, Nr 20, poz. 124).
71
Decyzja Nr 167 Komendanta Gáównego Policji z 11.03.2008 r. w sprawie kwali¿kowania policjantów na
analityków kryminalnych w Policji. (D.Urz. KGP, Nr 5, poz. 40); inni kandydaci z zasady przechodzą kwali¿kacjĊ prowadzoną w sáuĪbie macierzystej.
72
Z wáasnych obserwacji jako uczestnika takiego kursu.
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Kolejną formą pracy wiąĪącą siĊ z analizą informacji i wymagającą szczególnych predyspozycji jest, wspomniane juĪ, „osáawione” pro¿lowanie psychologiczne. Jest
to dziedzina czĊsto identy¿kowana z psychologią Ğledczą, co jest oczywiĞcie báĊdnym
rozumowaniem. Pro¿lowanie to tylko jedno z wielu narzĊdzi (technik), jakimi posáuguje
siĊ psychologia Ğledcza. Jest to tworzenie portretu psychologicznego (ogólnego obrazu
skáadającego siĊ z opisujących cech) jakiejĞ osoby na podstawie Ğladów jej zachowania, do czego nie jest konieczne nawiązanie z nią kontaktu i moĪe odbyü siĊ bez jej obecnoĞci73. NajczĊĞciej wiĊc „pro¿le” wykonywane są w sytuacjach, gdy sporządza siĊ opiniĊ psychologiczną zwierającą charakterystykĊ psycho¿zyczną nieznanego sprawcy,
gdy spoĞród podejrzanych typuje siĊ konkretnego sprawcĊ i ocenia dowody znalezione
przy nim oraz gdy przygotowuje siĊ strategiĊ dotyczącą przesáuchania zatrzymanego74.
Pro¿lowanie oparte jest na zaáoĪeniu, Īe w kaĪdym swoim dziaáaniu czáowiek przejawia
indywidualne cechy ¿zyczne i psychiczne. Z kolei miejsce zdarzenia odzwierciedla cechy
psychologiczne sprawcy. Za kaĪdą czynnoĞcią stoi proces psychiczny, a za kaĪdym procesem psychicznym stoi jakaĞ cecha (mniej lub bardziej staáa). Cechy natomiast funkcjonują w caáych zespoáach cech, które tworzą osobowoĞü75. TrudnoĞü w pro¿lowaniu polega
na tym, Īe jest specjalnoĞcią multidyscyplinarną. Psychologia (w tym jej gaáąĨ kliniczna
i sądowa) to tylko jedna z dziedzin wykorzystywanych w tworzeniu pro¿lu. W równym
stopniu wymagana jest wiedza z zakresu kryminologii, kryminalistyki, wiktymologii,
psychiatrii, medycyny sądowej, antropologii, socjologii, seksuologii i statystyki76.
Funkcjonariusze, którzy mają okazjĊ zapoznawaü siĊ z podstawami pro¿lowania,
zaczynają dostrzegaü reguáy tam, gdzie wczeĞniej dostrzegali wyáącznie dziaáanie wáasnej intuicji. Zaczynają na przykáad rozumieü, dlaczego okreĞlone zachowanie lub kon¿guracja Ğladów do nich „przemówiáa” i pobudziáa do wyciągniĊcia takich a nie innych
wniosków. UĞwiadamiają sobie, Īe juĪ (w pewnym sensie) sporządzali proste pro¿le,
przygotowując siĊ do przesáuchaĔ poprzez zebranie maksymalnej iloĞci informacji na
temat (i „wokóá”) Ğwiadka lub podejrzanego i dostosowanie do swoich obserwacji taktyki przesáuchania.
3.

Czáowiek a zadanie – akcja

Funkcjonariusze na co dzieĔ dziaáają w warunkach okreĞlonej hierarchii. Zasadą
jest podlegáoĞü sáuĪbowa i przynaleĪnoĞü do struktury, na najniĪszym poziomie zwanej
formalnie komórką organizacyjną. Status funkcjonariusza w tej strukturze okreĞla (teĪ
formalnie) ranga zajmowanego stanowiska oraz stopnia.
Struktura sama w sobie jest tylko martwą ramą. Skuteczną realizacjĊ zadaĔ zapewnia jedynie grupa – nie formalna, tylko spojona relacjami opartymi na szacunku i wspóápracy. Nazywam ją zespoáem. Skutkiem konfrontacji z hierarchią moĪe byü zduszenie
indywidualnoĞci. Tymczasem róĪnorodnoĞü spojrzeĔ i wymiana doĞwiadczeĔ pozwala
efektywniej opracowywaü strategie, taktyki oraz organizowaü pracĊ. Specy¿ka zadaĔ
wiąĪących siĊ z prowadzeniem Ğledztwa wymusza czĊsto równolegáą wspóápracĊ róĪnych
zespoáów, gdzie gubi siĊ formalna hierarchia. To, Īe chorąĪy podlega majorowi kierują73
J. GoáĊbiowski, Sporządzanie charakterystyki nieznanych sprawców przestĊpstw, materiaáy szkoleniowe,
Wrocáaw 2010, Szkoáa WyĪsza Psychologii Spoáecznej Wydziaá Zamiejscowy we Wrocáawiu.
74
TamĪe; za: R. Holmes, S. Holmes, Pro¿ling violent crimes, 2002.
75
J. GoáĊbiowski, Sporządzanie charakterystyki…
76
TamĪe.
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cemu przebiegiem czynnoĞci nie wyklucza sytuacji odwrotnej w trakcie realizacji innego
zadania. I to z zachowaniem wszelkich zasad dyscypliny sáuĪbowej.
Zasadniczą potrzebą jest wiĊc dostarczenie funkcjonariuszom wiedzy o tym, co
to jest zespóá, jak siĊ go buduje, jak siĊ nim zarządza, jak przebiegają procesy wspóápracy, jak podejmowane i realizowane są decyzje (indywidualnie, pod wpáywem grupy,
w ramach grupy). NiezbĊdne jest teĪ dostarczenie wiedzy o procesach motywacyjnych.
CaáoĞü wiedzy psychologicznej, którą moĪna udostĊpniü, oczywiĞcie przekáada
siĊ bezpoĞrednio na pracĊ Ğledczą na etapie oceny motywacji sprawcy lub wspóápracy
osób w ramach grup – nie tylko w rozumieniu zorganizowanej grupy przestĊpczej, ale
takĪe we wszystkich innych interakcjach pomiĊdzy co najmniej dwiema osobami wskazującymi na jakiĞ rodzaj zaleĪnoĞci (najprostszy przykáad – wspóásprawstwo, podĪeganie, pomocnictwo).

IV. Jak siĊ uczyü?
Systematycznie przybywa rodzimych publikacji dotyczących psychologii Ğledczej, opartych na doĞwiadczeniach polskiej Policji. Materiaáy te odnoszą siĊ gáównie
do przypadków gáoĞnych zbrodni przeciwko zdrowiu i Īyciu oraz do sytuacji zakáadniczych (seryjne zabójstwa, pro¿lowanie kryminalne, negocjacje policyjne). DuĪym
wsparciem teoretycznym jest bogata literatura z zakresu psychologii kryminalistycznej i psychologii sądowej.
Stosunkowo trudno jest wybraü zakres kursu, który jednoczeĞnie zapewniáby kompleksowe i profesjonalne szkolenie o charakterze teoretycznym i praktycznym. Zapoznanie
siĊ z praktycznym wykorzystaniem poszczególnych narzĊdzi psychologii Ğledczej umoĪliwiają Ğledczym szkolenia organizowane przez wieloletnich praktyków z poszczególnych dziedzin oraz studia podyplomowe z zakresu psychologii Ğledczej. Tego typu studia
moĪna poleciü zainteresowanym peánym i praktycznym zapoznaniem siĊ z wiĊkszoĞcią
zagadnieĔ zaliczanych do tego przedmiotu. Poza tematyką zasygnalizowaną w artykule,
do psychologii Ğledczej zalicza siĊ m.in. diagnozowanie motywacji przestĊpczej, problemy
poczytalnoĞci, specy¿ka przestĊpstw grupowych, przestĊpstwa seryjne, psychologiczna
analiza miejsca zdarzenia, psychologiczna analiza dwuznacznych wypadków gwaátownej
Ğmierci, problemy naduĪyü ¿zycznych, seksualnych i emocjonalnych, samobójstw, mobbingu, dyskryminacji, molestowania, starkingu, a takĪe zagadnienia z zakresu psychologii terroryzmu, terroryzmu i terroru kryminalnego. Psychologowie uzyskują ponadto
wiedzĊ na temat roli, jaką mogą odegraü w postĊpowaniu przygotowawczym i sądowym,
bĊdąc biegáymi lub udzielając wsparcia Ğledczym w innej formie. Zaletą studiów podyplomowych jest odĞwieĪenie, poszerzenie i usystematyzowanie posiadanej wiedzy, skonfrontowanie wáasnej praktyki z wynikami najnowszych badaĔ naukowych oraz wymiana
doĞwiadczeĔ. PogáĊbieniu umiejĊtnoĞci sprzyja teĪ udziaá w przygotowanych specjalnie
zadaniach praktycznych. NiezaleĪnie od formy szkolenia, poĪądane jest uprzednie zapoznanie siĊ z podstawami psychologii.
Od 1999 r. seminaria szkoleniowe pod nazwą Psychologia Ğledcza (w ramach
bloku Psychologia sądowa) organizuje takĪe Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof.
dra Jana Sehna w Krakowie77.
DziĊki licznym publikacjom i kursom doksztaácającym przydatnoĞü psychologii Ğledczej przenika powoli do ĞwiadomoĞci pracowników polskich sáuĪb.
77

Są to szkolenia kierowane do prokuratorów. Za: http://ies.krakow.pl/szkolenia/centrum-edukacyjne-nauk-sadowych/.
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Wyzwania

Odnosząc siĊ do aktualnych nurtów psychologii Ğledczej, moĪna dostrzec jej rozwój
w kierunku78:
• systematyzowania wiedzy psychologicznej w poáączeniu z wiedzą wiktymologiczną,
kryminologiczną i kryminalistyczną w kontekĞcie takich zjawisk, jak terroryzm
i zabójstwa masowe,
• pro¿lowania sprawców – pro¿luje siĊ juĪ grupy przestĊpcze (w tym ugrupowania terrorystyczne) i grupy reprezentujące kulty religijne; pro¿lowanie wykorzystuje siĊ w przypadku sytuacji zakáadniczych, zaginiĊü osób, a nawet przestĊpczoĞci internetowej,
• rozpoznawania i opisywania nowych zjawisk przestĊpczych, takich jak stalking,
mobbing czy nowe formy przestĊpczoĞci seksualnej (z wykorzystaniem tzw. piguáki
gwaátu),
• psychologii zeznaĔ i budowania strategii kontaktu z podejrzanym i Ğwiadkiem – tu
wykorzystuje siĊ technikĊ przesáuchania poznawczego, wyniki badaĔ nad podatnoĞcią
Ğwiadków na dezinformacjĊ i sugestiĊ, techniki NLP (neurolingwistyczne programowanie i perswazja – przyp. red.), analizuje siĊ treĞci wypowiedzi, bada zachowania Ğwiadków w trakcie tworzenia portretów pamiĊciowych i przy czynnoĞciach okazania,
• negocjacji kryzysowych – rozwijają siĊ techniki analizy stanu psychicznego sprawcy
i o¿ar, wspóápracy z negocjatorami w sprawach uprowadzeĔ, wymuszeĔ i gróĨb karalnych oraz nad uwzglĊdnieniem roli rodziny uprowadzonego,
• analizy uwarunkowaĔ samobójstw i wypadków – prowadzi siĊ „psychologiczną autopsjĊ”, áącząc wiedzĊ psychologiczną z suicydologią, seksuologią i wiedzą o procesach
motywacyjnych sprawców zabójstw,
• dziaáaĔ proaktywnych – organizacja puáapek kryminalistycznych, spotkaĔ ze spoáecznoĞcią w związku z powaĪnymi przestĊpstwami, badania ankietowe, komunikaty perswazyjne,
• dziaáaĔ retrospektywnych – udziaá psychologa w tworzeniu baz danych dotyczących
niewyjaĞnionych spraw lub odnoszącej siĊ do szczególnej kategorii przestĊpstw (program ViCAP FBI) bądĨ w tworzeniu programów analitycznych na uĪytek sáuĪb mundurowych, w analizie spraw umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy lub braku
cech przestĊpstwa,
• organizacji pracy psychologa – wáączenie psychologów do prac zespoáów analizy kryminalnej, grup oglĊdzinowych, zespoáu negocjacyjnego.
Psychologia wkracza wiĊc na kaĪde pole, na którym walczy siĊ o ludzkie bezpieczeĔstwo. MoĪna spotkaü siĊ z pomysáami dotyczącymi wykorzystania psychologii w prewencji zagroĪeĔ masowymi zabójstwami79, w opracowywaniu modeli ewakuacji czy uzupeánianiu technicznych Ğrodków ochrony na lotniskach (skanery ciaáa), stosując metodĊ pro¿lowania pasaĪerów opracowaną przez sáuĪby izraelskie.
W tym kontekĞcie szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na obowiązki, jakie na ABW
naáoĪyáa uchwalona 17.07.2009 r.80 nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym81.
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D. Piotrowicz, Psychologia...
K. GradoĔ, Zabójstwo wielokrotne…, s. 37. Metoda selekcji stron internetowych i oceny realnoĞci zagroĪenia wymaga nakáadów technicznych i posiada wady prawne dostrzegane przez autora, ale pomysá wydaje
siĊ ciekawy równieĪ z punktu widzenia pro¿laktyki terroryzmu i ekstremizmu.
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Dz.U. z 2009 r., Nr 131, poz.1076.
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Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 87, poz. 590 z póĨn. zm).
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Z procesu zarządzania kryzysowego wyodrĊbniona zostaáa caáa sfera zagroĪeĔ terrorystycznych, a Szef ABW staá siĊ podmiotem odpowiedzialnym za caáą tĊ sferĊ. Ta konstrukcja potwierdza przyjĊcie ustawowej koncepcji ABW jako tzw. sáuĪby wiodącej
w zakresie zwalczania terroryzmu82. To z kolei w naturalny sposób powinno prowadziü
do stopniowego wdraĪania systemu wewnĊtrznych szkoleĔ, uwzglĊdniających psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowej.
Mając na uwadze najnowsze kierunki rozwoju psychologii Ğledczej, moĪna zaproponowaü nastĊpujące obszary jej wykorzystania w toku realizacji zadaĔ procesowych
ABW (wáączając wiąĪące siĊ z nimi zadania operacyjno-rozpoznawcze i analityczne):
• Wprowadzenie podstaw wiedzy z zakresu psychologii, roli i moĪliwoĞci wykorzystania psychologów w Ğledztwie oraz doskonalenia umiejĊtnoĞci komunikacyjnych
w formie warsztatów do programu szkolenia podstawowego.
• Systematyczna selekcja zasobów ludzkich pod kątem specy¿cznych umiejĊtnoĞci
komunikacyjnych, wspóápracy i rozwiązywania problemów w sytuacji kryzysowej, umiejĊtnoĞci analitycznych i innych unikalnych predyspozycji i wyksztaácenia
w celu stopniowego poszerzania wáasnej kadry eksperckiej w zakresie:
- strategii Ğledczych, w tym budowania zespoáów zadaniowych oraz technik prowadzenia przesáuchaĔ,
- komunikacji kryzysowej – negocjacji kryzysowych i mediacji, komunikacji z osobami zaburzonymi, komunikacji z mediami,
- analizy kryminalnej, pro¿lowania kryminalnego (w tym geogra¿cznego), analizy
psycholingwistycznej.
• Tworzenie i udoskonalanie systemów baz danych umoĪliwiających odnajdywanie
powiązaĔ pomiĊdzy Ğledztwami.
• System opieki psychologicznej nad funkcjonariuszami wykonującymi czynnoĞci
w warunkach oddziaáywania silnego stresu, pro¿laktyka wypalenia zawodowego.
PoniewaĪ ustawodawca naáoĪyá na ABW zadania w zakresie rozpoznawania i zwalczania szczególnego rodzaju przestĊpczoĞci, to wymagane jest dopasowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej do tych zadaĔ. NaleĪy wiĊc oczekiwaü, Īe w najbliĪszych latach, bazując na doĞwiadczeniu polskiej Policji i na podstawie nowoczesnych wzorców miĊdzynarodowych, ABW uda siĊ wypracowaü wáasne modele szkolenia i wykorzystania psychologii
Ğledczej w bieĪącej pracy procesowej i operacyjnej.

VI. Podsumowanie
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe wykorzystywanie zdobyczy psychologii w szeroko
rozumianym wymiarze sprawiedliwoĞci jest koniecznoĞcią. PodkreĞla to wiele publikacji naukowych. Potwierdzono jednak, Īe zapewnienia tego typu mają bardziej charakter deklaratoryjny niĪ praktyczny. Prowadzący postĊpowania karne nie negują, Īe jest
to wiedza przydatna, ale równoczeĞnie nie odczuwają potrzeby jej pogáĊbiania, a nawet
niekiedy uznają, Īe ich potoczne, obiegowe wiadomoĞci na ten temat, wsparte intuicją
i doĞwiadczeniem, są wystarczające83. Takie przeĞwiadczenie jest záudne. To tak, jakby
zaáoĪyü, Īe przestĊpcy to odrĊbny gatunek, dla którego taka dziedzina, jak psychologia, jest mentalnie nieosiągalna. Tymczasem oni teĪ stawiają sobie cele, opracowują
strategie i taktyki, manipulują, budują relacje, rozpoznają emocje i na nich grają, nego82
83

T. Aleksandrowicz, Nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym, „Terroryzm”, 2010, nr 1, s. 34 - 35.
E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, s. 297.
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cjują, a nawet pro¿lują! Chcą to robiü coraz lepiej. Uczą siĊ i doskonalą. Rozpoznają
(i zaburzają) w czasie przesáuchania techniki przesáuchaĔ FBI, znają tajniki pracy pro¿lerów, aktorsko opanowują objawy wskazujące na okreĞlone zaburzenie psychiczne.
Na czym wiĊc, poza intensywnym ksztaáceniem, mają budowaü swoją przewagĊ odpowiednie sáuĪby?
OtóĪ przewaga Ğledczych oparta jest na pracy zespoáowej. MoĪna zaryzykowaü
stwierdzenie, Īe w pojedynkĊ nie da siĊ skutecznie zastosowaü Īadnego narzĊdzia psychologii Ğledczej. Wbrew wizerunkowi wykreowanemu w mediach, nie jest to dziedzina uprawiana przez pojedyncze „gwiazdy”. Sukcesy osiągane na tym polu zwykle pozostają anonimowe. Poprzedzają je dáugie przygotowania i ciĊĪka praca wielu osób. Modelem idealnym
jest praca w dopasowanej grupie ekspertów róĪnych specjalizacji.
Przewaga Ğledczych budowana jest na pokorze wobec wáasnej niewiedzy, otwartym
umyĞle i ĞwiadomoĞci, Īe uczymy siĊ przez caáe Īycie, a takĪe na odkrywaniu i wykorzystywaniu nowych potencjaáów.

Streszczenie
Niniejszy artykuá przybliĪa zagadnienie roli psychologii w przeprowadzaniu
procedury karnej. W artykule opisano historyczne táo powiązaĔ miĊdzy psychologią
i prawem oraz przedstawiono zróĪnicowane rozumienie pojĊcia psychologia Ğledcza
zawarte w brytyjskiej, amerykaĔskiej, holenderskiej oraz polskiej literaturze przedmiotu. Najistotniejsze róĪnice pomiĊdzy szkoáami tej dziedziny psychologii wyjaĞniono na przykáadzie opisu jednego z jej podstawowych obszarów, tj. pro¿lowania
kryminalnego. Wykorzystując wáasne doĞwiadczenie i obserwacje, autorka artykuáu
prezentuje páaszczyzny ewentualnego zastosowania psychologii Ğledczej w codziennej
pracy procesowej. DuĪa czĊĞü publikacji poĞwiĊcona jest moĪliwoĞciom samodzielnego
doksztaácania siĊ w zakresie przedmiotowego zagadnienia oraz sugestiom dotyczącym
fachowego szkolenia o¿cerów Ğledczych. W zakoĔczeniu artykuáu zawarto stwierdzenie, Īe psychologia Ğledcza moĪe wesprzeü wiĊkszoĞü dziedzin wiedzy związanych
z zagadnieniem bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego.

Abstract
The introduction of the article brings the general role of psychology in conducting penal procedures closer – the author describes the historical background of
connections between psychology and law. The author also presents various (British,
American, Dutch and Polish) comprehension of the concept “investigative psychology”.
The explanation of the most signi¿cant differences among investigative psychology
schools is based on describing one of the investigative psychology domain – criminal
pro¿ling. Following her own experiences and observations, the author brings to the front
the levels of possible practical exploiting investigative psychology at everyday investigative
of¿cers’ work. The vast part of the paper is sacri¿ced to the possibilities of selflearning and suggestions concerning professional training on this multi-¿elded discipline. As a ¿nal point, the author emphasizes that investigative psychology can give its
support to most of the current challenges of internal security.
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Czy zeznania są wiarygodne?
Poszukiwanie metody ich oceny i rola psychologa
w tym procesie
Przesáuchanie w rozumieniu procesowym jest czynnoĞcią, której celem jest
ujawnienie trzech Ğrodków dowodowych. Mogą to byü zeznania Ğwiadków, wyjaĞnienia podejrzanych lub opinie biegáych. Sposób procesowego przeprowadzania przesáuchaĔ zostaá uregulowany w art. 171 § 1 kpk, który stanowi, Īe osobie przesáuchiwanej
naleĪy umoĪliwiü swobodne wypowiedzenie siĊ w granicach okreĞlonych celem danej
czynnoĞci, a dopiero nastĊpnie moĪna zadawaü pytania zmierzające do uzupeánienia,
wyjaĞnienia lub kontroli wypowiedzi1. Do zadaĔ sądu naleĪy decyzja, czy zeznania
Ğwiadka są wiarygodne i mogą stanowiü wartoĞciowy materiaá dowodowy, niekiedy
jednak sąd podejmuje decyzjĊ o powoáaniu biegáego psychologa. Regulacje w tym
zakresie zawarte są w art. 193 § 1 kpk. Rola biegáego psychologa jest bardzo szeroka,
jednak specjaliĞci prawa karnego odmawiają jednoznacznie psychologom moĪliwoĞci
oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ ze wzglĊdu na brak obiektywnych, zewnĊtrznych kryteriów oceny i pozostawiają ocenĊ taką w rĊkach sądu2. Gdzie zatem jest miejsce dla
psychologa jako specjalisty posiadającego wiadomoĞci specjalne?
Biegáy psycholog moĪe byü powoáany postanowieniem sądu lub prokuratora do
udziaáu w przesáuchaniu i wydania opinii np. w sytuacji, gdy istnieje wątpliwoĞü co do
stanu psychicznego Ğwiadka, jego stanu rozwoju umysáowego, zdolnoĞci do postrzegania i odtwarzania spostrzeĪeĔ w myĞl art. 192 § 2. Wtedy organ procesowy moĪe
skorzystaü z wiadomoĞci specjalnych, jakie posiada psycholog. Wyjątkiem, kiedy psycholog jest powoáywany obligatoryjnie do udziaáu w przesáuchaniu, jest przesáuchanie
maáoletnich Ğwiadków w myĞl artykuáu 185a § 2.
Zakres ekspertyzy psychologicznej moĪe zawieraü:
1. Ustalenie czynników, które mogą wpáywaü na znieksztaácenie zeznaĔ.
2. Dokonanie analizy mechanizmów psychologicznych leĪących u podáoĪa stwierdzonych znieksztaáceĔ.
3. Dokonanie psychologicznej oceny zeznaĔ.
4. Ustalenie związku miĊdzy stwierdzonymi u Ğwiadka zaburzeniami a zajĞciem3.
Jak widaü powyĪej, zakres ekspertyzy moĪe byü bardzo szeroki, jednak w
praktyce doĞü rzadko zdarza siĊ, aby organ procesowy w postanowieniu wskazywaá
wszystkie te obszary. Z mojego doĞwiadczenia biegáego psychologa wynika, Īe najczĊĞciej organ procesowy zwraca siĊ o dokonanie psychologicznej analizy zeznaĔ,
ustalenie czynników, które wpáywają na ich znieksztaácenie i ewentualne wskazanie
mechanizmów leĪących u podáoĪa tych znieksztaáceĔ.
1

Kodeks Karny PostĊpowania Karnego, opr. merytor. E. Broma-Bąk, K. Bąk, Bielsko-Biaáa 2007, Park,
stan prawny na dzieĔ 10.02.2007 r.
2
J. Wójcikiewicz, Rzeczoznawcza ocena zeznaĔ Ğwiadków – aspekty prawne, w: Wspóáczesna ekspertyza
psychologiczna – niewykorzystane moĪliwoĞci. Materiaáy konferencji psychologów sądowych. Kraków
17-18.11.1988, Kraków 1990.
3
J. K. Gierowski, T. JaĞkiewicz-ObydziĔska, M. Najda, Psychologia w postĊpowaniu karnym, Warszawa
2008, LexisNexis, s. 270.
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W niniejszym artykule chciaáabym odnieĞü siĊ do jednego z elementów ekspertyzy psychologicznej, mianowicie do psychologicznej oceny zeznaĔ Ğwiadków pod
wzglĊdem ich wiarygodnoĞci. W dalszej czĊĞci zostanie przedstawiony jeden z testów
sáuĪących takiej ocenie.
Psychologiczna ocena zeznaĔ, najogólniej rzecz biorąc, polega na analizie ich
formy i treĞci i stwierdzeniu, czy relacja Ğwiadka jest logiczna, spójna, konsekwentna
i odpowiada jego moĪliwoĞciom poznawczym, spoáecznym i emocjonalnym. Ocena
taka wymaga wiadomoĞci specjalnych, szczególnie z zakresu oceny poziomu intelektualnego, cech osobowoĞci, znajomoĞci kryteriów oceny wiarygodnoĞci. Psycholog
stara siĊ poprzez wykonanie dodatkowych badaĔ wykluczyü lub potwierdziü zaburzenia czy cechy osobowoĞci, które mają wpáyw na skáadane zeznania. Z drugiej strony
psycholog ma za zadanie zapoznaü siĊ z zeznaniami Ğwiadka, czy to w formie naocznej, uczestnicząc w przesáuchaniu, czy teĪ w formie poĞredniej poprzez analizĊ protokoáów zeznaĔ czy transkryptów z nagraĔ audio lub wideo. Celem tych czynnoĞci jest
analiza zeznaĔ i wydanie opinii, w jakim stopniu są one prawdopodobne. Do takiej
analizy sáuĪy test, który zostanie omówiony w dalszej czĊĞci artykuáu.
W ocenie formy i treĞci zeznaĔ są pomocne opracowane kryteria oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ. Pionierami w tworzeniu modeli oceny zeznaĔ byli psycholodzy
niemieccy, którzy oceniali zeznania dzieci jako Ğwiadków w przestĊpstwach o charakterze seksualnym. W 1959 roku niemiecki psycholog U. Undeutsch zainicjowaá
uĪyteczne kryteria rzeczywistoĞci zeznaĔ, nastĊpnie model ten rozwinąá A. Trankell.
Model Undeutscha zawiera 5 kryteriów oceny wiarygodnoĞci. Do pierwszego
z nich zaliczona zostaáa staáoĞü relacji, czyli staáe utrzymywanie linii narracyjnej.
Drugim kryterium są cechy czynnoĞci relacjonowania, w których skáad wchodzi takĪe
jĊzyk, sprawnoĞü wypowiedzi, wewnĊtrzna spójnoĞü relacji. Trzecim elementem jest
struktura osobowoĞci Ğwiadka i jego indywidualny stopieĔ rozwoju. Kolejno ocenia
siĊ motywacjĊ Ğwiadka do skáadania zeznaĔ, w tym powiązanie Ğwiadka z podejrzanym i sprawą. Ostatnia grupa dotyczy cech zawartoĞci zeznania i dzieli siĊ na dwie
podgrupy. Pierwsza obejmuje pierwotne kryteria oceny zeznania takie, jak: konkretnoĞü, liczbĊ szczegóáów, oryginalnoĞü opisów i ich homogenicznoĞü oraz powiązanie
opisu z konkretnymi sytuacjami Īyciowymi. W drugiej podgrupie znajdują siĊ wtórne
kryteria oceny zeznania obejmujące analizĊ zawartoĞci treĞciowej, stopieĔ zgodnoĞci
z innymi ustaleniami4.
Prace niemieckich i szwedzkich ekspertów (Arntzen, 1983; Trankell, 1972;
Undeutsch, 1967, 1982) daáy podstawy do stworzenia przez Stellera i Köhnkena listy
kryteriów dotyczących treĞci i opisania procedury oceniania wiarygodnoĞci zeznaĔ
(Statement Validity Assessment – SVA). Model ten jest wykorzystywany w niektórych
krajach europejskich (Niemcy, Holandia) do oceny zeznaĔ dzieci dotyczących spraw
z zakresu wykorzystywania seksualnego5. Kwestią otwartą jest to, aby model stosowaü po uprzednich badaniach nad nim, takĪe wobec dorosáych Ğwiadków i podejrzanych. Jednak na chwilĊ obecną jest zbyt maáo badaĔ dotyczących tej grupy osób.
W dalszej czĊĞci artykuáu zostanie dokáadniej zaprezentowana metoda oceny
wiarygodnoĞci zeznaĔ (SVA) z uwzglĊdnieniem moĪliwoĞci zastosowania jej do oceny
dowodów pod wzglĊdem ich wiarygodnoĞci, zostaną takĪe wskazane jej ograniczenia.
SVA skáada siĊ z trzech gáównych elementów:
4
5

E. Gruza, Ocena wiarygodnoĞci zeznaĔ Ğwiadków w procesie karnym, Kraków 2003, Zakamycze, s. 269.
A. Vrij, Wykrywanie káamstw i oszukiwania, Kraków 2009, WUJ, s. 110.
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•
•

ustrukturalizowanego wywiadu,
analizy treĞci na podstawie ustalonych kryteriów (criteria-based content analysis – CBCA), ocena treĞci i jakoĞci zeznania,
• integracji wyników CBCA z Kontrolną Listą WiarygodnoĞci6.
Wywiad ustrukturalizowany polega na swobodnej wypowiedzi osoby przesáuchiwanej, specjalnie zaprojektowanych pytaniach otwartych, które mają umoĪliwiü osobie przesáuchiwanej przypomnienie sobie i odtworzenie jak najwiĊkszej liczby szczegóáów. Wywiad
taki rejestruje siĊ za pomocą urządzeĔ nagrywających dĨwiĊk lub dĨwiĊk i obraz. NastĊpnie
spisuje siĊ transkrypty, które bĊdą stanowiü w dalszej czĊĞci materiaá do oceny za pomocą
kryteriów CBCA. Jak wynika z literatury dotyczącej sposobu posáugiwania siĊ SVA lepiej
jest oceniaü wypowiedzi na podstawie transkryptów z zapisu audio, poniewaĪ przekaz niewerbalny widoczny na taĞmie video moĪe wprowadzaü w báąd osoby oceniające.
NastĊpnym krokiem zastosowanym w tej metodzie jest poddanie ocenie wypowiedzi za pomocą ustalonych kryteriów CBCA.
Kryteria treĞciowe, na podstawie których dokonuje siĊ analizy zeznania:
Cechy ogólne
1. Logiczna struktura.
2. Nieustrukturalizowany sposób prezentacji.
3. DuĪa liczba szczegóáów.
Szczegóáowe treĞci
4. Osadzenie w kontekĞcie.
5. Opisy interakcji.
6. Odtwarzanie wypowiedzi.
7. Nieoczekiwane komplikacje podczas incydentu.
8. Niezwykáe szczegóáy.
9. Niepotrzebne szczegóáy.
10. Szczegóáy dokáadnie opisane i báĊdnie rozumiane.
11. Powiązane skojarzenia z innymi zdarzeniami.
12. Opisy stanu umysáu Ğwiadka.
13. Przypisywanie przestĊpcy okreĞlonego stanu umysáu.
TreĞci związane z motywacją
14. Spontaniczne poprawki.
15. Przyznawanie siĊ do niepamiĊtania czegoĞ.
16. Wysuwanie wątpliwoĞci, co do wáasnego zeznania.
17. ObniĪanie wáasnej wartoĞci.
18. Wybaczanie przestĊpcy.
Elementy specy¿czne dla przestĊpstwa
19. Szczegóáy charakterystyczne dla danego przestĊpstwa7.
Przeszkolone osoby (tzw. eksperci), posáugując siĊ wyĪej wymienionymi kryteriami, dokonują oceny wiarygodnoĞci zeznania, okreĞlając na 3-stopniowej skali, czy
dane kryterium wystĊpuje, gdzie 0 oznacza, Īe kryterium nie wystĊpuje, 1 – gdy kryterium jest obecne i 2 – jeĞli kryterium jest bardzo wyraĨnie speánione. Zaznaczyü naleĪy,
Īe CBCA nie polega na poszukiwaniu symptomów káamstwa. NieobecnoĞü jakiegoĞ
kryterium nie zawsze oznacza, Īe zeznanie jest sfabrykowane.

6
7

A. Memon, A. Vrij, R. Bull, Prawo i psychologia, GdaĔsk 2003, GWP, s. 16.
TamĪe, s. 17.
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Po dokonaniu oceny za pomocą CBCA zeznania porównuje siĊ nastĊpnie z Kontrolną
Listą WiarygodnoĞci, która przybliĪa test CBCA do testów standaryzowanych, czyli
takich, które mają wyraĨne normy, tak jak inne testy uĪywane w psychologii.
Kontrolna Lista WiarygodnoĞci zawiera nastĊpujące elementy:
Cechy psychologiczne
1. NieodpowiednioĞü jĊzyka i wiedzy.
2. NieodpowiednioĞü uczucia.
3. PodatnoĞü na sugestiĊ.
Cechy przesáuchania
4. Przesáuchanie sugerujące, naprowadzające, oparte na przymusie.
5. Ogólna nieadekwatnoĞü przesáuchania.
Motywacja
6. Wątpliwe motywy.
7. Wątpliwy kontekst pierwotnego wyjawienia lub zeznania.
8. Naciski na skáadanie faászywych zeznaĔ.
Kwestie dochodzeniowe
9. NiespójnoĞü z prawami natury.
10. NiespójnoĞü z innymi zeznaniami.
11. NiespójnoĞü z innymi dowodami8.
PowyĪsza lista sáuĪy temu, aby osoba oceniająca, przyglądając siĊ poszczególnym tematom, mogáa dokonaü analizy, czy zeznania ocenione na podstawie CBCA jako
wiarygodne mogą byü potwierdzone przez listĊ kontrolną. Lista kontrolna odnosi siĊ
do warunków zewnĊtrznych mogących mieü wpáyw na záoĪone zeznania. ZauwaĪyü
przy tym naleĪy, Īe negatywne odpowiedzi na poszczególne elementy listy kontrolnej
są spójne z wynikiem przyjĊtym na podstawie CBCA. JeĪeli zaĞ w zeznaniach wystĊpują elementy opisane w liĞcie kontrolnej, to wynik CBCA moĪna potraktowaü jako
maáo trafny.
Przedstawiona powyĪej metoda oceny zeznaĔ pod wzglĊdem ich wiarygodnoĞci
ma równieĪ swoje ograniczenia, chociaĪ jest metodą stosowaną w kilku krajach w procedurach sądowych. Gáówne zarzuty co do tej metody dotyczą jej trafnoĞci. Kontrolna
lista ma przybliĪyü CBCA do testów pod wzglĊdem trafnoĞci, poniewaĪ sama ocena za
pomocą CBCA nie wystarcza, aby wyciągaü wnioski co do wiarygodnoĞci zeznaĔ.
W polskich sądach biegli psycholodzy są powoáywani w celu analizy treĞci i formy
zeznaĔ. PowyĪsze narzĊdzie, a takĪe jego elementy, takie jak CBCA czy lista kontrolna,
mogą byü pomocne w formuáowaniu hipotez dotyczących wiarygodnoĞci zeznaĔ, przy
czym do kompetencji sądu naleĪy ocena, czy dane zeznania mogą stanowiü wartoĞciowy
materiaá dowodowy.
Z praktyki wynika, Īe psycholog, który uczestniczy w przesáuchaniu Ğwiadka
czy podejrzanego oprócz tego, Īe ma moĪliwoĞü obserwacji zachowania przesáuchiwanego (w tym jego reakcji pozawerbalnych takich, jak: ruchy mimowolne, pauzy
w wypowiedzi, ton i wyrazistoĞü gáosu) ma moĪliwoĞü poáączyü te zachowania z treĞcią
wypowiedzi osoby przesáuchiwanej. W analizie treĞci bardzo pomocne jest posáugiwanie siĊ modelem kryteriów, które umoĪliwiają rozpatrzenie zeznaĔ pod róĪnym kątem.
Tworzenie narzĊdzi do oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ naleĪy uznaü za pozytywną tendencjĊ. Ocena zeznaĔ pod wzglĊdem ich wiarygodnoĞci jest procesem skomplikowanym, ale bardzo przydatnym organom procesowym, staje siĊ szczególnie waĪna, ale
8

A. Vrij, Wykrywanie káamstw i…, s. 119.
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i trudna, kiedy zeznania Ğwiadka stanowią jedyny materiaá dowodowy. Dalsze badania nad testem SVA mogą przynieĞü dobre rezultaty, w tym miejscu jednak naleĪy
wskazaü równieĪ ograniczenia tej metody. Formuáowanie hipotez co do wiarygodnoĞci
zeznaĔ na podstawie SVA powinno byü czynione ostroĪnie, poniewaĪ báĊdne decyzje
w tym zakresie mogą mieü bardzo powaĪne negatywne skutki w procesie (np. oskarĪenie osoby niewinnej na podstawie faászywych zeznaĔ).
Gáówne zarzuty dotyczące testu CBCA dotyczą braku standaryzacji i braku podstaw teoretycznych. Brak standaryzacji dotyczy tego, Īe eksperci oceniający zeznania
nie są zgodni, ile kryteriów musi byü obecnych w zeznaniu, aby uznaü je za wiarygodne, ponadto róĪni eksperci odnoszą siĊ w swoich ocenach do róĪnej liczby tych kryteriów. Drugim problemem związanym z brakiem standaryzacji jest to, Īe kryteria mają
róĪną waĪnoĞü, wiĊc nie moĪna traktowaü ich tylko iloĞciowo, ale takĪe jakoĞciowo,
np. kryterium dotyczące opisu przez Ğwiadka niezrozumiaáych szczegóáów jest bardziej istotne niĪ kryterium miejsca i czasu zdarzenia, szczególnie w przypadku zeznaĔ
dzieci. Kolejną trudnoĞcią jest dokáadna ocena tego, jaki wpáyw wywiera konkretny
czynnik zewnĊtrzny na zeznanie konkretnego Ğwiadka. Innym jeszcze problemem jest
maáa zgodnoĞü ekspertów co do poszczególnych kryteriów. O ile wynik ogólny CBCA
u wiĊkszoĞci ekspertów byá zgodny, to róĪniá siĊ co do wystĊpowania poszczególnych
kryteriów, róĪni eksperci podawali róĪne kryteria w tym samym zeznaniu.
Co do podstaw teoretycznych, to CBCA opiera siĊ na hipotezie Undeutscha, która
mówi, Īe zeznanie wywodzące siĊ z pamiĊci o rzeczywistym wydarzeniu róĪni siĊ treĞcią i jakoĞcią od zeznania opartego na wymysáach i fantazji jednak nie wskazuje, dlaczego tych róĪnic naleĪy siĊ spodziewaü9.
Wskazując na ograniczenia metody, naleĪy podkreĞliü równieĪ to, Īe eksperci
oceniający za pomocą CBCA skáonni są klasy¿kowaü faászywe przekazy jako prawdĊ.
Wynika to miĊdzy innymi z tego, Īe CBCA jest detektorem prawdy, a nie káamstwa.
Ponadto niekiedy sfabrykowane historie mogą byü równie ob¿te w szczegóáy, co zeznania prawdziwe i to podwaĪa kryterium 3. W praktyce sądowej, tam gdzie SVA ma zastosowanie, oceny CBCA dokonuje jeden ekspert – jest nim psycholog powoáany przez sąd
jako biegáy do sprawy, a z tym wiąĪe siĊ niebezpieczeĔstwo subiektywnej oceny. ĩeby
temu zapobiec, zeznania powinno oceniaü minimum dwóch ekspertów, aby moĪna byáo
porównaü wyniki.
Jak juĪ wspomniaáam powyĪej, czĊsto tam, gdzie ma zastosowanie SVA, zeznania
Ğwiadka są jedynym dowodem, w związku z czym poprawnoĞci oceny zeznaĔ przez eksperta nie moĪna zwery¿kowaü za pomocą innych materiaáów dowodowych. Jeszcze innym
mankamentem metody jest to, Īe obecnie badania są prowadzone nad CBCA, a nie caáym
narzĊdziem, jakim jest SVA (czyli bez uwzglĊdnienia Kontrolnej Listy WiarygodnoĞci).
Pomimo tych zarzutów, metoda oceny wiarygodnoĞci wydaje siĊ byü na tyle przydatna, Īe prowadzone są dalsze badania nad jej ulepszeniem w kierunku standaryzacji. Aby mogáa byü stosowana powszechnie i bez zastrzeĪeĔ, badania powinny koncentrowaü siĊ nad caáym narzĊdziem, duĪą wagĊ naleĪaáoby przyáoĪyü do szkolenia ekspertów oceniających, aby maksymalnie zobiektywizowaü dokonane przez nich oceny.
Kolejnym krokiem powinno byü przeprowadzenie wiĊkszej iloĞci badaĔ z udziaáem
dzieci i podejrzanych. Badania mogáyby dotyczyü nie tylko zeznaĔ w sprawach sądowych, ale równieĪ innych relacji osób, które chcielibyĞmy sprawdziü pod wzglĊdem
prawdziwoĞci (metoda mogáaby byü zastosowana np. w procesie rekrutacji pracowni9

TamĪe, s. 140.
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ków, w celu oceny wiarygodnoĞci ich wypowiedzi co do wáasnej osoby). NaleĪy równieĪ
pogáĊbiü badania w kierunku tego, na ile káamca moĪe oszukaü eksperta oceniającego
wypowiedĨ za pomocą SVA. Jak dotychczas nie przeprowadzono równieĪ badaĔ pod
wzglĊdem róĪnic kulturowych. Czy inaczej wyglądają zeznania szczere osób mieszkających w róĪnych czĊĞciach Ğwiata, róĪnej rasy? NarzĊdzie mogáoby byü równieĪ bardziej skuteczne, jeĪeli uwzglĊdniaáoby w swej strukturze nie tylko wskaĨniki prawdomównoĞci, ale takĪe werbalne wskaĨniki káamstwa.
W praktyce oceny zeznaĔ Ğwiadków w Polsce powyĪej opisaną metodĊ wykorzystuje siĊ jedynie czĊĞciowo. Jest to prawdopodobnie związane z jej nieznajomoĞcią oraz
z niskim poziomem wiedzy z zakresu psychologii sądowej wĞród sĊdziów i prokuratorów. Na jakiej wiĊc podstawie sĊdziowie i prokuratorzy oceniają, Īe danym zeznaniom
naleĪy daü wiarĊ lub nie? Tym zagadnieniom przyglądaáa siĊ M. Piekarska-DrąĪek,
która w przygotowywanej pracy doktorskiej zajmowaáa siĊ problemem odmiennoĞci
zeznaĔ w procesie karnym. Z jej badaĔ wynika, Īe 14,86 proc. respondentów (wĞród
nich byli prokuratorzy i sĊdziowie) w ocenie, czy dany Ğwiadek mówi prawdĊ, kieruje
siĊ intuicją. Autorka zde¿niowaáa intuicjĊ jako umiejĊtnoĞü bazującą na doĞwiadczeniu zawodowym i Īyciowym10. Inna autorka – E. Gruza – wskazuje, Īe de¿nicja intuicji jest inna i podaje za Sáownikiem JĊzyka Polskiego, Īe pojĊcie to oznacza przeczucie,
zdolnoĞü przewidywania, twórczą wyobraĨniĊ, rodzaj irracjonalnego poznania, polegający na uchwyceniu prawdy dziĊki wewnĊtrznemu przekonaniu, bez pomocy rozumowania i dziaáalnoĞci praktycznej11. Wedáug autorki intuicja odgrywa pewną rolĊ np.
w procesie dowodzenia i w pracy sĊdziego. NaleĪy jednak pamiĊtaü, Īe dane intuicyjne są
niesprawdzalne; ponadto nie moĪna uwzglĊdniü, Īe do prawdy dochodzi siĊ dziĊki
posiadanej intuicji, tym bardziej, Īe jest ona cechą bardzo indywidualną.
Aby wyjaĞniü, na jakiej podstawie sĊdziowie i prokuratorzy dają wiarĊ zeznaniom,
E. Gruza zaprojektowaáa wáasne badania i przeprowadziáa je na tych wáaĞnie grupach
zawodowych. Badania polegaáy na rozmowie z sĊdziami i prokuratorami, na przeprowadzaniu ankiet i analizowaniu akt, w których autorka zwracaáa szczególną uwagĊ na uzasadnienia wyroków w sprawach juĪ zakoĔczonych i w ten sposób szukaáa odpowiedzi na
pytanie, co przekonaáo sĊdziów o wiarygodnoĞci zeznaĔ Ğwiadków.
Z przeprowadzonych badaĔ wynika miĊdzy innymi, Īe w sytuacji, gdy sąd
uznawaá zeznania za wiarygodne, odnosiá siĊ do kryteriów ich wiarygodnoĞci, czyli
braá pod uwagĊ argumenty o charakterze przedmiotowym. W przypadku zaĞ, gdy
oceniá zeznania jako niewiarygodne – uzasadniaá to brakiem wiarygodnoĞci osoby
Ğwiadka, czyli wskazywaá na podmiot12. PoniĪej zostaną omówione kryteria, które
najczĊĞciej wystĊpowaáy w zeznaniach i na których sąd opará swoje orzeczenia.
NajczĊĞciej wymienianym argumentem na to, Īe zeznania są wiarygodne byáo
zwrócenie uwagi, Īe mają one oparcie w zeznaniach innych Ğwiadków, uzupeániają
je i korespondują z nimi. Kolejnym kryterium byáo odwoáanie siĊ do logicznoĞci
wypowiedzi, czyli takich zeznaĔ, które pokazują logiczny ciąg zdarzeĔ. LogicznoĞü
jest teĪ czĊsto áączona ze spójnoĞcią i konsekwencją. NastĊpny argument to odwoáanie siĊ do potwierdzenia treĞci zeznaĔ w materiale dowodowym. Sąd dawaá wiarĊ
10
Wyniki tych badaĔ prezentowane byáy przez M. Piekarską-DrąĪek na seminarium doktorskim w dniu
20.01.2003 r., w: E. Gruza, Ocena wiarygodnoĞci zeznaĔ…, s. 269.
11
E. Gruza, Ocena wiarygodnoĞci zeznaĔ…, s. 269, za: Sáownik jĊzyka polskiego, M. Szymczak (red.), t. I,
Warszawa 1988, PWN, s. 804.
12
E. Gruza, Ocena wiarygodnoĞci zeznaĔ…, s. 407.
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równieĪ zeznaniom niewyuczonym i naturalnym, przy czym zwracaá tu uwagĊ na
sáownictwo, jakim posáugiwaá siĊ Ğwiadek i na to, czy jest ono adekwatne do jego
poziomu wyksztaácenia i Ğrodowiska Īycia13. PowyĪsze kryteria odnoszą siĊ do treĞci zeznaĔ i skupiają siĊ na treĞci relacji w kontekĞcie innych zeznaĔ i zebranego
materiaáu dowodowego.
W psychologii zeznaĔ kryteria wynikające z treĞci obejmują dodatkowo stopieĔ
szczegóáowoĞci relacji i opisy elementów typowych dla danego rodzaju przestĊpstwa,
wynikające zaĞ z przebiegu zeznania obejmują staáoĞü, konsekwencjĊ relacji w póĨniejszych zeznaniach oraz rodzaj i sposób powstawania uzupeánieĔ. Aby ujednoliciü
jĊzyk, jakim posáugują siĊ prawnicy i psycholodzy, autorka badaĔ dokonaáa zestawienia pojĊü. I tak: staáoĞü zeznaĔ wydaje siĊ toĪsama z okreĞleniem zeznania są konsekwentne, rodzaj i sposób powstawania uzupeánieĔ, traktowane w psychologii jako drugie kryterium wynikające z przebiegu zeznania, wydaje siĊ nawiązywaü zarówno do
spójnoĞci, jak i konsekwencji, logicznoĞci i naturalnoĞci. NastĊpne kryterium to stopieĔ
szczegóáowoĞci i treĞci typowe dla przestĊpstwa. W praktyce procesowej trudno jednak
znaleĨü ich odpowiedniki, gdyĪ praktycy utoĪsamiają przebieg zeznania z jego treĞcią.
PowyĪsze cechy zeznaĔ odgrywają decydującą rolĊ dopiero wtedy, gdy powiąĪe
siĊ je z cechami konkretnego Ğwiadka. W praktyce najczĊĞciej przywoáywanym argumentem dotyczącym wiarygodnoĞci osoby byáo to, Īe Ğwiadek jest obcy w stosunku do
oskarĪonego. Kolejnym kryterium byá emocjonalny sposób zeznawania Ğwiadka i przypisywane mu cechy szczeroĞci. Przy czym sąd dawaá wiarĊ temu Ğwiadkowi, który, relacjonując zdarzenie, przejawia emocje, ale nie jest nadmiernie nerwowy czy agresywny.
Z powyĪszego opisu wynika, Īe sąd, wierząc zeznaniom, posáuguje siĊ kryteriami
przedmiotowymi, czyli odnoszącymi siĊ do samych zeznaĔ. Kiedy jednak zeznania
uznaje za niewiarygodne, to posáuguje siĊ cechami samego Ğwiadka, czyli bierze pod
uwagĊ kryteria podmiotowe. Do tych kryteriów naleĪy brak obiektywizmu Ğwiadka
wynikający z jego powiązaĔ z podejrzanym lub oskarĪonym, niepamiĊü Ğwiadka, schematyzm myĞlenia i uproszczenia, jakich dokonaá na etapie spostrzegania. Innym kryterium niewiarygodnoĞci zeznaĔ Ğwiadka jest naduĪywanie przez niego alkoholu14.
E. Gruza koĔczy swoje badania konkluzją, Īe dotychczasowe osiągniĊcia psychologii sądowej i kryminalistyki nie znalazáy zastosowania w praktyce pracy sĊdziów
i prokuratorów. Pomimo tego, iĪ dostrzegają oni przydatnoĞü wiedzy psychologicznej
do wykonywania przez nich zawodu, to w praktyce nie widaü ani rezultatów jej wykorzystywania, ani bezpoĞredniego jej zastosowania.
Badania przytoczone w tym artykule byáy przeprowadzane okoáo 8 lat temu.
Obecnie sytuacja wykorzystania wiedzy psychologicznej do oceny wiarygodnoĞci
zeznaĔ wygląda nieco lepiej. Z mojej praktyki biegáego psychologa wynika, Īe zarówno
prokuratorzy, jak i sĊdziowie coraz czĊĞciej rozumieją potrzebĊ zasiĊgania opinii psychologów do oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ Ğwiadków (w myĞl artykuáu 192 § 2 kpk).
Początkowo prokuratorzy wystĊpowali o biegáych w przypadku Ğwiadków, co do których istniaáo podejrzenie, Īe mogą byü upoĞledzeni umysáowo, wczeĞniej leczyli siĊ
psychiatrycznie bądĨ gdy z innych przyczyn porozumienie siĊ z nimi sprawiaáo trudnoĞü. Obecnie natomiast prokuratorzy skáonni są zasiĊgaü opinii biegáego równieĪ
w innych przypadkach, na przykáad wtedy, gdy kolejne zeznania Ğwiadka są niespójne
lub gdy Ğwiadek mówi, Īe nie pamiĊta wydarzeĔ.
13
14

TamĪe, s. 413.
TamĪe, s. 419.
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Wydając postanowienie o powoáaniu biegáego, prokuratorzy formuáują pytania
dotyczące zdolnoĞci spostrzegania, zapamiĊtywania, odtwarzania faktów, skáonnoĞci
do káamstwa, poziomu intelektualnego oraz cech osobowoĞci Ğwiadka. Odpowiedzi
na te pytania mają pomóc sądom lub prokuratorom oceniü zeznania danej osoby.
W takiej sytuacji psycholog jest zobowiązany do wskazania w swojej opinii wszystkich
obszarów funkcjonowania Ğwiadka (np. funkcjonowanie poznawcze, emocjonalne, spoáeczne), które mają wpáyw na formuáowanie przez niego zeznaĔ. Ma to pomóc w ocenie, czy np. osoba umysáowo upoĞledzona w stopniu lekkim jest zdolna do dostrzegania i zapamiĊtywania faktów, odtwarzania ich i nazywania. Wiedza z zakresu psychologii jest bardzo przydatna wtedy, gdy funkcjonowanie Ğwiadka jest w jakiĞ sposób
zaburzone. Nie moĪna bowiem z góry przyjąü, Īe dany Ğwiadek ze wzglĊdu na swoją
dysfunkcjĊ jest niewiarygodny. Na pierwszy rzut oka moĪna by powiedzieü, Īe osoba
o niskim potencjale intelektualnym moĪe byü skáonna do wymyĞlania róĪnych historii
i podawania ich jako prawdziwych, w rzeczywistoĞci jednak takie osoby mają problemy
z abstrakcyjnym myĞleniem, z wyobraĨnią i kreatywnoĞcią, i w związku z tym nie są
zdolne do przedstawiania wymyĞlonych przez siebie historii. JeĞli wiĊc nawet miaáyby
taki zamiar, to bardzo áatwo moĪna zwery¿kowaü to za pomocą dodatkowych pytaĔ.
Z powyĪszego wynika, Īe niekiedy Ğwiadkowie czy osoby pokrzywdzone o niskim
potencjale intelektualnym, mające trudnoĞü z wysáawianiem siĊ, mogą záoĪyü wiarygodne zeznania.
Kolejnym przykáadem przydatnoĞci wiedzy psychologicznej przy ocenie wiarygodnoĞci zeznaĔ są kwestie związane z ludzką pamiĊcią, z procesami spostrzegania, przechowywania i odtwarzania spostrzeĪeĔ. Szczególnie waĪne jest to zagadnienie w przypadku Ğwiadków – dzieci, które mają ograniczone moĪliwoĞci zapamiĊtywania oraz w przypadku odtwarzania faktów w szerszym kontekĞcie. Podobnie jak
w wyĪej przedstawionej sytuacji nie moĪna z góry zaáoĪyü, Īe dziecko jest niewiarygodne ze wzglĊdu na jego mniejsze zdolnoĞci zapamiĊtywania czy odtwarzania spostrzeĪeĔ. Wszelkie wątpliwoĞci w tym zakresie moĪe wyjaĞniü wáaĞnie biegáy psycholog w taki sposób.
PowyĪsze przykáady zwracania siĊ o pomoc do biegáego dotyczyáy oceny funkcjonowania Ğwiadka, czyli odnosiáy siĊ do aspektu podmiotowego w ocenie zeznaĔ.
MoĪe jednak wystąpiü równieĪ sytuacja, w której sąd lub prokurator powoáuje biegáego
do oceny zeznaĔ pod wzglĊdem ich wiarygodnoĞci psychologicznej, udostĊpniając psychologowi kilka zeznaĔ Ğwiadka w tej samej sprawie. ChociaĪ postanowienie o powoáaniu biegáego psychologa zawiera te same pytania, które zostaáy omówione wyĪej, to
biegáy moĪe dokonaü analizy poszczególnych zeznaĔ i oceniü je pod wzglĊdem wiarygodnoĞci psychologicznej z uwzglĊdnieniem cech osobowoĞci i potencjaáu intelektualnego Ğwiadka. Z taką sytuacją spotkaáam siĊ jako biegáy sądowy kilkakrotnie. Aby
dokonaü oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ, osobiĞcie wykorzystujĊ elementy narzĊdzia
SVA. Jak juĪ wskazywano, SVA skáada siĊ z trzech czĊĞci: przesáuchania ustrukturowanego15, analizy treĞci opartej na kryteriach (CBCA) i Kontrolnej Listy WiarygodnoĞci.
W przypadku przesáuchania ustrukturalizowanego psycholog ma maáe moĪliwo15
Wywiad przeprowadzany ze Ğwiadkiem jest czĊĞcią metody oceny zeznaĔ (SVA) i powinien zawieraü trzy
gáówne elementy: nawiązanie kontaktu ze Ğwiadkiem, swobodną relacjĊ Ğwiadka na temat zdarzenia, zadawanie pytaĔ w okreĞlonej formie i kolejnoĞci, zakoĔczenie. Szczególnie waĪnym elementem tego wywiadu
jest zadawanie pytaĔ, poniewaĪ naleĪy tutaj zwróciü szczególną uwagĊ na wyeliminowanie pytaĔ sugerujących odpowiedĨ lub pytaĔ zamkniĊtych na początku, co utrudnia zdobycie szczegóáowych informacji od
Ğwiadka. Za: A. Memon, A. Vrij, R. Bull, Prawo i psychologia, GdaĔsk 2003, GWP, s. 237.
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Ğci wpáywania na sposób przesáuchania lub nie ma ich wcale, dlatego teĪ ten element
narzĊdzia nie jest wykorzystywany. Kryteria odnoszące siĊ do treĞci zeznaĔ (CBCA)
pomagają porządkowaü wiedzĊ na temat samych zeznaĔ. Dają moĪliwoĞü odpowiedzi
na pytania, czy są one logiczne, czy mają swobodny, nieustrukturalizowany przebieg
i czy są szczegóáowe. Analizując ich treĞü, sprawdzam, czy są one osadzone w szerszym
kontekĞcie. WaĪnym kryterium wiarygodnoĞci jest równieĪ to, czy zeznania zawierają
opisy interakcji, czy zawierają dokáadne wypowiedzi osób uczestniczących, i czy Ğwiadek podaje jakieĞ niezwykáe szczegóáy. Sądy i prokuratorzy nie zwracają szczególnej
uwagi na te kryteria, a w psychologii zeznaĔ zaĞ wystĊpowanie ich w zeznaniu znacznie podnosi wiarygodnoĞü tego zeznania.
Kolejne kryteria CBCA odnoszą siĊ do motywacji Ğwiadka. NaleĪy tu wyjaĞniü
pewną kwestiĊ. Tym, co uwiarygadnia zeznania, są spontaniczne poprawki, przyznawanie siĊ do niepamiĊci czegoĞ, wysuwanie wątpliwoĞci co do wáasnego zeznania.
Praktycy raczej skáonni są nie wierzyü osobie, która sama w siebie nie wierzy i przyznaje siĊ do niepamiĊci niektórych faktów. Jednak, jak wynika z prawidáowoĞci psychologii zeznaĔ, wáaĞnie takie zachowania osoby mogą uwiarygodniü jej relacjĊ. Rolą biegáego psychologa jest opisaü i wyjaĞniü mechanizm takiego zachowania i tym samym
pomóc w zrozumieniu jego sposobu funkcjonowania i skáadania zeznaĔ.
Kolejnym elementem narzĊdzia SVA jest Kontrolna Lista WiarygodnoĞci.
W swojej praktyce wykorzystujĊ ją doĞü czĊsto. Zawiera ona 11 tematów, m.in. nieodpowiednioĞü jĊzyka i wiedzy, podatnoĞü na sugestiĊ, wątpliwe motywy skáadania
zeznaĔ i inne. Dotyczą one zarówno zachowania lub cech Ğwiadka, jak równieĪ okolicznoĞci zdarzenia, które Ğwiadek relacjonuje. WystĊpowanie zawartych w tej liĞcie
twierdzeĔ w zeznaniach powoduje, Īe naleĪy je oceniaü szczególnie wnikliwie, gdyĪ
mogą one byü sfabrykowane. Inaczej sprawa wygląda w przypadku kryteriów treĞciowych, których wystĊpowanie w zeznaniach przemawia za ich wiarygodnoĞcią.
Przykáadowo, jeĪeli w zeznaniu wystĊpuje kryterium logicznoĞci i spójnoĞci, a Ğwiadek jednoznacznie posáuguje siĊ nieadekwatnym jĊzykiem, wyraĪa nieadekwatne do
sytuacji emocje i jest podatny na sugestiĊ, to naleĪy bardzo ostroĪnie oceniaü wiarygodnoĞü jego zeznaĔ.
Reasumując, obecnie przedstawiciele wymiaru sprawiedliwoĞci coraz czĊĞciej
rozumieją potrzebĊ korzystania z pomocy biegáych z zakresu psychologii. DziĊki szkoleniom i szeroko propagowanym programom zarówno prokuratorzy, jak i sĊdziowie
mają coraz wiĊkszą wiedzĊ psychologiczną dotycząca cech osobowoĞci i sposobu funkcjonowania ludzi oraz moĪliwoĞci jej wykorzystania do efektywniejszego przeprowadzania przesáuchaĔ. MoĪna zatem mieü nadziejĊ, Īe narzĊdzia sáuĪące do oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ równieĪ zostaną docenione i bĊdą szerzej wykorzystywane w praktyce. Rolą biegáych psychologów powinno byü propagowanie wykorzystywania zdobyczy psychologii w sądownictwie.
Jak wskazano powyĪej, narzĊdzie do oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ (SVA) lub jego
elementy (CBCA i Kontrolna Lista WiarygodnoĞci) z powodzeniem moĪe byü wykorzystywane przez wymiar sprawiedliwoĞci. Aktualnie elementy SVA są wykorzystywane
równieĪ przy realizacji zadaĔ ustawowych w Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego.
Jednym z obszarów zastosowania powyĪszego narzĊdzia są czynnoĞci realizowane przez funkcjonariuszy Ğledczych, takie jak przesáuchania Ğwiadków i podejrzanych. Elementy SVA są pomocne przy wery¿kacji zeznaĔ i wyjaĞnieĔ. Psycholog,
posáugując siĊ narzĊdziem, wskazuje Ğledczym, czy zeznania Ğwiadków lub wyjaĞnienia podejrzanych są wiarygodne pod wzglĊdem psychologicznym. Taka wiedza pozwala

I. ANALIZY

53

funkcjonariuszom zbadaü dokáadniej obszary, których wiarygodnoĞü budzi wątpliwoĞci i ewentualnie sprawdziü je za pomocą innych wskaĨników.
Jeszcze innym obszarem wykorzystania opisywanego narzĊdzia jest wery¿kacja kandydatów do sáuĪby. Osoby ubiegające siĊ o pracĊ w ABW przechodzą wiele etapów rekrutacji, miĊdzy innymi badanie poligra¿czne. Elementy narzĊdzia SVA sáuĪą
jako metoda wspomagająca badanie poligra¿czne. Psycholog moĪe, w pewnym zakresie, wskazaü za pomocą narzĊdzia tematy, na które badany odpowiada wiarygodnie, na
ile jego wersja jest prawdopodobna pod wzglĊdem psychologicznym i te, których wiarygodnoĞü jest wątpliwa. Osoba przeprowadzająca badanie poligra¿czne dysponująca
powyĪszą wiedzą ma moĪliwoĞü sprawdzenia u badanego powyĪszych obszarów (np.
rozszerzając pytania podczas badania poligra¿cznego).
Istotne jest równieĪ dokáadne sprawdzanie motywacji osób ubiegających siĊ
o przyjĊcie do sáuĪby. Motywów dziaáaĔ ludzkich moĪe byü tyle, ile jest osobowoĞci. Warto wiĊc zwróciü uwagĊ na osoby, które podają inne powody podjĊcia sáuĪby,
niĪ mają w rzeczywistoĞci. Szczególnie niebezpieczna sytuacja wystĊpuje wtedy,
gdy osoba zatrudniona w ABW skáonna jest wykorzystywaü wiedzĊ i informacje
o dziaáalnoĞci tej instytucji na jej niekorzyĞü. W niektórych przypadkach moĪe to siĊ
powaĪnie odbiü na bezpieczeĔstwie paĔstwa. Psycholog dysponujący narzĊdziem do
oceny wiarygodnoĞci jest zdolny w pewnym zakresie oceniü, czy kandydat rzeczywiĞcie przejawia taką motywacjĊ, jaką deklaruje podczas rozmowy, czy jego wypowiedĨ budzi wątpliwoĞci.
Aby narzĊdzie do oceny wiarygodnoĞci zeznaĔ dobrze speániaáo swoje zadanie,
powinno byü ciągle udoskonalane i dostosowywane do aktualnych potrzeb. WszĊdzie
tam, gdzie praca oparta jest na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i analizowaniu informacji, moĪe byü zastosowane narzĊdzie do kryterialnej oceny wiarygodnoĞci tych
informacji, a takĪe oceny osób, które te informacje przekazują. W związku z tym
stosuje siĊ je w ABW, jednak naleĪy dąĪyü, aby byáo wykorzystywane czĊĞciej i w
wiĊkszym zakresie. WaĪne jest równieĪ propagowanie i rekomendacja tego narzĊdzia
w pionach wskazanych powyĪej, w związku z czym są plany zaprojektowania szkoleĔ
dotyczących tej metody i skierowania ich do funkcjonariuszy wykonujących zarówno
czynnoĞci dochodzeniowo-Ğledcze, jak i operacyjno-rozpoznawcze. Posáugiwanie siĊ
CBCA nie wymaga wyksztaácenia psychologicznego, natomiast jest potrzebna wiedza z zakresu funkcjonowania czáowieka, aby trafnie obserwowaü i interpretowaü
jego zachowanie.
W polskiej praktyce sądowej narzĊdzie SVA nie moĪe byü zastosowane tak, aby
jego wyniki mogáy stanowiü dowód w sprawie. Jednak kryteria uĪyte w tym teĞcie
sáuĪą biegáym psychologom do oceny zeznaĔ pod wzglĊdem ich wiarygodnoĞci psychologicznej. Biegáy obecny przy przesáuchaniu, analizujący protokoáy zeznaĔ czy
wyjaĞnieĔ, jest w stanie, opierając siĊ na poszczególnych kryteriach, wskazaü, czy
dane zeznania moĪna uznaü za mniej lub bardziej prawdopodobne. Ma to znaczenie równieĪ wtedy, gdy organy procesowe podejmują decyzjĊ o kierunku Ğledztwa czy
dochodzenia.
Ani w polskim systemie prawnym, ani w praktyce psychologii sądowej jak
dotychczas nie wypracowano lepszych metod oceny zeznaĔ Ğwiadków. Dlatego teĪ
warto odwoáywaü siĊ do dorobku psychologów zagranicznych, którzy w znaczący sposób przyczynili siĊ do udoskonalenia procesów sądowych.
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Streszczenie
Psycholog, jako biegáy sądowy, to wedáug obowiązujących w Polsce przepisów
osoba, która posiada tzw. wiadomoĞci specjalne. Jest ona powoáywana przez organ procesowy (sąd lub prokuratora) do wydawania opinii na temat okolicznoĞci niezbĊdnych
do rozstrzygania konkretnych spraw. Zakres ekspertyzy psychologicznej sporządzanej
przez biegáego psychologa jest niezwykle szeroki i swym zasiĊgiem moĪe obejmowaü
wiele obszarów.
W niniejszym artykule ukazano rolĊ biegáego psychologa w ocenie wiarygodnoĞci
zeznaĔ. Publikacja ta przybliĪa procedurĊ oceny tej wiarygodnoĞci za pomocą narzĊdzia Statement Validity Assessment (SVA), ze szczególnym uwzglĊdnieniem analizy
treĞci na podstawie ustalonych kryteriów (criteria-based content analysis – CBCA). Ze
stosowaniem tej metody moĪna wiązaü wiele nadziei, szczególnie w przypadkach, gdy
zeznania Ğwiadków stanowią jedyny materiaá dowodowy.
Artykuá wskazuje na moĪliwoĞü wykorzystywania wyĪej wymienionej metody
do oceny dowodów, ale równieĪ na ograniczenia, jakie z sobą niesie. Niemniej jednak warto rozwaĪyü moĪliwoĞü jej stosowania przy realizacji ustawowych zadaĔ ABW
związanych z pozyskiwaniem informacji i ich oceną.

Abstract
The psychologist as an expert witness is, according to the legally binding regulations in Poland, a person who has an expert knowledge and has been appointed by
a court of law or a public prosecutor’s of¿ce to give an opinion on the circumstances
necessary to decide on a given case. The scope of a psychological expert opinion carried
out by an expert psychologist is very broad and may cover many areas.
In the article I will show the role of a psychologist as an expert in a speci¿c process
which is the statement validity assessment. I will elaborate on the Statement Validity
Assessment Procedure (SVA) created by Steller and Köhnken with special emphasis on
criteria-based content analysis. We have great hopes for this method, especially when
the witnesses’ testimony is the only evidence.
I will present the ways of using this method by an expert psychologist for evidence
assessment on account of its validity. I will also present the limitations of this method. It
is worth considering the possibility of applying the mentioned method in conducting the
ABW’s statutory tasks related to acquisition and evaluation of information.
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àukasz Skoneczny

Wpáyw zmian klimatycznych na bezpieczeĔstwo
Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia
W ostatnich latach jesteĞmy Ğwiadkami coraz czĊstszych anomalii pogodowych, które swoją gwaátownoĞcią oraz nieprzewidywalnoĞcią powodują wielkie
straty materialne, a takĪe liczne o¿ary wĞród ludzi. Przykáadem tego nowego rodzaju
zagroĪeĔ mogą byü ubiegáoroczne powodzie w Polsce czy wywoáane dáugotrwaáą
suszą poĪary lasów w Rosji. WiĊkszoĞü ekspertów jako przyczynĊ tych zdarzeĔ
wskazuje „efekt cieplarniany” oznaczający kumulowanie w atmosferze gazów, które
blokują promieniowanie cieplne Ziemi, skierowując je ponownie ku niej zamiast
w przestrzeĔ kosmiczną.1 Gáównym niebezpieczeĔstwem związanym z postĊpowaniem tego procesu są radykalne zmiany klimatyczne i towarzyszące im zjawiska
atmosferyczne.
Wedáug ocen MiĊdzyrządowego Zespoáu ds. Zmiany Klimatu (Intergovernmental
Panel on Climate Change, IPCC)2 Ğrednia globalna temperatura powietrza w latach
1906-2005 wzrosáa o 0,74°C. W opracowanych przez zespóá prognozach modeli klimatycznych wykazano, Īe w XXI wieku Ğrednia globalna temperatura powierzchni
Ziemi podniesie siĊ od 1,1°C do 6,4 °C. NiezaleĪnie od sporu dotyczącego etiologii
tego zjawiska3 nie ulega wątpliwoĞci, Īe niesie ono za sobą powaĪne konsekwencje
dla biosfery, a tym samym dla ludzi, którzy są jej integralnym elementem. WĞród
gáównych niebezpieczeĔstw wskazuje siĊ przede wszystkim na:
• ekstremalne zjawiska pogodowe,
• zmiany w iloĞci rocznych opadów atmosferycznych,
• topnienie lodowców,
• podnoszenie siĊ poziomu mórz i oceanów.
Zmiany klimatyczne są jednym z najwiĊkszych wyzwaĔ XXI wieku, poniewaĪ wpáywają na ¿zyczne uwarunkowania istnienia oraz dobrobytu poszczególnych narodów. Potencjalna skala tego zjawiska powoduje, Īe w niektórych krajach – zwáaszcza w USA i Rosji4 – problematyka ta juĪ teraz jest przedmiotem analiz instytucji paĔstwowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących siĊ kwestiami bezpieczeĔstwa. TakĪe na forum miĊdzynarodowym od co najmniej czterdzieĞci lat podejmowane są róĪnorodne inicjatywy zmierzające do przeciwdziaáania
globalnemu ociepleniu.

1

M. PietraĞ, BezpieczeĔstwo ekologiczne w Europie. Studium politologiczne, Lublin 2000, s.143.
Organizacja zaáoĪona w 1988 r. przez dwie agendy Narodów Zjednoczonych – ĝwiatową OrganizacjĊ
Meteorologiczną (WMO) oraz Program ĝrodowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP)
w celu oceny ryzyka związanego z wpáywem czáowieka na zmianĊ klimatu.
3
WiĊkszoĞü Ğrodowisk naukowych uwaĪa, Īe zmiany temperatury mają charakter antropogeniczny, niemniej jednak istnieje doĞü liczna grupa zwolenników teorii postrzegającej to zjawisko jako naturalny,
cykliczny proces, na który czáowiek w Īaden sposób nie moĪe wpáywaü. Zob. np. A. Giddens, Klimatyczna
katastrofa, Warszawa 2101, PrószyĔski i S-ka, s. 26 i nast.
4
Zob. m.in. wydany przez amerykaĔską Narodową RadĊ Wywiadu (National Intelligence Council) raport
Global Trends 2025: A Transformed World czy rosyjska strategia dziaáania w rejonie Arktyki – Osnovy
gosudarstvennoi polityki Rossiiskoi Federatsii v Arktike na period do 2020 goda i dalneishuyu perspektivu
(www.scrf.gov.ru/documents/98.html).
2
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Natomiast w przypadku Polski moĪna odczuü pewien de¿cyt w zakresie caáoĞciowych prognoz i analiz dotyczących wpáywu potencjalnych skutków zmian
klimatycznych (spoáecznych, gospodarczych, politycznych) na bezpieczeĔstwo
kraju. Istniejące bowiem w róĪnych dokumentach rządowych zapisy (np. Strategia
BezpieczeĔstwa Narodowego z 2007 r.) są zbyt ogólnikowe. NadziejĊ budzą jednak
realizowane przez polskie wáadze prace nad porządkowaniem obowiązujących dokumentów strategicznych5, w trakcie których kwestie te powinny byü wziĊte powaĪnie pod rozwagĊ.
W tym kontekĞcie naleĪy zastanowiü siĊ nad dwoma zasadniczymi pytaniami.
Po pierwsze, jaki wpáyw na stan bezpieczeĔstwa Unii Europejskiej bĊdzie wywieraü postĊpujące ocieplenie klimatu? Po drugie, jakich dziaáaĔ naleĪaáoby oczekiwaü ze strony polskich wáadz w ramach prowadzonej polityki bezpieczeĔstwa, aby
nasze paĔstwo mogáo efektywnie przeciwdziaáaü negatywnym skutkom zmian klimatycznych?

ZagroĪenia związane ze zmianami klimatycznymi
PostĊpujące ocieplenie klimatu, ze wzglĊdu na moĪliwe konsekwencje polityczne, ekonomiczne oraz spoáeczne, stanowi powaĪne wyzwanie zarówno dla
poszczególnych paĔstw, jak i caáego systemu bezpieczeĔstwa miĊdzynarodowego.
ZagroĪenia związane ze zmianami klimatycznymi charakteryzują siĊ bowiem dáugotrwaáoĞcią, wielowymiarowoĞcią oddziaáywania, a takĪe globalnym obszarem
wystĊpowania. Szczególnie interesujące analizy dotyczące wpáywu efektu cieplarnianego na bezpieczeĔstwo paĔstw zostaáy opracowane przez Center for Naval
Analyses6 oraz National Intelligence Council7. BĊdą one takĪe stanowiáy punkt wyjĞcia dla dalszych rozwaĪaĔ.
WĞród potencjalnych nastĊpstw zmian klimatycznych destabilizujących bezpieczeĔstwo poszczególnych paĔstw wskazuje siĊ przede wszystkim na:
• Ograniczenia w dostĊpie do wody
Wzrost temperatury związany z ociepleniem klimatu bĊdzie wpáywaá na poziom
opadów atmosferycznych oraz szybkoĞü topnienia lodowców górskich, co odbije siĊ równieĪ na dostĊpnych zasobach wody pitnej. Istotne znaczenie ma zwáaszcza ten ostatni
proces, poniewaĪ co najmniej poáowa iloĞci wody spoĪywanej przez okoáo 40 proc.
populacji ludzkiej bierze siĊ z letnich roztopów lodowców górskich. PostĊpujący
wzrost temperatury moĪe spowodowaü ich zanik w ciągu nastĊpnych dekad. NaleĪy
takĪe zauwaĪyü, Īe np. w Azji kilka gáównych rzek (Indus, Ganges, Mekong, Jangcy,
5
Zob. Plan porządkowania strategii rozwoju – tekst uwzglĊdniający dokonaną w dniu 10 marca 2010 r.
reasumpcjĊ decyzji Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. (http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/
Polityka_rozwoju/System_zarzadzania_rozwojem/).
6
Center for Naval Analyses (CNA) – powstaáy w trakcie II wojny Ğwiatowej amerykaĔski rządowy instytut
badawczo-rozwojowy, którego celem jest realizowanie projektów naukowych na rzecz Marynarki Wojennej USA
oraz Korpusu Piechoty Morskiej. CNA zajmuje siĊ takĪe prowadzeniem badaĔ i analiz na rzecz innych agend
paĔstwowych oraz wojskowych. Jednym z efektów tych prac jest raport z 2007 r. dotyczący wpáywu zmian klimatycznych na bezpieczeĔstwo USA – National Security and the Threat of Climate Change.
7
Narodowa Rada Wywiadu National Intelligence Council (NIC) – powstaáa w 1979 r. Stanowi – w ramach
Wspólnoty Wywiadowczej USA – centrum do spraw Ğrednio- i dáugoterminowego planowania strategicznego. Jednym z najwaĪniejszych dokumentów opracowywanych przez NIC jest tzw. Raport Globalny
(Global Brie¿ng) zawierający potencjalne scenariusze rozwoju sytuacji polityczno-gospodarczo-spoáecznej na Ğwiecie. Aktualny raport Global Trends 2025: A Transformed World.
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Huangho) ma swoje Ĩródáo w Himalajach. Znajduje siĊ tam trzeci co do wielkoĞci – po
Antarktydzie oraz Grenlandii – masyw lodowcowy. JeĪeli na skutek ocieplenia klimatu
jego wielkoĞü zaczĊáaby siĊ szybko zmniejszaü, bĊdzie to miaáo katastrofalne skutki dla
duĪej czĊĞci Azjatów, poniewaĪ zostaliby oni w znacznym stopniu pozbawieni dostĊpu
do wody.8
Wedáug danych przedstawionych przez National Intelligence Council9 obecnie
21 paĔstw – zamieszkanych przez okoáo 600 mln osób – ma problemy z dostĊpem do
wody pitnej. Do 2025 r. liczba ta wzroĞnie do 36 krajów, w których Īyje okoáo 1,4 mld
ludzi. W grupie tej znajdą siĊ m.in.: Burundi, Kolumbia, Etiopia, Erytrea, Malawi,
Pakistan oraz Syria. Proces ten bĊdzie siĊ pogáĊbiaá z powodu rolnictwa krajów rozwijających siĊ, które ze wzglĊdu na swoją nieefektywnoĞü zuĪywa bardzo duĪe iloĞci wody.
• Zmniejszenie produkcji rolnej
Zmiany klimatyczne bĊdą miaáy takĪe istotny wpáyw na poziom globalnej produkcji rolnej. Wedáug danych Earth Policy Institute kaĪdy wzrost temperatury o 1°C
powyĪej aktualnej Ğredniej spowoduje spadek zbiorów zbóĪ o 10 proc.10 W poáączeniu
z prognozami Banku ĝwiatowego przewidującymi, Īe do 2030 r. na Ğwiecie zapotrzebowanie na ĪywnoĞü zwiĊkszy siĊ o poáowĊ, daje to dosyü niepokojący obraz przyszáoĞci,
w której moĪe dochodziü do powaĪnych konÀiktów miĊdzypaĔstwowych na tym tle.
Dotyczy to przede wszystkim subkontynentu indyjskiego oraz Afryki Subsaharyjskiej,
gdzie juĪ teraz wystĊpują istotne problemy w tym zakresie.
• Choroby zakaĨne i inne problemy zdrowotne
Ocieplenie klimatu spowoduje, Īe zwiĊkszy siĊ obszar wystĊpowania chorób
zakaĨnych przenoszonych na przykáad przez owady – dotyczy to przede wszystkim
gorączki Denga11 oraz malarii. MoĪe to szczególnie negatywnie oddziaáywaü na poziom
bezpieczeĔstwa w regionach geogra¿cznych, gdzie do tej pory nie istniaáy tego rodzaju
zagroĪenia, i powodowaü powstawanie nowych napiĊü miĊdzynarodowych12.
• Wzrost poziomu mórz i oceanów
Wzrost temperatury oraz związany z tym proces topnienia lodowców nie pozostanie bez wpáywu na poziom mórz i oceanów. Jego potencjalnymi konsekwencjami są
przesiedlenia ludnoĞci na ogromną skalĊ – tym bardziej, Īe okoáo dwie trzecie ludnoĞci
Īyje w pobliĪu linii brzegowej mórz i oceanów13. Zjawisko to stanowi takĪe zagroĪenie
dla infrastruktury, która odgrywa kluczową rolĊ w funkcjonowaniu zarówno gospodarek poszczególnych paĔstw, jak i globalnego systemu ekonomicznego. Na potencjalne
zniszczenie naraĪone są waĪne porty morskie (np. Hong Kong, Rotterdam), a takĪe
leĪące na wybrzeĪach oĞrodki przemysáowe oraz zakáady energetyczne.
W sferze bezpieczeĔstwa wymienione czynniki bĊdą potĊgowaáy istniejące juĪ
negatywne zjawiska, a takĪe powodowaáy powstawanie zupeánie nowych rodzajów
konÀiktów.
8

National Security and the Threat of Climate Change, Virginia 2007, CNA Corporation, s. 15.
Global Trends 2025: A Transformed World, National Intelligence Council, s. 51.
10
L. R. Brown, World Grain Stocks Fall to 57 Days of Consumption: Grain Prices Starting to Rise, http://
www.earth-policy.org/index.php?/indicators/C54/.
11
Potencjalnie Ğmiertelna wirusowa choroba odzwierzĊca, przyjmująca postaü gorączki krwotocznej,
wystĊpująca u ludzi i niektórych maáp. Patogenem odpowiedzialnym za wywoáanie choroby są wirusy dengi
przenoszone przez owady, np. komary (http://pl.wikipedia.org/wiki/Denga).
12
National Security and the Threat of..., s. 15.
13
TamĪe, s. 16.
9
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Zmiany klimatyczne a bezpieczeĔstwo Unii Europejskiej
W literaturze przedmiotu dominuje pogląd, iĪ paĔstwa Unii Europejskiej (UE) –
w porównaniu do innych regionów globu – bĊdą w stanie relatywnie dobrze poradziü
sobie z bezpoĞrednimi efektami zmian klimatycznych14. Związane jest to z kilkoma czynnikami. WiĊkszoĞü krajów UE poáoĪona jest w umiarkowanej stre¿e klimatycznej, przez
co skutki globalnego ocieplenia – przynajmniej przez okres kilkudziesiĊciu lat – nie bĊdą
aĪ tak bolesne. Dodatkowym atutem jest wysoki poziom rozwoju przemysáowego paĔstw
tego obszaru oraz integracji polityczno-gospodarczej miĊdzy nimi. DziĊki temu bĊdą one
posiadaáy niezbĊdne Ğrodki ¿nansowe oraz technologiczne do przeciwdziaáania ewentualnym negatywnym zmianom Ğrodowiskowym. Czáonkowstwo w Unii Europejskiej
pozwoli im równieĪ wykorzystaü istniejące w ramach Unii mechanizmy wspóápracy
i pomocy – jest to bardzo waĪny aspekt, poniewaĪ przeciwdziaáanie potencjalnym skutkom zmian klimatycznych przekracza moĪliwoĞci pojedynczych paĔstw.
Niemniej jednak istotnym, bezpoĞrednim zagroĪeniem dla bezpieczeĔstwa krajów Unii pozostaje wzrost poziomu mórz i oceanów, który moĪe doprowadziü do zalania silnie uprzemysáowionych obszarów nabrzeĪnych (Holandia, Belgia, Niemcy, Wáochy,
Grecja, Polska). Rosnąca temperatura spowoduje takĪe przenoszenie produkcji rolnej na
póánoc Europy, poniewaĪ w basenie Morza ĝródziemnego nie bĊdzie dla niej odpowiednich warunków. Pojawi siĊ równieĪ problem dostĊpnoĞci zasobów wodnych, który dotyczy takĪe Polski, gdyĪ polskie zasoby zaliczają siĊ najmniejszych w Europie. Niedoborem
wody objĊty jest obszar ponad 100 tys. km² naszego kraju. TakĪe pod wzglĊdem moĪliwoĞci jej magazynowania w zbiornikach retencyjnych, wynoszących 5 proc. przeciĊtnego
rocznego odpáywu, Polska odstaje od paĔstw Europy Zachodniej o zbliĪonych warunkach
geogra¿cznych, gdzie magazynuje siĊ 15 proc. przeciĊtnego rocznego odpáywu15.
NajwiĊkszym wyzwaniem dla bezpieczeĔstwa Unii Europejskiej bĊdzie jednak
zmierzenie siĊ ze skutkami spoáeczno-politycznymi zmian klimatycznych w innych
regionach globu. Chodzi tu przede wszystkim o:
• Wzrost liczby „paĔstw upadáych”
Ze wzglĊdu na rozmiar potencjalnych i trudnych do przewidzenia zmian ocieplenie klimatu bĊdzie stanowiáo powaĪne wyzwanie dla systemów spoáeczno-gospodarczych poszczególnych paĔstw. Dotyczy to zwáaszcza krajów rozwijających siĊ, w których systemy te są dopiero na etapie budowy. Dodatkowe obciąĪenia spowodowane skutkami zmian klimatycznych – jak brak dostĊpu do wody czy zmniejszenie areaáu upraw
rolnych – mogą doprowadziü do kryzysu albo nawet zaáamania siĊ systemów. W konsekwencji niemoĪnoĞü zaspokojenia przez wáadze podstawowych potrzeb egzystencjalnych
ludnoĞci oraz zagwarantowania poczucia bezpieczeĔstwa, moĪe popychaü spoáeczeĔstwa
tych paĔstw w stronĊ ekstremizmu politycznego bądĨ dáugoletniej wojny domowej (vide
sytuacja w Sudanie).
• Terroryzm
Terroryzm jest obecnie jednym z najwiĊkszych zagroĪeĔ dla bezpieczeĔstwa
paĔstw Zachodu. Jego znaczenie bĊdzie rosáo, poniewaĪ umoĪliwia on, w relatywnie
tani oraz efektywny sposób, wprowadzenie zaatakowanego spoáeczeĔstwa w stan niepo14
Zob. m.in. A. Giddens, Klimatyczna…; H. Welzer, Wojny klimatyczne, Warszawa 2010; National Security
and the Threat of Climate Change; Global Trends 2025: A Transformed World.
15
R. Kweüka, M. Gryga, Siáy specjalne w kontekĞcie wspóáczesnych zagroĪeĔ, Warszawa 2002, AON,
s. 59-60.
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koju. Zmiany klimatyczne i nierównomierne rozáoĪenie ich skutków spoáeczno-gospodarczych bĊdą tylko potĊgowaáy to zjawisko, stanowiąc dla antyzachodnich organizacji terrorystycznych kolejny argument potwierdzający sáusznoĞü prowadzonych dziaáaĔ.
• Wojny permanentne
Wojny permanentne są innowacyjnym typem zorganizowanej przemocy, który
w ostatnich latach wyksztaáciá siĊ przede wszystkim w Afryce. Wedáug H. Welzera16
cechą charakterystyczną tego rodzaju konÀiktu jest brak moĪliwoĞci wyodrĊbnienia
stanu wojny i pokoju, które nakáadają siĊ wzajemnie na siebie. Nie moĪna równieĪ
odróĪniü przemocy prawomocnej od przestĊpczej. Aktorami prowadzącymi dziaáania
zbrojne nie są paĔstwa, ale quasi-paĔstwa bądĨ prywatne organizacje przestĊpcze i ludnoĞü cywilna. Pojawiają siĊ równieĪ tzw. wáadcy wojny (Warlords), którzy organizują
Ğrodki przemocy sáuĪące utrzymaniu wáadzy najzasobniejszych grup, przestĊpczej eksploatacji surowców (…), albo teĪ produkcji i dystrybucji narkotyków17. Dlatego teĪ nie są
oni w najmniejszym stopniu zainteresowani przerwaniem toczących siĊ walk. Zmiany
klimatyczne bĊdą prowadziáy do coraz czĊstszego pojawiania siĊ tego typu konÀiktów – na co dodatkowy wpáyw bĊdzie wywieraá proces upadku paĔstw i demonopolizacji prawa do uĪywanie przez nie przemocy 18.
• KonÀikty ekologiczne
Efekt cieplarniany bĊdzie oddziaáywaá na ¿zyczne podstawy istnienia poszczególnych paĔstw – dotyczy to zwáaszcza dostĊpu do wody oraz ĪywnoĞci. De¿cyt tych
strategicznych zasobów moĪe zdestabilizowaü caáe spoáeczeĔstwa oraz uniemoĪliwiü
jej dalszy rozwój. BĊdzie takĪe prowadziá do eskalacji napiĊü miĊdzynarodowych na
tym tle. Pojawią siĊ tzw. konÀikty ekologiczne rozumiane jako konÀikty zaostrzone
bądĨ przyspieszone na skutek niemoĪliwego do odtworzenia zniszczenia zasobów19.
Dotyczy to zwáaszcza regionów, w których juĪ teraz wystĊpują takie problemy (Bliski
Wschód, Afryka Subsaharyjska).
Jako przykáad potencjalnego obszaru konÀiktu, który ze wzglĊdu na zmiany klimatyczne moĪe wymagaü zaangaĪowania paĔstw Unii Europejskiej, wskazuje siĊ ArktykĊ.
Od 1978 r. prowadzone są badania satelitarne, na podstawie których stwierdzono, Īe
w ciągu dekady Ğrednia roczna gruboĞü jej pokrywy lodowej zmniejsza siĊ o 3 proc.
Skrajnie negatywne prognozy American Geophysical Union z 2007 r. wskazują, Īe zniknie ona do 2030 r.20 Doprowadziáoby to do otwarcia nowych morskich szlaków handlowych np. podróĪ z Azji do Europy byáaby krótsza o okoáo 5000 mil morskich. Co
wiĊcej, wedáug róĪnych szacunków, pod pokrywą lodową Arktyki moĪe znajdowaü siĊ
okoáo 25 proc. Ğwiatowych zasobów ropy i gazu21. Czynniki te powodują, Īe obszar ten juĪ
teraz stanowi koĞü niezgody pomiĊdzy paĔstwami regionu, czyli Rosją, Norwegią, USA,
Kanadą oraz Danią. Dodatkowo sytuacjĊ zaogniają m.in. zapisy rosyjskiej strategii doty16
Harald Welzer – niemiecki psycholog spoáeczny specjalizujący siĊ w problematyce konÀiktów zbrojnych,
historii nazizmu, a takĪe procesów związanych z budowaniem toĪsamoĞci zbiorowej. Obecnie peáni funkcjĊ dyrektora Centrum Interdyscyplinarnych BadaĔ nad PamiĊcią (Center for Interdisciplinary Memory
Research) w Esssen. Jest takĪe wykáadowcą na Uniwersytecie w Witten/Herdecke (podano za http://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Welzer).
17
H. Welzer, Wojny…, s. 118.
18
TamĪe, 113-125.
19
A. Carius, D. Tänzler, J. Winterstein, Weltkarte von Umweltkon¿lkten - Ansätze zu einer Typologisierung,
Berlin 2009, w: H. Welzer, Wojny…, s. 134.
20
A. Giddens, Klimatyczna…, s. 26-29.
21
J. Prus-Wojciechowska, M. Szymaniak, PaĔstwa dzielą ArktykĊ, rp.pl, 23 IX 2010.
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czącej Arktyki22. W pochodzącym z 2008 r. dokumencie stwierdzono, iĪ jest ona traktowana jako strategiczna baza zasobów Federacji Rosyjskiej. Gáównymi priorytetami polityki rosyjskiej bĊdzie systematyczne zwiĊkszanie znaczenia ekonomicznego tego regionu
oraz umacnianie w nim obecnoĞci wojskowej. Zadanie to bĊdzie realizowane przez wáadze rosyjskie w trzech etapach i – wedáug autorów strategii – ma zakoĔczyü siĊ w 2020 r.
W tym kontekĞcie naleĪy pozytywnie oceniü podpisanie 15 wrzeĞnia 2010 r. w MurmaĔsku
przez RosjĊ oraz NorwegiĊ umowy o wytyczeniu granicy morskiej i wspóápracy na Morzu
Barentsa oraz Oceanie Arktycznym, która zakoĔczyáa 40-letni spór terytorialny pomiĊdzy tymi krajami. MoĪe to bowiem sugerowaü, Īe wáadze Federacji Rosyjskiej bĊdą stawiaáy raczej na dialog z innymi paĔstwami tego regionu23.
WaĪnym problemem pozostaje równieĪ zjawisko masowej „migracji klimatycznej” do UE z paĔstw Maghrebu, Bliskiego Wschodu oraz Afryki Subsaharyjskiej.
Wedáug niektórych ocen do poáowy XXI w. pojawi siĊ ok. 200 mln tzw. migrantów
klimatycznych24. Wysoki poziom Īycia oraz mniejsza wraĪliwoĞü na bezpoĞrednie
skutki globalnego ocieplenia moĪe spowodowaü, Īe paĔstwa unijne staną siĊ celem
ruchów migracyjnych na niespotykaną dotychczas skalĊ. Jak takie ruchy mogą wpáynąü na sytuacjĊ wewnĊtrzną Unii Europejskiej i jej relacje z otoczeniem miĊdzynarodowym, przedstawiá w interesujący sposób H. Welzer25. Wedáug badacza zmiany klimatyczne wywrą najbardziej negatywne skutki spoáeczno-polityczne w paĔstwach juĪ
obecnie przeĪywających gáĊboki kryzys, prowadząc do powaĪnych konÀiktów (dotyczy to zwáaszcza krajów afrykaĔskich). Narastająca przemoc bĊdzie jednym z gáównych
czynników powodujących wzrost liczby uchodĨców migrujących zarówno wewnątrz
kontynentu afrykaĔskiego, jak i opuszczających caákowicie kontynent. ZwiĊkszający
siĊ napáyw nielegalnych imigrantów do paĔstw UE doprowadzi do zaostrzenia polityki
bezpieczeĔstwa tych krajów, a tym samym do wzmocnienia roli siá zbrojnych oraz organów bezpieczeĔstwa. Ponadto nierówny rozdziaá skutków globalnego ocieplenia spotĊguje antyzachodni terroryzm. Odpowiedzią na to bĊdzie zaostrzenie Ğrodków kontrolnych (np. intensy¿kacja dziaáaĔ inwigilacyjnych) przez paĔstwa UE, z czym powiązane jest ograniczenie obszarów wolnoĞci obywatelskich, a czĊĞciowo równieĪ zasad
demokratycznych. Rosnąca nielegalna imigracja oraz zagroĪenie terroryzmem spowodują ewolucjĊ spoáecznego odbioru sytuacji, co w konsekwencji doprowadzi do zmian
obowiązujących norm spoáecznych i standardów normalnoĞci. Coraz czĊĞciej bĊdą
akceptowane przez opiniĊ publiczną radykalne rozwiązania istniejących problemów
bezpieczeĔstwa, w wyniku czego mogą pojawiü siĊ zupeánie nowe konÀikty. To báĊdne
koáo przedstawione przez H. Welzera pokazuje, jak zjawisko „migracji klimatycznej”
moĪe doprowadziü do ograniczenia zasad demokratycznego paĔstwa prawa i wolnoĞci
obywatelskich, a takĪe stanowiü Ĩródáo nowych, nie do koĔca dających siĊ przewidzieü,
problemów. Dlatego tak waĪną kwestią jest wypracowanie przez paĔstwa UE skutecznej polityki integracyjnej zarówno wobec legalnych, jak i nielegalnych imigrantów. Nie
22

Osnovy gosudarstvennoi polityki Rossiiskoi Federatsii v Arktike na period do 2020 goda i dalneishuyu
perspektivu (www.scrf.gov.ru/documents/98.html).
23
O tym, że napięcie w regionie Arktyki będzie w przyszłości rosło świadczy też wypowiedź wicepremiera
Federacji Rosyjskiej, Siergieja Iwanowa, który 6 lipca br. zapowiedział, że w 2012 r. Rosja oficjalnie zwróci
się do ONZ z wnioskiem o rozszerzenie jej granic na tym obszarze. Ponadto Minister Obrony Rosji, Anatolij
Serdjukow, oĞwiadczyá, iĪ do MurmaĔska zostaną wysáane dwie brygady wojskowe, w tym jednostki specjalne. Ich celem bĊdzie ochrona interesów rosyjskich w regionie.
24
Global Trends 2025: A Transformed World..., s. 53.
25
H. Welzer, Wojny..., s. 202-203.

I. ANALIZY

61

chodzi tu tylko o kontekst poĞrednich skutków zmian klimatycznych, ale równieĪ problem demogra¿czny, z którym Europa bĊdzie musiaáa poradziü sobie w przyszáoĞci.
Istotną kwestią są takĪe – paradoksalnie – regionalne programy redukcji emisji gazów cieplarnianych, które czĊsto nie uwzglĊdniają moĪliwoĞci oraz specy¿ki
poszczególnych paĔstw. W przypadku Unii Europejskiej mogą one stanowiü Ĩródáo
nowych napiĊü pomiĊdzy paĔstwami czáonkowskimi oraz negatywnie oddziaáywaü
na ich bezpieczeĔstwo ekonomiczne. Chodzi tu przede wszystkim o zgáaszany przez
KomisjĊ Europejską program przeciwdziaáania zmianom klimatycznym. Aktualnie
zakáada on redukcjĊ emisji dwutlenku wĊgla przez paĔstwa UE o 20 proc. do 2020 r.,
co w praktyce oznacza dla nich wydatki szacowane przez ekspertów na poziomie okoáo
48 mld euro rocznie. Szczególnie trudne jest poáoĪenie Polski, gdzie ok. 97 proc. energii jest wytwarzane w procesie spalania wĊgla. Dodatkowo 7 lipca 2010 r. Parlament
Europejski przyjąá dyrektywĊ o emisjach przemysáowych, w której od 2016 r. wprowadzono nowe normy zmniejszające Ğrednio o poáowĊ emisjĊ dwutlenku siarki, tlenków
azotu oraz pyáów z ponad 52 tys. zakáadów przemysáowych UE, w tym okoáo 2 tys.
z naszego kraju. Wedáug szacunków resortu Ğrodowiska polski przemysá – po uwzglĊdnieniu przyjĊtych rozwiązaĔ – bĊdzie musiaá do 2016 r. wykonaü inwestycje dostosowujące do nowych przepisów za okoáo 20,2 mld euro26. Biorąc pod uwagĊ trwający
kryzys ekonomiczny, de¿cyt budĪetowy paĔstwa oraz kruchoĞü wzrostu gospodarczego, te dodatkowe zobowiązania mogą mieü negatywny wpáyw na polską gospodarkĊ.
W podobnej sytuacji znaleĨli siĊ teĪ inni nowi czáonkowie UE, co moĪe prowadziü
do konÀiktów politycznych pomiĊdzy nimi a paĔstwami „starej 15”. NaleĪy pamiĊtaü
o tym, Īe kraje Europy Zachodniej posiadają nowoczeĞniejszy pod wzglĊdem technologicznym przemysá, oparty takĪe na energii atomowej, przez co áatwiej bĊdzie im siĊ
dostosowaü do nowych wymagaĔ. Po ich stronie znajduje siĊ takĪe wiĊksza konkurencyjnoĞü ekonomiczna, poniewaĪ posiadają potrzebne technologie oraz patenty, za które
mogą sobie kazaü sáono páaciü. JuĪ obecnie w UE dochodzi do duĪych rozbieĪnoĞci na
tle przeciwdziaáania zmianom klimatycznym, czego przykáadem moĪe byü gáosowanie w parlamencie unijnym nad rezolucją o kontroli elektrowni atomowych. W kwietniu 2011 r. europosáowie odrzucili jej projekt, co wedáug pojawiających siĊ komentarzy
pokazuje, jak silny jest podziaá wĞród paĔstw czáonkowskich w sprawie przyszáoĞci energetyki w Europie. Szczególne kontrowersje wzbudziáy propozycje zwiĊkszenia obowiązku redukcji emisji dwutlenku wĊgla, który miaáby objąü wszystkie kraje
Unii. Znalazáy siĊ wĞród nich m.in. wnioski o ograniczenie emisji dwutlenku wĊgla
o 30 proc. w perspektywie do 2020 r. oraz zapis mówiący o tym, aby w 2030 r. UE zmniejszyáa emisjĊ dwutlenku wĊgla o 45 proc., a do 2050 r. funkcjonowaáa tzw. gospodarka
bezemisyjna. Komentatorzy oceniają te propozycje jako bardziej skrajne, niĪ zgáoszone
w marcu tego roku przez KomisjĊ ds. Klimatu27. Innym aspektem omawianych kwestii są pojawiające siĊ sygnaáy Ğwiadczące o tym, iĪ w handlu prawami do emisji dwutlenku wĊgla w naszym kraju coraz wiĊkszą rolĊ odgrywa rosyjski Gazprom. WartoĞü
polskiego rynku EUA (EUA to prawo do emisji, które jest przydzielane krajom czáonkowskim Unii Europejskiej – przyp. red.) szacowana jest na ponad 3 mld zá. Eksperci
oceniają, iĪ spóáka chce wykorzystaü ten fakt i w ten sposób ¿nansowaü swoje inwestycje. Nie moĪna jednak wykluczyü sytuacji, Īe Gazprom, po osiągniĊciu dominująUnia podnosi wyĪej ekologiczną poprzeczkĊ dla ¿rm, „Rzeczpospolita”, 8.07.2010 r.
A. àakoma, Europosáowie odrzucili rezolucjĊ o kontroli elektrowni atomowych, „Rzeczpospolita”,
8.04.2011 r.

26
27

62

PRZEGLĄD BEZPIECZEēSTWA WEWNĉTRZNEGO 5/11

cej pozycji na rynku EUA w Polsce, bĊdzie wykorzystywany przez Kreml jako kolejny
instrument nacisku ekonomicznego wobec naszego kraju28.
Warto równieĪ poruszyü problem istniejącego konÀiktu cywilizacyjnego pomiĊdzy
bogatą „Póánocą”, a biednym „Poáudniem”, który wraz z pogáĊbianiem siĊ zmian klimatycznych moĪe wybuchnąü z nową siáą. PaĔstwa „Póánocy” uwaĪają bowiem, Īe jedną z
przyczyn globalnego ocieplenia jest szybki przyrost naturalny ludnoĞci „Poáudnia” oraz
jego gwaátowny wzrost gospodarczy, który nie uwzglĊdnia czynników ekologicznych.
Z kolei kraje rozwijające siĊ wskazują na nadmierny konsumpcjonizm „Póánocy” i jego
związek z „efektem cieplarnianym”. Ponadto „Poáudnie” traktuje rozwój ekonomiczny
jako najlepszy Ğrodek do walki z ociepleniem klimatu, poniewaĪ silniejsza oraz nowoczeĞniejsza gospodarka bĊdzie produkowaáa mniej szkodliwych dla Ğrodowiska gazów cieplarnianych. Natomiast propozycje odpáatnego wprowadzania niskowĊglowych technologii przemysáowych – z czym związany bĊdzie wolniejszy wzrost gospodarczy – postrzegane są jako próby utrzymania globalnego status quo, a takĪe dalszego uzaleĪnienia ekonomicznego od paĔstw „Póánocy”29.

Globalne ocieplenie a polska polityka bezpieczeĔstwa
ZagroĪenia związane ze zmianami klimatycznymi mogą byü wyzwaniem, z jakim
nie mieliĞmy do czynienia w dotychczasowej historii ludzkoĞci. Skala tego zjawiska
i jego potencjalne efekty bĊdą wymagaáy zarówno szerokiej wspóápracy miĊdzynarodowej, jak i odpowiednich dziaáaĔ zapobiegawczych podejmowanych na poziomie
poszczególnych paĔstw. Dlatego problem ten powinien zostaü uwzglĊdniony w polityce
bezpieczeĔstwa RP.
W sferze stosunków miĊdzynarodowych moĪe to oznaczaü aktywne uczestnictwo
Polski w inicjatywach miĊdzynarodowych, których celem jest przeciwdziaáanie globalnemu ociepleniu. Dotyczy to zwáaszcza lobbowania na rzecz pomocy gospodarczej dla
krajów rozwijających siĊ (transfer technologii, likwidacja zadáuĪenia, subsydia ¿nansowe), które samodzielnie nie bĊdą w stanie poradziü sobie z tym wyzwaniem. Na forum
UE polskie wáadze powinny dąĪyü do zainicjowania prac nad nową koncepcją unijnej
polityki imigracyjnej, która bĊdzie uwzglĊdniaáa zjawisko „migracji klimatycznej”.
Ponadto Polska powinna staraü siĊ, aby w regionalnych oraz globalnych programach
przeciwdziaáania zmianom klimatycznym uwzglĊdniano potrzeby i interesy mniej rozwiniĊtych krajów, dla których przejĞcie - w relatywnie krótkim czasie - na niskowĊglowe
technologie przemysáowe oznacza bardzo duĪe obciąĪenia ekonomiczne groĪące ich dalszemu rozwojowi gospodarczemu. W konsekwencji moĪe to stanowiü czynnik zniechĊcający do dziaáaĔ w tym zakresie.
Polskie wáadze mogáyby równieĪ wykorzystaü czáonkowstwo w NATO do opracowania przez Sojusz Póánocnoatlantycki tzw. planów ewentualnoĞciowych uwzglĊdniających wpáyw zmian klimatycznych na bezpieczeĔstwo paĔstw czáonkowskich.
WaĪnym elementem bĊdą programy wojskowych operacji humanitarnych. Ich rola
znacznie wzroĞnie, biorąc pod uwagĊ skalĊ i skutki potencjalnych katastrof naturalnych
spowodowanych globalnym ociepleniem.
Zmian bĊdzie takĪe wymagaáa polityka bezpieczeĔstwa realizowana na poziomie
krajowym. Interesującym punktem odniesienia moĪe byü koncepcja paĔstwa zabezpie28
29

Gazprom handluje prawami do emisji dwutlenku wĊgla CO2 , „Dziennik Gazeta Prawna”, 18.02.2011.
Szerzej zob. M. PietraĞ, BezpieczeĔstwo ekologiczne w Europie…, s. 146-149.
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czającego stworzona przez Anthonego Giddensa. Zgodnie z nią tylko paĔstwo posiada
niezbĊdne Ğrodki materialne i instrumenty prawne, a takĪe jest w stanie skutecznie
koordynowaü przedsiĊwziĊcia w zakresie przeciwdziaáania zmianom klimatycznym.
Dlatego powinno staü siĊ gwarantem realizacji odpowiednich dziaáaĔ oraz stale nadzorowaü ich wykonanie.
W tym kontekĞcie polskie wáadze powinny rozwaĪyü umieszczenie kwestii globalnego ocieplenia wĞród priorytetów politycznych kluczowych z punktu widzenia interesu i bezpieczeĔstwa RP. PoĪądany jest szeroki konsensus miĊdzy gáównymi siáami politycznym kraju, który pozwoliáby na opracowanie oraz wdroĪenie dáugofalowej strategii
dziaáaĔ w tym zakresie, a takĪe jej stabilną realizacjĊ. Warto równieĪ rozwaĪyü stworzenie – na wzór brytyjskiego Komitetu ds. Zmiany Klimatycznej30 – instytucji, która
posiadaáaby uprawnienia doradcze w zakresie prowadzenia polityki klimatycznej przez
wáadze paĔstwowe, a byü moĪe takĪe kompetencje kontrolne, co pozwoliáoby na zwiĊkszenie skutecznoĞci jej dziaáaĔ. Potrzebna jest takĪe kampania spoáeczna uĞwiadamiająca
potencjalne zagroĪenia związane z „efektem cieplarnianym”, z czym moĪe byü związana
koniecznoĞü zmian w systemie edukacyjnym. Celem powinna byü bowiem mody¿kacja
nastawienia spoáeczeĔstwa do tego problemu, co przyniosáoby pozytywne skutki ekonomiczne w postaci m.in. przeobraĪenia zachowaĔ konsumpcyjnych, a takĪe zmniejszenia
marnotrawstwa energii i wody.
NaleĪy równieĪ spróbowaü zintegrowaü problem zmian klimatycznych i ich wpáywu
na bezpieczeĔstwo paĔstwa z innymi rodzajami ryzyka wystĊpującymi na poziomie lokalnym, krajowym oraz miĊdzynarodowym. Przy czym nie moĪna ograniczyü siĊ wyáącznie do diagnozy, ale konieczne jest opracowanie konkretnych dziaáaĔ zapobiegawczych
i adaptacyjnych. W tym celu niezbĊdna jest wspóápraca z krajowymi oraz zagranicznymi
instytucjami naukowo-badawczymi, a takĪe stworzenie map ryzyka klimatycznego dla
poszczególnych regionów Polski.
Ambitnym zadaniem dla polskich wáadz moĪe byü równieĪ promowanie konwergencji gospodarczej – czyli uĞwiadomienie związku miĊdzy stosowaniem niskowĊglowych
technologii przemysáowych a wiĊkszą konkurencyjnoĞcią ekonomiczną. Dotyczy to takĪe
dziaáaĔ na rzecz poprawy wydajnoĞci energetycznej. Aby osiągnąü te cele, konieczne
mogą byü zmiany ¿skalno-systemowe (m.in. ulgi podatkowe, subsydia ¿nansowe, zmiany
w systemie ubezpieczeniowym) zachĊcające do wdraĪania tych rozwiązaĔ31. Poza zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych przyniosáoby to jeszcze inny pozytywny efekt dla
polskiej gospodarki, jakim byáaby dywersy¿kacja Ĩródeá energii.

Podsumowanie
Przeprowadzona analiza pozwala stwierdziü, Īe globalne ocieplenie moĪe byü jednym
z najwaĪniejszych wyzwaĔ, z którym bĊdzie musiaáa zmierzyü siĊ Unia Europejska w XXI
wieku Po pierwsze związane jest to ze skalą tego zjawiska, które swoim zasiĊgiem obejmie wszystkie czĊĞci globu. Po drugie efekt cieplarniany bĊdzie oddziaáywaá na ¿zyczne
podstawy istnienia poszczególnych paĔstw, co w konsekwencji moĪe prowadziü do eskalacji napiĊü miĊdzy nimi, a takĪe pojawienia siĊ powaĪnych konÀiktów miĊdzynarodowych.
30
Komitet ds. Zmiany Klimatycznej zostaá powoáany w 2008 r. na mocy Climate Change Act. Jego zadaniem jest doradzanie rządowi brytyjskiemu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Zob. szerzej:
A. Giddens, Klimatyczna…, s. 90-98.
31
TamĪe, s.140 i nast.
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Poruszone w artykule problemy nie wyczerpują tematu zmian klimatycznych i ich
wpáywu na bezpieczeĔstwo UE. Niemniej jednak mogą one posáuĪyü za punkt wyjĞcia do
dalszej dyskusji w tym zakresie. W tym kontekĞcie kluczowego znaczenia nabiera kwestia podejĞcia instytucji krajowych do problemu globalnego ocieplenia. Od tego bowiem
zaleĪy, czy bĊdziemy w stanie sobie z nim poradziü. Dlatego najwaĪniejszym zadaniem
jest przezwyciĊĪenie tzw. paradoksu Giddensa polegającego na tym, Īe dopóki zagroĪenia powodowane przez globalne ocieplenie nie są namacalne, bezpoĞrednie lub widoczne
w Īyciu codziennym, to bez wzglĊdu na to, jak powaĪne mogą siĊ wydawaü, ludzie bĊdą
siedzieü z zaáoĪonymi rĊkami i nie zrobią z nimi nic konkretnego32. Dotyczy to zarówno
mentalnoĞci zwykáych obywateli, jak i elit politycznych. JeĪeli nie uda siĊ przeáamaü tej
bariery, nie bĊdzie moĪliwe prowadzenie skutecznych dziaáaĔ w tym zakresie.

Streszczenie
Globalne ocieplenie moĪe stanowiü powaĪne wyzwanie zarówno dla poszczególnych paĔstw, jak i caáego systemu bezpieczeĔstwa miĊdzynarodowego. W artykule podjĊto próbĊ oceny jego wpáywu na stan bezpieczeĔstwa UE oraz wskazania ewentualnych
dziaáaĔ adaptacyjno-prewencyjnych w ramach polskiej polityki bezpieczeĔstwa, które
uwzglĊdniaáyby ten problem.
ZagroĪenia związane ze zmianami klimatycznymi w sferze bezpieczeĔstwa bĊdą
wzmacniaáy intensywnoĞü oraz skalĊ obecnie wystĊpujących negatywnych zjawisk oraz
mogą spowodowaü powstawanie zupeánie nowych rodzajów konÀiktów. Chodzi tu przede
wszystkim o: wzrost liczby „paĔstw upadáych”, terroryzm, tzw. wojny permanentne oraz
konÀikty ekologiczne. Jednak najwiĊkszym wyzwaniem dla bezpieczeĔstwa UE bĊdzie
zmierzenie siĊ ze skutkami spoáeczno-politycznymi zmian klimatycznych w innych regionach globu. Jako przykáad problemów, które ze wzglĊdu na zmiany klimatyczne mogą
wpáywaü na bezpieczeĔstwo paĔstw Unii Europejskiej, w artykule wskazano: potencjalny
konÀikt w rejonie Arktyki, kwestiĊ tzw. migracji klimatycznej, programy redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz spór cywilizacyjny miĊdzy tzw. „Póánocą” a „Poáudniem”.

Abstract
Global warming may emerge as a serious challenge to the different countries and to
the whole system of international security. The article attempts to assess its impact on the
EU security and indicates possible adaptation and preventive action within the Polish security policy that would take account of this problem.
Threats associated with climate change in the security sphere will strenghen intensity and scale of current negative phenomena. This may also result in the emergence of
completely new kinds of conÀicts. It is mainly about the increase in the number of the
so-called „failed countries”, terrorism, the so-called permanent wars and ecological conÀicts. However, facing the results of socio-political climate changes in other regions of the
world will present the most important challenge to the EU security. The article points out
a potential conÀict in the Arctic, the issue of the so-called climate migration, programmes for reducing greenhouse gas emissions and civilization dispute between the so-called
„North” and „South” as an example of problems that may have impact on the security of
the EU countries due to climate changes.
32

TamĪe, s. 10.

II
PRAWO

II.

PRAWO

67

Katarzyna Wojtaszyn, Agnieszka Kacperczyk

ĝwiadek koronny. 15 lat doĞwiadczeĔ
Instytucja Ğwiadka koronnego w polskim ustawodawstwie prawnym funkcjonuje
juĪ blisko 15 lat, jednak w dalszym ciągu realizacja czynnoĞci z jego udziaáem nastrĊcza wiele problemów, zwáaszcza proceduralnych. Niniejsze opracowanie jest próbą
przybliĪenia zagadnieĔ prawnych związanych z instytucją Ğwiadka koronnego, a takĪe
praktycznych aspektów jej stosowania, istotnych z punktu widzenia pracy organów
procesowych.

1. Geneza
ĝwiat
Korzenie instytucji Ğwiadka koronnego siĊgają osiemnastowiecznej Anglii,
a konkretnie instytucji approverment, która wtedy stanowiáa czĊĞü systemu Common
Law. WystĊpujący wówczas w procesie sprawca - approver, byá gotowy przyznaü
siĊ do zarzucanych mu czynów i wydaü pozostaáych wspóásprawców w zamian za
uáaskawienie. Jednak warunkiem uáaskawienia byáo skazanie przez sąd wszystkich
osób przez niego oskarĪonych. W razie ich uniewinnienia, ów approver byá skazywany na karĊ Ğmierci. Sam termin Ğ w i a d e k k o r o n n y równieĪ wywodzi siĊ
z jĊzyka angielskiego i odpowiada pojĊciu to turn King’s – Queen’s evidence, a odnosi
siĊ wyáącznie do tych Ğwiadków, którzy wspóápracują z oskarĪycielem (Ğwiadkowie oskarĪenia), bĊdąc jednoczeĞnie podejrzanymi lub oskarĪonymi w danej sprawie1. Zasadniczą przyczyną, która determinowaáa wprowadzenie instytucji Ğwiadka
koronnego do systemów prawnych róĪnych paĔstw, byáa zawsze lawinowo rosnąca
liczba przestĊpstw, szczególnie brutalnych, dokonywanych przez zorganizowane
grupy oraz powszechna bezradnoĞü wymiaru sprawiedliwoĞci w walce z tym zjawiskiem. Pionierem w tej dziedzinie staáy siĊ Stany Zjednoczone, w których juĪ
w 1857 r. wydano pierwszą ustawĊ dotyczącą szczególnej ochrony Ğwiadka. Akt ten
w doĞü ograniczony sposób regulowaá aspekt praktyczny, gdyĪ ograniczaá siĊ wyáącznie do Ğwiadków skáadających zeznania przed Kongresem i jego komisjami. Na przestrzeni wieku w amerykaĔskim prawodawstwie dochodziáo do wielu zmian i poprawek
tej regulacji, ostatecznie jednak w 1970 r. przyjĊta zostaáa ustawa o zwalczaniu
przestĊpczoĞci zorganizowanej (Organized Crime Control Act). Byáa ona uwaĪana
za jeden z efektywniejszych mechanizmów umoĪliwiających skuteczne oskarĪanie sprawców dziaáających w zorganizowanych grupach przestĊpczych. W 1971 r.
w USA wdroĪono pierwszy federalny program ochrony Ğwiadka (WITSEC).
Pierwotną ideą byáo zapewnienie bezpieczeĔstwa Ğwiadkom oskarĪenia zeznającym
w sprawach o áapownictwo, pranie pieniĊdzy, handel narkotykami czy terroryzm.
W praktyce jednak program ochrony zacząá byü stosowany nie tylko wobec Ğwiadków koronnych i ich najbliĪszych, lecz takĪe wobec zwykáych Ğwiadków zeznających
w sprawach o najgroĨniejsze przestĊpstwa2. Na przestrzeni 25 lat stosowania tej insty1
2

B. KurzĊpa, ĝwiadek koronny. Geneza instytucji, ToruĔ 2005, s. 14.
Z. Rau, PrzestĊpczoĞü zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002.
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tucji w USA, tj. do 1997 r., ogóáem ochroną objĊto 15 100 Ğwiadków i czáonków ich
rodzin, a na podstawie záoĪonych zeznaĔ wydano wyroki skazujące w 89 proc. sprawach karnych, na ogólną liczbĊ 9 tys. prowadzonych postĊpowaĔ przygotowawczych,
w których wystĊpowali Ğwiadkowie koronni.
Program ochrony Ğwiadka koronnego to kaĪdorazowo ogromne przedsiĊwziĊcie
logistyczno-¿nansowe. Zapewnienie bezpieczeĔstwa osobom objĊtym programem jest
bardzo kosztowne. PrzeciĊtny roczny koszt amerykaĔskiego programu ochrony Ğwiadków oscyluje pomiĊdzy 33 a 73 mln dolarów. Przy jego realizacji zatrudnionych jest
na peánych etatach 199 agentów. Koszt objĊcia jednego Ğwiadka i jego rodziny programem ochrony szacuje siĊ na okoáo 150 tys. dolarów. W 1997 r. budĪet programu wynosiá
61,8 mln dolarów, z czego 41,6 mln przeznaczono na pokrycie wydatków bezpoĞrednio
dotyczących ochrony Ğwiadków3.
We Wáoszech, w kolebce przestĊpczoĞci zorganizowanej, próby walki z tego
rodzaju przestĊpczoĞcią prowadzone metodami tradycyjnymi okazaáy siĊ bezskuteczne.
Zasadniczym problemem utrudniającym walkĊ z dziaáalnoĞcią ma¿i byáa hermetycznoĞü tego Ğrodowiska, która nie dawaáa szans na dokonanie wewnĊtrznej penetracji
i rozbicia struktury. Jedynym rozwiązaniem byáo pozyskanie do wspóápracy czáonka
organizacji przestĊpczej. Dlatego teĪ zdecydowano siĊ na wprowadzenie do wáoskiego
systemu prawnego instytucji Ğwiadka koronnego (pentito). Na wyniki nie trzeba byáo
dáugo czekaü. Ochroną paĔstwa do 1998 r. objĊtych zostaáo 6241 osób (1244 to „skruszeni ma¿osi”, pozostali to czáonkowie ich rodzin), które zeznawaáy przed sądem przeciwko czáonkom zorganizowanych struktur przestĊpczych. Ponad 1170 zeznających
byáo czáonkami organizacji przestĊpczych (430 – sycylijskiej Cosa Nostry, 224 – neapolitaĔskiej Camorry, 158 – kalabryjskiej N’drangetty, 101 – Sacra Corona Unity). Tylko
67 spoĞród zeznających to Ğwiadkowie, którzy sami nie popeánili przestĊpstwa. Minister
Spraw WewnĊtrznych Wáoch, Giorgio Neapolitano twierdzi, iĪ „skruszeni” okazali siĊ
bardzo skutecznym narzĊdziem w walce z przestĊpczoĞcią zorganizowaną. InstytucjĊ
Ğwiadka koronnego we Wáoszech wprowadzono ustawą z 29 maja 1982 r. o Ğrodkach
zmierzających do ochrony porządku konstytucyjnego4. Jak kaĪdy system ochrony
Ğwiadka koronnego, równieĪ wáoski, wymaga sprawnego postĊpowania wielu organów
paĔstwowych zaangaĪowanych w jego realizacjĊ oraz duĪych nakáadów ¿nansowych.
Przykáadowo – w 1991 r. wydatkowano na ten cel 10,25 mld lirów, natomiast w 1999 r.
koszt programu siĊgaá 16 mld lirów5.
Instytucja Ğwiadka koronnego, choü bardzo skuteczna, nie jest jednak we wszystkich krajach „záotym Ğrodkiem” na pokonanie przestĊpczoĞci zorganizowanej. Obrazowo
pokazuje to historia losów tego instrumentu prawnego w niemieckim prawodawstwie.
W RFN instytucjĊ Ğwiadka koronnego wprowadzono ustawą z 28 lipca1981 r. o Ğrodkach
odurzających. NastĊpnie, poprzez przyjĊcie ustaw: o wprowadzeniu przepisów dotyczących Ğwiadków koronnych w sprawach o przestĊpstwa terrorystyczne (ustawa z 9 czerwca
1989 r.) oraz o zwalczaniu przestĊpczoĞci zorganizowanej (z 28 paĨdziernika 1994 r.),
ustawodawca rozszerzyá zakres stosowania tej instytucji takĪe na inne przestĊpstwa.
Istotnym elementem w niemieckim procesie jest potwierdzenie zeznaĔ Ğwiadka koronnego przez przeprowadzenie innych dowodów i Ğrodków dowodowych, a zwáaszcza
B. KurzĊpa, ĝwiadek koronny…, s. 28.
W. JasiĔski, D. Polakowski, ĝwiadek koronny - nowy instrument w walce z przestĊpczoĞcią zorganizowaną, „Monitor Prawniczy” nr 7/1998, s. 253.
5
B. KurzĊpa. ĝwiadek koronny…, s. 39.
3
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dowodów rzeczowych. Przeprowadzone w Niemczech badania wykazaáy, Īe 50,6 proc.
sĊdziów, prokuratorów, policjantów i adwokatów dostrzega niebezpieczeĔstwo záoĪenia
przez Ğwiadków koronnych faászywych zeznaĔ. Dlatego teĪ instytucja Ğwiadka koronnego budzi sporą niechĊü wĞród funkcjonariuszy organów Ğcigania i wymiaru sprawiedliwoĞci6. Ze wzglĊdu na gwaátowny rozwój przestĊpczoĞci zorganizowanej, brutalizacjĊ, duĪe szkody materialne oraz widoczny spadek poczucia bezpieczeĔstwa wĞród
obywateli Niemiec, ustawodawca niemiecki zmuszony bĊdzie przyjąü bardziej radykalne rozwiązania prawne w zakresie korzystania z omawianej instytucji, a przede
wszystkim wprowadziü regulacje dotyczące ochrony Ğwiadków koronnych7.
Na podstawie danych z 1992 r., na terenie Niemiec ochroną objĊto 657 Ğwiadków,
a dla dalszych 372 osób opracowano specjalne programy ochrony. W 1993 r. takich
przypadków byáo 544, a ochroną objĊto áącznie 657 osób. WĞród wymienionych 43 proc.
stanowili cudzoziemcy oraz o¿ary przestĊpstw i Ğwiadkowie koronni8.
Ustalenie i podanie aktualnych danych dotyczących iloĞci osób objĊtych programami ochrony czy teĪ kwot, które na ten cel są wydatkowane przez polski wymiar sprawiedliwoĞci, nie jest moĪliwe, gdyĪ w Ğwietle obowiązujących przepisów dane te objĊte
są tajemnicą.
Polska
Transformacja ustrojowa w Polsce z początkiem lat 90. ubiegáego wieku przyniosáa grupom przestĊpczym nowe moĪliwoĞci popeánienia przestĊpstw w ramach
zorganizowanych grup, a jednoczeĞnie wymusiáa na organach Ğcigania porzucenie
dotychczasowych metod stosowanych w walce z przestĊpczoĞcią, pozyskiwaniem
informacji o sprawcach i przestĊpstwach stosowane i realizowane na nowych zasadach metody zdobywania dowodów winy sprawców najciĊĪszych przestĊpstw okazaáy siĊ niewystarczające do skutecznej walki z nowymi i trudnymi do rozpoznania
formami przestĊpczoĞci zorganizowanej9. Zarówno liczba powstających zbrojnych
grup przestĊpczych, porachunki gangsterskie, do których dochodziáo na ulicach polskich miast, jak równieĪ rozmiary wyrządzonych szkód materialnych, dokonywanych
nie tylko wobec pojedynczych przedstawicieli nowo rozwijającej siĊ sfery gospodarczej, ale gáównie na szkodĊ skarbu paĔstwa, zmusiáo máodą demokracjĊ do podjĊcia
dziaáaĔ na rzecz wprowadzenia do polskiego prawodawstwa skutecznych Ğrodków
prawnych. Dlatego teĪ, mimo wielu krytycznych uwag páynących ze Ğrodowisk przedstawicieli doktryny praktyków oraz publicystów, zdecydowano siĊ na siĊgniĊcie po
nowe rozwiązania, z powodzeniem stosowane od wielu lat przez paĔstwa Europy
Zachodniej i USA. DoĞü odwaĪnie, jak na tradycyjny i konserwatywny polski model
pracy wykrywczej, wprowadzono do postĊpowania karnego miĊdzy innymi instytucjĊ Ğwiadka koronnego. Ustawa z 25 czerwca 1997 r. o Ğwiadku koronnym daáa organom Ğcigania moĪliwoĞü korzystania z zeznaĔ osób, które, bĊdąc wspóásprawcą przestĊpstwa lub czáonkiem zorganizowanej grupy, w zamian za „odstąpienie” od kary
6

TamĪe, s. 49.
TamĪe, s. 49.
8
TamĪe, s. 47.
9
Zob. szerzej: P. Bortkiewicz, Ocena etyczna nadzwyczajnych instrumentów wáadzy paĔstwowej w zwalczaniu przestĊpczoĞci zorganizowanej ze szczególnym uwzglĊdnieniem instytucji Ğwiadka koronnego,
w: PrzestĊpczoĞü zorganizowana. ĝwiadek koronny, terroryzm w ujĊciu praktycznym, red. E. W. Páywaczewski,
Kraków 2005, s. 149 nn.
7
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zdecydują siĊ ujawniü swoją rolĊ w przestĊpstwie i záoĪyü zeznania pozwalające sporządziü akt oskarĪenia w stosunku do gáównych sprawców. Instytucja ta pozwoliáa na
rozbicie solidarnoĞci wewnątrz zorganizowanych struktur przestĊpczych, ujawnienie
i postawienie w stan oskarĪenia szefów, organizatorów i uczestników przedsiĊwziĊü
o charakterze ma¿jnym. Od tamtego czasu ustawa ta byáa dwukrotnie nowelizowana10.
W dniu 31 sierpnia 2006 r. weszáa w Īycie Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie
ustawy o Ğwiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych11 wprowadzając do polskiego porządku prawnego na staáe instytucjĊ Ğwiadka koronnego .
Jako jeden z wielu instrumentów w walce z zorganizowaną przestĊpczoĞcią,
instytucja ta w dalszym ciągu budzi wiele kontrowersji. UdostĊpnione przez Zarząd
Ochrony ĝwiadka Koronnego Centralnego Biura ĝledczego KGP statystyki pokazują,
Īe na przestrzeni kilkunastu lat, stosowanie ustawy doprowadziáo do rozbicia wielu
grup przestĊpczych. Analiza dotyczy wszystkich pozyskanych w okresie od 1998 r. do
2008 r. Ğwiadków koronnych, tj. ok. 100 osób.
Wedáug udostĊpnionych danych 84 proc. Ğwiadków byáo szeregowymi czáonkami grup przestĊpczych, niecaáe 1,5 proc. ochrzczono mianem ksiĊgowych gangów,
11 proc. nazwano kapitanami (áącznicy pomiĊdzy zarządami gangów a Īoánierzami),
a niecaáe 3 proc. naleĪaáo do kierownictwa grup.
Na podstawie ich zeznaĔ zatrzymano prawie 3,5 tys. podejrzanych, którym
postawiono ponad 11 tys. zarzutów, w tym 103 zabójstwa, 121 porwaĔ, 1193 wymuszeĔ rozbójniczych, 601 faászerstw dokumentów i pieniĊdzy. WartoĞü mienia odzyskanego dziĊki ich zeznaniom oszacowano na ponad 34 mln zá. Tytuáem zabezpieczenia
majątkowego na poczet groĪących im kar i Ğrodków karnych zabezpieczono majątek
o wartoĞci ponad 30 mln zá.
Najliczniejszą grupą Ğwiadków koronnych w momencie wdroĪenia ich do programu to osoby w wieku 31–40 lat (57 proc.). W przedziaáach 20–30 lat i powyĪej
50 lat – po 9 proc. W wieku 41–50 lat byáo 25 proc. skruszonych przestĊpców.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o Ğwiadku koronnym pierwotnie weszáa w Īycie z 1 stycznia 1998 r.
na okres 3 lat. Ustawą z dnia 6 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Ğwiadku koronnym wprowadzono kilka
zmian, m.in. wydáuĪono okres obowiązywania ustawy do 1 wrzeĞnia 2006 r. Nowelizacją tą wprowadzono
takĪe kilka istotnych zmian, np. na wniosek Ğwiadka koronnego wprowadzono obligatoryjny obowiązek
wyáączenia jawnoĞci rozprawy na czas jego przesáuchania (dotychczas zgodnie z treĞcią art. 13 ustawy
o Ğwiadku koronnym sąd, na wniosek Ğwiadka koronnego mógá wyáączyü jawnoĞü rozprawy na czas jego
przesáuchania); pozostaáe zmiany odnoszą siĊ do zakresu i sposobu ochrony udzielanej Ğwiadkom koronnym
i osobom dla nich najbliĪszych – osobom tym umoĪliwiono uzyskanie innej formy pomocy niĪ w dotychczasowym brzmieniu ustawy (ochrona, pomoc z zakresie zmiany miejsca pobytu, zatrudnienia, wyrobienie dokumentów umoĪliwiających uĪywanie innych niĪ wáasne danych osobowych) – jak przeprowadzenie
zabiegu chirurgicznego usuwającego charakterystyczne elementy wyglądu lub operacji plastycznej, wskazano dodatkowy organ – Dyrektora Generalnego SáuĪby WiĊziennej jako wáaĞciwego do wykonania postanowieĔ w zakresie ochrony osób odbywających karĊ pozbawienia wolnoĞci lub tymczasowo aresztowanych, przebywających w zakáadach karnych lub aresztach Ğledczych (dotychczas zgodnie z art. 18 ustawy
o Ğwiadku koronnym organem wáaĞciwym do wykonania postanowieĔ w zakresie ochrony byá wyáącznie Komendant Gáówny Policji). Kolejna nowelizacja ustawy o Ğwiadku koronnym zostaáa wprowadzona
Ustawą z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Ğwiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 149, poz. 1078). Nowelizacja ta wprowadziáa wiele istotnych zmian opisanych
m.in. w niniejszym artykule, jak chociaĪby rozszerzono zakres przedmiotowy stosowania ustawy. Ustawą
zniesiono takĪe ograniczenia czasowe obowiązywania ustawy o Ğwiadku koronnym.
11
Obwieszczenie Marszaáka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ogáoszenia
jednolitego tekstu ustawy o Ğwiadku koronnym, Dz.U. 2007 r., Nr 36, poz. 232.
10
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Niemal poáowa (45 proc.) Ğwiadków koronnych miaáa ukoĔczone szkoáy zawodowe, 26 proc. podstawowe, 24 proc. legitymowaáo siĊ wyksztaáceniem Ğrednim,
a zaledwie 1 proc. wyĪszym.
W trakcie trwania programu ochrony osoby te mają moĪliwoĞü podnoszenia poziomu swojego wyksztaácenia - 8 proc. z nich uzyskaáo wyksztaácenie wyĪsze.
Funkcjonariusze zajmujący siĊ programem ochrony Ğwiadków i ich rodzin oceniają,
Īe znaczna czĊĞü Ğwiadków koronnych (powyĪej 60 proc.) wychodząc z programu,
nie powróci do poprzedniego stylu Īycia i Īe proces ich resocjalizacji moĪna uznaü za
udany. Pozostali wykazują gáównie postawĊ roszczeniową, targują siĊ jedynie o ¿nanse,
nie myĞląc o dalszej perspektywie Īyciowej12.
W tym miejscu warto dodaü, Īe Polska jest aktywnym czáonkiem grupy paĔstw
posiadających instrument prawny w postaci instytucji Ğwiadka koronnego oraz zaawansowany program jego ochrony. Do tej grupy zalicza siĊ: AustraliĊ, AustriĊ, Czechy,
HolandiĊ, IrlandiĊ, KanadĊ, LitwĊ, àotwĊ, Niemcy, RPA, SáowacjĊ, Stany Zjednoczone
Ameryki, SzkocjĊ, Wielką BrytaniĊ, WĊgry, Wáochy. PaĔstwami, które przygotowują siĊ do realizacji przedsiĊwziĊü związanych z instytucją są: Belgia, Chorwacja,
Dania, Estonia, Hiszpania, Izrael, Kolumbia, Luksemburg, Rosja, Sáowenia, Szwecja,
Szwajcaria i Turcja.
Polska, na mocy bilateralnych umów miĊdzynarodowych, prowadzi wielopáaszczyznową wspóápracĊ na rzecz walki z zorganizowaną przestĊpczoĞcią, a jednym z jej
aspektów jest równieĪ wspóápraca dotycząca ochrony Ğwiadka koronnego.
2.

Zakres przedmiotowy stosowania ustawy o Ğwiadku koronnym

W art. 1 ustawy o Ğwiadku koronnym wymieniono przestĊpstwa, przy których
zwalczaniu moĪliwe jest stosowanie instytucji Ğwiadka koronnego (zgodnie z art. 1
ust. 1 przyjĊtej w 2006 r. nowelizacji ustawy o Ğwiadku koronnym – u.Ğ.k.)13.
• przestĊpstwo lub przestĊpstwo skarbowe popeánione w zorganizowanej grupie przestĊpczej albo związku mającym na celu popeánienie przestĊpstwa skarbowego14,
a takĪe
• przestĊpstwa okreĞlone w art. 228 § 1 i 3-6 Kodeksu karnego (kk)15,

12

P. P., Koronni pod lupą, „Polityka” nr 8, 23.02.2008, s. 6.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o Ğwiadku koronnym, Dz.U. z 2007 r., Nr 36, poz. 232 z póĨn. zm.
14
Aktualnie zakres stosowania ustawy o Ğwiadku koronnym nie ogranicza siĊ wyáącznie do spraw o przestĊpstwo lub przestĊpstwo skarbowe popeánionych w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popeánianie przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowego.
15
Dz.U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 z póĨn. zm., art. 228 § 1, 3-6: § 1. Kto, w związku z peánieniem funkcji
publicznej, przyjmuje korzyĞü majątkową lub osobistą albo jej obietnicĊ, podlega karze pozbawienia wolnoĞci od 6 miesiĊcy do lat 8. § 3. Kto, w związku z peánieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyĞü majątkową lub osobistą albo jej obietnicĊ za zachowanie stanowiące naruszenie przepisów prawa, podlega karze
pozbawienia wolnoĞci od roku do lat 10. § 4. Karze okreĞlonej w § 3 podlega takĪe ten, kto, w związku z peánieniem funkcji publicznej, uzaleĪnia wykonanie czynnoĞci sáuĪbowej od otrzymania korzyĞci majątkowej
lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzyĞci Īąda. § 5. Kto, w związku z peánieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyĞü majątkową znacznej wartoĞci albo jej obietnicĊ, podlega karze pozbawienia wolnoĞci od lat 2 do 12. § 6. Karom okreĞlonym w § 1-5 podlega odpowiednio takĪe ten, kto, w związku z peánieniem funkcji publicznej w paĔstwie obcym lub w organizacji miĊdzynarodowej, przyjmuje korzyĞü majątkową lub osobistą albo jej obietnicĊ lub takiej korzyĞci Īąda, albo uzaleĪnia wykonanie czynnoĞci sáuĪbowej od jej otrzymania.
13
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przestĊpstwa okreĞlone w art. 229 § 1 i 3-5 kk16,
przestĊpstwo okreĞlone w art. 230 § 1 kk17,
przestĊpstwo okreĞlone w art. 230a § 1 kk18,
przestĊpstwa okreĞlone w art. 231 § 1 i 2 kk19,
przestĊpstwa okreĞlone w art. 250a § 1 i 2 kk20,
przestĊpstwo okreĞlone w art. 258 kk21,
przestĊpstwa okreĞlone w art. 296a § 1, 2 i 4 kk22,

Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z póĨn. zm., art. 229 § 1, 3-5: § 1 Kto udziela albo obiecuje udzieliü korzyĞci majątkowej lub osobistej osobie peániącej funkcjĊ publiczną w związku z peánieniem tej funkcji, podlega
karze pozbawienia wolnoĞci od 6 miesiĊcy do 8 lat. § 3 JeĪeli sprawca czynu okreĞlonego w § 1 dziaáa, aby
skáoniü osobĊ peániącą funkcjĊ publiczną do naruszenia przepisów prawa lub udziela albo obiecuje udzieliü
takiej osobie korzyĞci majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa, podlega karze pozbawienia
wolnoĞci od roku do 10 lat. § 4 Kto osobie peániącej funkcjĊ publiczną, w związku z peánieniem tej funkcji, udziela albo obiecuje udzieliü korzyĞci majątkowej znacznej wartoĞci, podlega karze pozbawienia wolnoĞci od lat 2 do 12. § 5 Karom okreĞlonym w § 1-4 podlega odpowiednio takĪe ten, kto udziela albo obiecuje udzieliü korzyĞci majątkowej lub osobistej peániącej funkcje publiczną w paĔstwie obcym lub w organizacji miĊdzynarodowej, w związku z peánieniem tej funkcji.
17
Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z póĨn. zm., art. 230 § 1: § 1 Kto, powoáując siĊ na wpáywy w instytucji paĔstwowej, samorządowej, organizacji miĊdzynarodowej albo krajowej lub zagranicznej jednostce organizacyjnej
dysponującej Ğrodkami publicznymi albo wywoáuje przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu
o istnieniu takich wpáywów, podejmuje siĊ poĞrednictwa w zaáatwieniu sprawy w zamian za korzyĞü majątkową
lub osobistą albo jej obietnicĊ, podlega karze pozbawienia wolnoĞci od 6 miesiĊcy do lat 8.
18
Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553 z póĨn. zm., art. 230a § 1: § 1 Kto udziela albo obiecuje udzieliü korzyĞci majątkowej lub osobistej w zamian za poĞrednictwo w zaáatwieniu sprawy w instytucji paĔstwowej,
samorządowej, organizacji miĊdzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej
dysponującej Ğrodkami publicznymi, polegające na bezprawnym wywieraniu wpáywu na decyzjĊ, dziaáanie lub zaniechanie osoby peániącej funkcjĊ publiczną, w związku z peánieniem tej funkcji, podlega karze
pozbawienia wolnoĞci od 6 miesiĊcy do lat 8.
19
Dz.U. 1997 r., Nr 88, poz. 553 z póĨn. zm., art. 231 § 1 i 2: § 1 Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopeániając obowiązków, dziaáa na szkodĊ interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolnoĞci do lat 3. § 2 JeĪeli sprawca dopuszcza siĊ czynu okreĞlonego w § 1
w celu osiągniĊcia korzyĞci majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolnoĞci od roku do lat 10.
20
Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553 z póĨn. zm., art. 250a § 1 i 2: § 1 Kto, bĊdąc uprawniony do gáosowania, przyjmuje korzyĞü majątkową lub osobistą albo takiej korzyĞci Īąda za gáosowanie w okreĞlony sposób, podlega
karze pozbawienia wolnoĞci od 3 miesiĊcy do lat 5. § 2 Tej samej karze podlega, kto udziela korzyĞci majątkowej lub osobistej osobie uprawnionej do gáosowania, aby skáoniü ją do gáosowania w okreĞlony sposób
lub za gáosowanie w okreĞlony sposób.
21
Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z póĨn. zm., art. 258: § 1. Kto bierze udziaá w zorganizowanej grupie przestĊpczej albo związku mających na celu popeánienie przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowego, podlega
karze pozbawienia wolnoĞci od 3 miesiĊcy do lat 5. § 2. JeĪeli grupa albo związek okreĞlony w § 1 mają charakter zbrojny, albo mają na celu popeánienie przestĊpstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoĞci od 6 miesiĊcy do lat 8. § 3. Kto grupĊ, albo związek okreĞlone w § 1 w tym
mające charakter zbrojny zakáada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolnoĞci od roku do lat 10. § 4. Kto grupĊ albo związek mające na celu popeánienie przestĊpstwa o charakterze terrorystycznym zakáada lub taką grupą kieruje, podlega karze pozbawienia wolnoĞci na czas nie krótszy od lat 3.
22
Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, art. 296a § 1, 2 i 4: § 1. Kto, peániąc funkcjĊ kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej dziaáalnoĞü gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub
umowy o dzieáo, Īąda lub przyjmuje korzyĞü majątkową lub osobistą albo jej obietnicĊ w zamian za naduĪycie
udzielonych mu uprawnieĔ lub niedopeánienie ciąĪącego na nim obowiązku mogące wyrządziü tej jednostce
szkodĊ majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynnoĞü preferencyjną
na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usáugi lub Ğwiadczenia, podlega karze pozbawienia wolnoĞci od 3 miesiĊcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach okreĞlonych w § 1 udziela albo obiecuje udzieliü korzyĞci majątkowej lub osobistej. § 4. JeĪeli sprawca czynu okreĞlonego w § 1 wyrządza znaczną szkodĊ
majątkową, podlega karze pozbawienia wolnoĞci od 6 miesiĊcy do lat 8.
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•

przestĊpstwa okreĞlone w art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 47 oraz art. 48 ust. 1 i 2 Ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z 2010 r.)23.
PodkreĞlenia wymaga fakt, Īe na gruncie pierwotnych przepisów ustawy
o Ğwiadku koronnym (p.b.u.Ğ.k.)24 zakres przedmiotowy stosowania ustawy byá
wyraĨnie zawĊĪony do konkretnych przestĊpstw, jak zabójstwa czy pranie pieniĊdzy, popeánionych w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu popeánianie przestĊpstw. Obecnie ustawodawca zrezygnowaá z wyliczenia katalogu
kilkudziesiĊciu przestĊpstw, które, pomimo pozornie szerokiego zakresu stanowiáy
z jednej strony duĪe ograniczenie w wykorzystaniu instytucji Ğwiadka koronnego25,
z drugiej problem natury proceduralnej.
W praktyce Ğledczej sytuacja ta powodowaáa koniecznoĞü wyáączania do
odrĊbnego prowadzenia materiaáów przeciwko Ğwiadkowi koronnemu w zakresie
czynów, których dopuĞciá siĊ, dziaáając w zorganizowanej grupie przestĊpczej lub
związku, jednak innych niĪ wymienione w art. 1 pierwotnego brzmienia ustawy
o Ğwiadku koronnym. Obecne brzmienie art. 1 u.Ğ.k.26 caákowicie wyeliminowaáo tĊ
koniecznoĞü. Wprowadzenie otwartego katalogu przestĊpstw popeánianych w zorganizowanej grupie przestĊpczej lub związku zlikwidowaáo takĪe pojawiające siĊ
w literaturze przedmiotu wątpliwoĞci co do podwójnej roli Ğwiadka koronnego27.
Aktualnie Ğwiadek koronny musi przekazaü peáne informacje na temat przestĊpczej
dziaáalnoĞci czáonków zorganizowanej grupy przestĊpczej lub związku28, tym samym
23

Dz.U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857, art. 46 ust. 1, 2 i 4: ust. 1. Kto, w związku z zawodami sportowymi
organizowanymi przez polski związek sportowy lub podmiot dziaáający na podstawie umowy zawartej
z tym związkiem lub podmiot dziaáający z jego upowaĪnienia, przyjmuje korzyĞü majątkową lub osobistą
albo jej obietnicĊ lub takiej korzyĞci albo jej obietnicy Īąda w zamian za nieuczciwe zachowanie mogące
mieü wpáyw na wynik tych zawodów, podlega karze pozbawienia wolnoĞci od 6 miesiĊcy do lat 8. Ust. 2. Tej
samej karze podlega, kto w wypadkach okreĞlonych w ust. 1 udziela albo obiecuje udzieliü korzyĞci majątkowej lub osobistej. Ust. 4. JeĪeli sprawca czynu okreĞlonego z ust. 1 lub 2 przyjmuje korzyĞü majątkową
znacznej wartoĞci albo jej obietnicĊ lub udziela takiej korzyĞci albo jej obietnicy lub takiej korzyĞci albo jej
obietnicy Īąda, podlega karze pozbawienia wolnoĞci od roku do lat 10.
24
Ustawa z 25 czerwca 1997 r. o Ğwiadku koronnym, Dz.U. z 1997 r., Nr 114, poz. 738.
25
“Mimo rozbudowanej treĞci art. 1 u.Ğ.k. katalog zawartych w nim przepisów nie wydaje siĊ zaspokajaü wszystkich, dostrzeĪonych i uzasadnionych specy¿ką przestĊpczoĞci zorganizowanej potrzeb. Na podstawie dotychczasowej praktyki naleĪy uznaü za wymagające pilnego rozwaĪenia jego poszerzenie o dalsze przestĊpstwa. Chodzi w szczególnoĞci o takie czyny, jak: skáadanie faászywych zeznaĔ (art. 233 § 1 kk)
i poplecznictwo (art. 239 § 1 kk). Są to zachowania typowe, warunkujące przynaleĪnoĞü do grupy czy
związku przestĊpczego. Jako zasadniczo wpáywające na ich bezpieczeĔstwo, są wymuszane na czáonkach
róĪnymi, niekiedy bardzo brutalnymi metodami. Równolegle ich celem jest zapewnienie wewnĊtrznej lojalnoĞci grupy albo związku nie tylko w odniesieniu do organów paĔstwa, ale takĪe grup konkurencyjnych.
Z jednej strony wyjawiając wszystkie znane sobie szczegóáy, stają siĊ bardziej wiarygodni, z drugiej jednak
owe szczegóáy mogą – co zdarza siĊ w praktyce – naraziü ich na odpowiedzialnoĞü karną za przestĊpstwa
nieobjĊte katalogiem przewidzianym w art. 1 u.Ğ.k., a wiĊc nieobjĊte ekskulpacją na podstawie art. 9 u.Ğ.k.”,
P. Korbal w: PrzestĊpczoĞü zorganizowana. ĝwiadek…, s. 340-341.
26
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o Ğwiadku…
27
Na gruncie przepisów sprzed nowelizacji ustawy sierpniowej Ğwiadek koronny nie korzystaá z praw okreĞlonych w art. 182-185 Kodeksu postĊpowania karnego w zakresie objĊtym katalogiem przestĊpstw wskazanych w art. 1 uĞk, co zaĞ do innych popeánionych przestĊpstw, lecz nie wymienionych w ww. przepisie prawnym, uprawnienia takie mu przysáugiwaáy. W tym zakresie w literaturze przedmiotu zaprezentowane zostaáy róĪne stanowiska, zarówno aprobujące powyĪej opisaną wykáadniĊ, zob. K. Tarkowska,
Glosa do uchwaáy SN z dnia 21 grudnia 1999 r., sygn. I KZP 44/99, „Prokuratura i Prawo” nr 6, 2000,
s. 110, jak i odmienne, zob. B. KurzĊpa, Glosa do uchwaáy SN z dnia 21 grudnia 1999 r., sygn. I KZP 44/99,
OSP nr 6, poz. 95, 2000, s. 315.
28
J. KoĞcierzyĔski, ĝwiadek koronny w Ğwietle nowych regulacji, „Prokuratura i Prawo” nr 4, 2007, s. 62-63.
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zniesiono podnoszony przez ekspertów problem niepeánego obrazu przestĊpczej dziaáalnoĞci czáonków grupy lub związku, na gruncie bowiem uprzednio obowiązującej
ustawy o Ğwiadku koronnym, nie miaá on obowiązku skáadaü zeznaĔ na okolicznoĞü
popeánionych przestĊpstw spoza katalogu.

3. ĝwiadek koronny
Art. 2 ustawy oĞwiadku koronnym29, wprowadzona zostaáa legalna de¿nicja
Ğwiadka koronnego, zgodnie z którą jest nim podejrzany, który zostaá dopuszczony do
skáadania zeznaĔ w charakterze Ğwiadka. Z de¿nicji jasno wynika, Īe moĪe nim byü
wyáącznie podejrzany – w rozumieniu przepisów art. 71, 74 i 308 Kodeksu postĊpowania karnego (kpk) – o przestĊpstwo okreĞlone w art. 1 u.Ğ.k. W literaturze przedmiotu
podkreĞla siĊ, Īe treĞü wyjaĞnieĔ przyszáego Ğwiadka koronnego powinna byü na tyle
wartoĞciowa, Īe dla dobra wymiaru sprawiedliwoĞci warto zaproponowaü mu pewnego
rodzaju ukáad, na którego mocy nie poniesie on odpowiedzialnoĞci karnej30. Zgodnie
z treĞcią art. 9 u.Ğ.k. sprawca nie podlega karze za przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowe okreĞlone w art. 1, w którym uczestniczyá i które jako Ğwiadek koronny ujawniá
w trybie okreĞlonym niniejszą ustawą31. Zaproponowanie wspomnianego ukáadu nie jest
moĪliwe wobec podejrzanego, który w związku z udziaáem w przestĊpstwie lub przestĊpstwie skarbowym, o jakich mowa w art. 1 u.Ğ.k. (w przypadkach wymienionych
w art. 4 u.Ğ.k.):
1) usiáowaá popeániü albo popeániá zbrodniĊ zabójstwa lub wspóádziaáaá w popeánieniu
takiej zbrodni;
2) nakáaniaá inną osobĊ do popeánienia czynu zabronionego, okreĞlonego w art. 1,
w celu skierowania przeciwko niej postĊpowania karnego;
3) kierowaá zorganizowaną grupą albo związkiem mającym na celu popeánienie przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowego32.
Ustalenie, Īe podejrzany dopuĞciá siĊ wymienionych przestĊpstw wyklucza moĪliwoĞü wystąpienia podejrzanego w roli Ğwiadka koronnego. ĝwiadkiem koronnym moĪe
natomiast - na mocy u.Ğ.k. - zostaü osoba, na co zwraca uwagĊ Z. Rau, która: popeániáa
zabójstwo, ale w innej grupie, bądĨ zabójstwo samoistnie. Inną rzeczą jest, Īe oczywiĞcie za tamto zabójstwo bĊdzie odpowiadaü karnie i bĊdzie odbywaü wyrok pozbawienia wolnoĞci orzeczonej przez sąd. Podsumowując, w Ğwietle obowiązującego prawa
nie jest wcale powiedziane, Īe Īaden zabójca nie moĪe zostaü Ğwiadkiem koronnym33.
Przyczyny podmiotowego ograniczenia ustawy o Ğwiadku koronnym byáy stosunkowo intensywnie komentowane przed nowelizacją ustawy w 2006 r. Szczególnie podnoszono, Īe zakres podmiotowy stosowania ustawy o Ğwiadku koronnym powinien
zostaü rozszerzony poprzez usuniĊcie zapisu punktu 3 art. 4 pierwotnego brzmienia
u.Ğ.k.34. Przywódcy grup i związków przestĊpczych posiadają bowiem – jak zauwaĪa
J. KoĞcierzyĔski – najlepszą wiedzĊ na temat przestĊpczej dziaáalnoĞci grup i związUstawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o Ğwiadku…
L. Parzycki w: PrzestĊpczoĞü zorganizowana. ĝwiadek…, s. 487.
31
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o Ğwiadku…
32
TamĪe.
33
Z. Rau, Instytucja Ğwiadka koronnego w Ğwietle wyników przeprowadzonych badaĔ, w: PrzestĊpczoĞü
zorganizowana. ĝwiadek .., s. 567.
34
Z. Rau, PrzestĊpczoĞü zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002, s. 202.
29
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ków przez nich kierowanych, dlatego mogliby byü idealnymi kandydatami na Ğwiadków koronnych35. Pomimo, Īe formuáowane postulaty wydają siĊ logiczne i trafne,
choü budzą wątpliwoĞci natury moralnej, w aktualnym stanie prawnym Ğwiadkiem
koronnym w dalszym ciągu nie moĪe byü podejrzany, który kierowaá zorganizowaną
grupą albo związkiem36. W odróĪnieniu od pierwotnego brzmienia ustawy, Ğwiadkiem
koronnym moĪe byü podejrzany, który zakáadaá zorganizowaną grupĊ albo związek.
W praktyce moĪe zaistnieü sytuacja, Īe ten sam podejrzany zakáadaá i kierowaá zorganizowaną grupą albo związkiem – okolicznoĞü taka oczywiĞcie wyklucza moĪliwoĞü uzyskania przez podejrzanego statusu Ğwiadka koronnego. Komentując zmiany
art. 4 omawianej ustawy, J. KoĞcierzyĔski podkreĞla, Īe spór o zakres kompromisu
spoáecznego miĊdzy Ğciganiem sprawców przestĊpstw a koniecznoĞcią zwalczania
najbardziej niebezpiecznych form przestĊpczoĞci wyznacza ustawodawca, wskazując granice, kiedy moĪna, a kiedy nie odstąpiü od zasady legalizmu na rzecz zasady
oportunizmu procesowego37.

4. Dopuszczenie dowodu z zeznaĔ Ğwiadka koronnego
Zgodnie z art. 3 u.Ğ.k. dowód z zeznaĔ Ğwiadka koronnego moĪe byü dopuszczony
po áącznym speánieniu nastĊpujących warunków:
1) do chwili wniesienia aktu oskarĪenia do sądu jako podejrzany w swoich wyjaĞnieniach:
a) przekazaá organowi prowadzącemu postĊpowanie informacje, które mogą przyczyniü siĊ do ujawnienia okolicznoĞci przestĊpstwa, wykrycia pozostaáych sprawców, ujawnienia dalszych przestĊpstw lub zapobieĪenia im,
b) ujawniá majątek swój oraz znany mu majątek pozostaáych sprawców przestĊpstwa
lub przestĊpstwa skarbowego, o których mowa w art. 1;
2) podejrzany zobowiązaá siĊ do záoĪenia przed sądem wyczerpujących zeznaĔ dotyczących osób uczestniczących w przestĊpstwie lub przestĊpstwie skarbowym oraz pozostaáych okolicznoĞci, o których mowa w pkt 1 lit. a, popeánienia przestĊpstwa lub
przestĊpstwa skarbowego okreĞlonego w art. 138.
Dopuszczenie dowodu z zeznaĔ Ğwiadka koronnego moĪna uzaleĪniü od zobowiązania siĊ podejrzanego do zwrotu korzyĞci majątkowej odniesionej z przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowego oraz naprawienia szkody nimi wyrządzonej39.
Z czynnoĞci, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 u.Ğ.k., sporządza siĊ
protokóá, w którym naleĪy zamieĞciü wzmiankĊ o pouczeniu podejrzanego o treĞci
J. KoĞcierzyĔski, ĝwiadek koronny w Ğwietle nowych…, s. 68-69.
„W zorganizowanych grupach przestĊpczych symptomatyczna jest walka o „wáadzĊ”, w związku z czym
doĞü czĊsto, po eliminacji ’lidera zaáoĪyciela’, grupa przestĊpcza dziaáa dalej pod przewodnictwem innej
osoby. Ponadto z praktycznego punktu widzenia bardzo trudno jest jednoznacznie okreĞliü, kto imiennie
zaáoĪyá zorganizowaną grupĊ przestĊpczą. Natomiast wskazanie osoby kierującej zorganizowaną grupą
przestĊpczą zdaje siĊ byü precyzyjniejsze do okreĞlenia. To osoba kierująca daną grupą odpowiada za jej
dziaáalnoĞü i dlatego nie powinna mieü moĪliwoĞci korzystania z dobrodziejstw ustawy, uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Ğwiadku koronnym, str. 6.
37
J. KoĞcierzyĔski, ĝwiadek koronny w Ğwietle nowych…, s. 69.
38
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o Ğwiadku…, art. 3.
39
W uzasadnieniu projektu ustawy z 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Ğwiadku koronnym podnosi siĊ,
aby organy Ğcigania w praktyce zawsze, kiedy jest to moĪliwe, uzaleĪniaáy dopuszczenie dowodu z zeznaĔ
Ğwiadka koronnego od zobowiązania siĊ do zwrotu korzyĞci majątkowych oraz naprawienia szkody, www.
senat.gov.pl/k6/dok/sejm/015/651.pdf, s. 5.
35

36
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art. 10 i 11 ustawy o Ğwiadku koronnym40. Wszystkie czynnoĞci dowodowe z udziaáem podejrzanego, od którego przyjĊto zobowiązanie okreĞlone w art. 3 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 u.Ğ.k., przeprowadza prokurator41. Po przyjĊciu do protokoáu zobowiązania,
prokurator prowadzący postĊpowanie lub je nadzorujący niezwáocznie przesáuchuje
podejrzanego co do okolicznoĞci warunkujących wydanie przez sąd postanowienia w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznaĔ Ğwiadka koronnego oraz wykonuje inne niezbĊdne czynnoĞci. Przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego
w celu uzyskania zgody na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu zeznaĔ
Ğwiadka koronnego, prokurator nadzorujący Ğledztwo lub je prowadzący przedstawia podejrzanemu zarzuty popeánienia wszystkich przestĊpstw, których podejrzany
siĊ dopuĞciá i które ujawniá, skáadając wyjaĞnienia w trybie i na zasadach okreĞlonych w ustawie o Ğwiadku koronnym, a nastĊpnie w miarĊ potrzeby uzupeániająco
go przesáuchuje42.
Po zgromadzeniu materiaáów w zakresie, o jakim mowa w art. 3 u.Ğ.k, prokurator nadzorujący postĊpowanie lub je prowadzący, po uzyskaniu zgody Prokuratora
Generalnego, wystĊpuje z wnioskiem do sądu okrĊgowego wáaĞciwego dla miejsca
prowadzenia postĊpowania przygotowawczego o dopuszczenie dowodu z zeznaĔ
Ğwiadka koronnego. Warto podkreĞliü, Īe czynnoĞü ta znajduje siĊ w wyáącznej
kompetencji prokuratora, a nie ABW czy Policji.
Sąd, na podstawie danych zawartych we wniosku i materiaáach zgromadzonych
w sprawie, bada, czy zachodzą warunki wskazane w art. 1, 3 i 4 u.Ğ.k. Przed wydaniem postanowienia sąd przesáuchuje podejrzanego co do okolicznoĞci, o których mowa
w art. 3 ust. 1 i 2 u.Ğ.k. W przesáuchaniu moĪe braü udziaá obroĔca podejrzanego, przy
czym jego dopuszczenie do udziaáu w czynnoĞci uzaleĪnia siĊ od Īądania podejrzanego.
Zawiadomienie obroĔcy o planowanej czynnoĞci z udziaáem podejrzanego jest obowiązkowe tylko wówczas, gdy podejrzany záoĪy takie Īądanie. Termin i sposób wykonania zobowiązania z art. 3 ust. 2 okreĞla takĪe sąd. Postanowienie w przedmiocie

Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o Ğwiadku…: art. 10 ust. 1. Przepisów art. 9 nie stosuje siĊ, jeĪeli
Ğwiadek koronny w toku postĊpowania: 1) zeznaá nieprawdĊ lub zataiá prawdĊ co do istotnych okolicznoĞci sprawy odmówiá zeznaĔ przed sądem, 2) popeániá nowe przestĊpstwo lub przestĊpstwo skarbowe,
dziaáając w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popeánienie przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowego, 3) zataiá majątek, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b., art. 11. Ust. 2. W wypadku
okreĞlonym w ust. 1 prokurator podejmuje zawieszone postĊpowanie. Ust. 3. Prokurator podejmuje zawieszone postĊpowanie, jeĪeli zostaáy ujawnione okolicznoĞci, o których mowa w art. 4. Ust. 4. Prokurator
moĪe podjąü zawieszone postĊpowanie, jeĪeli Ğwiadek koronny popeániá nowe przestĊpstwo umyĞlne lub
umyĞlne przestĊpstwo skarbowe albo nie wykonaá zobowiązania, o którym mowa w art. 3 ust. 2. Ust. 5.
Na postanowienie o podjĊciu zawieszonego postĊpowania Ğwiadkowi koronnemu przysáuguje zaĪalenie
do sądu, o którym mowa w art. 5 ust. 1. Art. 11 ust. 1. PostĊpowanie wznawia siĊ, niezaleĪnie od podstaw okreĞlonych w art. 327 § 2 Kodeksu postĊpowania karnego, jeĪeli w ciągu 5 lat od uprawomocnienia siĊ postanowienia o umorzeniu postĊpowania na podstawie art. 9: 1) Ğwiadek koronny popeániá nowe
przestĊpstwo lub przestĊpstwo skarbowego, dziaáając w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popeánienie przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowego, 2) zostaáy ujawnione okolicznoĞci Ğwiadczące o tym, Īe Ğwiadek koronny Ğwiadomie nie wykonaá obowiązku, o którym mowa w at. 3 ust. 1 pkt
1 lit. b lub ust. 2. Ust. 2. JeĪeli Ğwiadek koronny, w ciągu 5 lat od uprawomocnienia siĊ postanowienia
o umorzeniu postĊpowania na podstawie art. 9, popeániá nowe przestĊpstwo umyĞlne lub umyĞlne przestĊpstwo skarbowe, postĊpowanie to moĪna wznowiü. Ust. 3. Na postanowienie o wznowieniu postĊpowania
Ğwiadkowi koronnemu przysáuguje zaĪalenie do sądu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.
41
Rozporządzenie Ministra SprawiedliwoĞci z dnia 24 marca 2010 r. Regulamin wewnĊtrznego urzĊdowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, Dz.U. z 2010 r., Nr 49, poz. 296.
42
TamĪe.
40
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dopuszczenia dowodu z zeznaĔ Ğwiadka koronnego sąd wydaje w terminie 14 dni od
wpáywu wniosku. Na postanowienie prokuratorowi przysáuguje zaĪalenie.
W przypadku gdy prokurator prowadzący lub nadzorujący postĊpowanie przygotowawcze nie zdecyduje siĊ na wystąpienie z wnioskiem o dopuszczenie dowodu z zeznaĔ
Ğwiadka koronnego, wydaje w tym przedmiocie postanowienie i zapoznaje z jego treĞcią podejrzanego. Powodem, dla którego prokurator nie wystĊpuje z wnioskiem, moĪe
byü np. stwierdzenie przesáanek negatywnych wymienionych w treĞci art. 4 u.Ğ.k., niska
wiarygodnoĞü wyjaĞnieĔ podejrzanego wynikająca z braku moĪliwoĞci ich pozytywnej
wery¿kacji bądĨ przekazane przez podejrzanego informacji niedotyczących czynów
wymienionych w art. 1 u.Ğ.k. W przypadku wydania przez prokuratora postanowienia
o odmowie wystąpienia z wnioskiem o dopuszczenie dowodu z zeznaĔ Ğwiadka koronnego lub wydanie przez sąd postanowienia o niedopuszczeniu dowodu z zeznaĔ Ğwiadka
koronnego, wyjaĞnienia podejrzanego, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 5 ust.
3, nie mogą stanowiü dowodu. W takiej sytuacji czynnoĞci przeprowadzone na zasadach
i w trybie okreĞlonym w ustawie o Ğwiadku koronnym uwaĪa siĊ za niebyáe. W tym zakresie obligatoryjnemu zniszczeniu podlegają nastĊpujące dokumenty:
1) postanowienie o przedstawieniu zarzutów wydane w oparciu o wyjaĞnienia, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1;
2) protokoáy zawierające wyjaĞnienia i oĞwiadczenia podejrzanego, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 5 ust. 3;
3) wnioski prokuratora sporządzone na podstawie art. 5 ust. 143.
Po uprawomocnieniu siĊ postanowienia sądu o dopuszczeniu dowodu z zeznaĔ
Ğwiadka koronnego i wyáączeniu wobec podejrzanego materiaáów do odrĊbnego prowadzenia, w sprawie przeciwko pozostaáym sprawcom prokurator niezwáocznie przesáuchuje osobĊ wskazaną w treĞci postanowienia sądu okrĊgowego w charakterze Ğwiadka
z uwzglĊdnieniem treĞci art. 8 u.Ğ.k. Wyáączone do odrĊbnego prowadzenia postĊpowanie ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakoĔczenia postĊpowania przeciwko
pozostaáym sprawcom. Zgodnie z art. 7 ust. 2 u.Ğ.k. na postanowienie o zawieszeniu nie
przysáuguje zaĪalenie. W stosunku do tego postĊpowania, w ciągu 14 dni od dnia uprawomocnienia siĊ orzeczenia koĔczącego postĊpowanie przeciwko tym sprawcom, których udziaá w przestĊpstwie Ğwiadek koronny ujawniá oraz przeciwko którym zeznawaá,
prokurator wydaje postanowienie o umorzeniu.
JeĪeli w toku postĊpowania Ğwiadek koronny:
1) zeznaá nieprawdĊ lub zataiá prawdĊ co do istotnych okolicznoĞci sprawy albo odmówiá zeznaĔ przed sądem;
2) popeániá nowe przestĊpstwo lub przestĊpstwo skarbowe, dziaáając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popeánienie przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowego;
3) zataiá majątek, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 lit. b44
prokurator podejmuje uprzednio zawieszone w trybie art. 7 u.Ğ.k. postĊpowanie.
Zaistnienie opisanych powyĪej przesáanek wyáącza niekaralnoĞü, o jakiej mowa w art.
9 u.Ğ.k. przewidującym, Īe sprawca nie podlega karze za przestĊpstwa lub przestĊpstwa
skarbowe okreĞlone w art. 1, w których uczestniczyá i które jako Ğwiadek koronny ujawniá w trybie okreĞlonym w u.Ğ.k.

43
44

Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o Ğwiadku…, art. 6.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o Ğwiadku…, art. 10.
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PodjĊcie zawieszonego postĊpowania jest takĪe obowiązkowe w przypadku ujawnienia okolicznoĞci, o jakich mowa w art. 4 u.Ğ.k. Fakultatywnie postĊpowanie moĪe
byü podjĊte, w przypadku, gdy Ğwiadek koronny popeáni nowe przestĊpstwo umyĞlne
lub umyĞlne przestĊpstwo skarbowe, lub nie wykona zobowiązania, o jakim mowa
w art. 3 ust. 2 u.Ğ.k. Na postanowienie o podjĊciu zawieszonego postĊpowania, Ğwiadkowi koronnemu przysáuguje zaĪalenie do sądu okrĊgowego, który wydaá postanowienie o dopuszczeniu dowodu z jego zeznaĔ.
Przeprowadzając dowód z zeznaĔ Ğwiadka koronnego, naleĪy ze szczególną starannoĞcią dokonywaü jego wery¿kacji. W literaturze przedmiotu wielokrotnie podkreĞla siĊ,
Īe oparcie aktu oskarĪenia, a tym samym caáego postĊpowania sądowego, wyáącznie na
zeznaniach Ğwiadka koronnego jest niewystarczające45. Wszechstronna wery¿kacja dowodu
z zeznaĔ Ğwiadka koronnego, w tym potwierdzenie informacji w drodze przeprowadzenia
innych dowodów, jest niezbĊdna, a tym samym czyni dowód zeznaĔ Ğwiadka koronnego wiarygodnym i trudnym do obalenia przez oskarĪanych czáonków grupy i ich obroĔców46. W tym
kontekĞcie warto zwróciü uwagĊ na moĪliwoĞü utrwalenia czynnoĞci z udziaáem Ğwiadka
koronnego za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dĨwiĊk.
Z uwagi na to, Īe instytucja Ğwiadka koronnego jako dowód procesowy nie naleĪy do
powszechnych czynnoĞci podejmowanych w wiĊkszoĞci spraw, moĪe wywoáywaü obawĊ
u funkcjonariuszy, którzy nie mieli z nią wczeĞniej do czynienia. W praktyce zastosowanie tego dowodu nastrĊczaü moĪe trudnoĞci, wymagając konkretnych przygotowaĔ i wiedzy
juĪ na etapie „podejĞcia” do kandydata na Ğwiadka koronnego47. Dlatego teĪ niemal obligatoryjne powinno byü nawiązanie kontaktu z funkcjonariuszami z Zarządu Ochrony
ĝwiadka Koronnego Centralnego Biura ĝledczego Komendy Gáównej Policji juĪ na etapie planowania podjĊcia rozmów z potencjalnymi kandydatami na Ğwiadków koronnych bądĨ w momencie wystąpienia z taką inicjatywą przez podejrzanego48. CzynnoĞci
Zob.: E. W. Páywaczewski, ĝwiadek koronny jako instrument zwalczania przestĊpczoĞci zorganizowanej,
„Prokuratura i Prawo”, nr 7-8, 2010, s. 98.
46
„Prowadzący postĊpowanie winien caáy czas pamiĊtaü, Īe wyjaĞnienia skáada przestĊpca, którego
podstawowym celem jest uzyskanie bezkarnoĞci za popeánione czyny oraz zapewnienie sobie ochrony.
Przedstawia on przebieg czynów w sposób najwygodniejszy dla siebie. MoĪe prowadziü sobie tylko znaną
grĊ. Dlatego teĪ nie naleĪy bezkrytycznie podchodziü do jego wyjaĞnieĔ”, R. Piechura, Wokóá problematyki materiaáu dowodowego w postĊpowaniu ze Ğwiadkiem koronnym, w: PrzestĊpczoĞü zorganizowana.
ĝwiadek…, s. 503. W Ğrodowisku zorganizowanych grup przestĊpczych popeánienie przestĊpstwa z katalogu, o jakim mowa w art. 4 u.Ğ.k., jest znanym i skutecznym sposobem na wyeliminowanie moĪliwoĞci
dopuszczenia kogokolwiek z krĊgu grupy do skáadania zeznaĔ w charakterze Ğwiadka koronnego.
47
BáĊdy popeánione przez funkcjonariuszy organów prowadzących postĊpowania przygotowawcze lub prokuratorów na etapie chociaĪby typowania czy teĪ rozmów z potencjalnymi osobami na Ğwiadków koronnych
mogą niejednokrotnie negatywnie wpáynąü na ostateczny efekt dopuszczenia dowodu z zeznaĔ Ğwiadka
koronnego. Z. Rau w artykule prezentującym wyniki badaĔ dotyczących instytucji Ğwiadka koronnego
przytacza jako przykáad prokuratora, który, przesáuchując podejrzanego (tymczasowo aresztowanego) kandydata na Ğwiadka koronnego, chciaá przekazaü teks ustawy o Ğwiadku koronnym, aby ten mógá w celi zapoznaü siĊ z jej treĞcią i ją dobrze zrozumieü. Znalezienie tekstu ustawy przez straĪników wiĊziennych czy teĪ
wspóáosadzonych w celi mogáo stanowiü ogromne zagroĪenie dla bezpieczeĔstwa kandydata, zob.: Z. Rau,
Instytucja Ğwiadka koronnego..., s. 582. Jako inny przykáad moĪna przywoáaü ujawnianie Ğwiadkowi koronnemu materiaáu dowodowego uzyskanego w drodze przeprowadzenia innych dowodów, w tym w szczególnoĞci z udziaáem innych osób (Ğwiadków, podejrzanych).
48
NaleĪy pamiĊtaü, Īe kandydatami na Ğwiadków koronnych mogą byü nie tylko osoby, które w prowadzonym postĊpowaniu przygotowawczym posiadają juĪ status osoby podejrzanej, choü z takimi przypadkami mamy chyba najczĊĞciej do czynienia, ale takĪe kandydatami mogą byü osoby, które, dziaáając
z róĪnych pobudek, same mogą zgáosiü siĊ do organów Ğcigania, zawiadamiając o popeánieniu wspólnie
z innymi osobami w ramach zorganizowanej grupy przestĊpczej przestĊpstw i wyraĪając jednoczeĞnie chĊü
pozostania Ğwiadkiem koronnym.
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dowodowe z udziaáem Ğwiadka koronnego nie ograniczają siĊ wyáącznie do przesáuchania jego osoby w charakterze Ğwiadka. W zaleĪnoĞci od potrzeb, z udziaáem Ğwiadka
koronnego mogą byü przeprowadzane inne czynnoĞci procesowe prawnie dopuszczone, jak np. konfrontacje, oglĊdziny, przy czym podczas ich przeprowadzenia naleĪy
zapewniü Ğwiadkowi bezpieczeĔstwo. Stąd teĪ przy wielu czynnoĞciach wykorzystuje
siĊ urządzenia techniczne umoĪliwiające przeprowadzenie czynnoĞci na odlegáoĞü.
Zeznania Ğwiadka koronnego nie są objĊte Īadną klauzulą przewidzianą w ustawie
o ochronie informacji niejawnych. Ochronie zgodnie z przepisami podlegają wyáącznie
przebieg i treĞü czynnoĞci, o których mowa w art. 3, 5 i 5a do chwili uprawomocnienia
siĊ postanowienia sądu o dopuszczeniu dowodu z zeznaĔ Ğwiadka koronnego oraz okolicznoĞci dotyczące ochrony lub pomocy, o których mowa w art. 14-20 u.Ğ.k.

5. Ochrona
Poruszając zagadnienia związane z instytucją Ğwiadka koronnego, trudno pominąü temat ich ochrony. Kwestie i okolicznoĞci dotyczące udzielenia i cofniĊcia ochrony
i pomocy, szczegóáowo uregulowane zostaáy w art. 14-20 u.Ğ.k. oraz w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 18 paĨdziernika 2006 r. w sprawie udzielania ochrony i pomocy
Ğwiadkom koronnym i innym uprawnionym osobom49. Z zapisów tych wynika, Īe
ochrona udzielana jest w razie zagroĪenia Īycia lub zdrowa Ğwiadka albo osób dla
niego najbliĪszych. Zgodnie z § 6 wspomnianego rozporządzenia moĪe ona polegaü
na ochronie osobistej lub czasowej obecnoĞci policjantów w pobliĪu osoby chronionej. Co waĪne i warte podkreĞlenia (z punktu widzenia prowadzonego postĊpowania
przygotowawczego) art. 14 ust. 3 u.Ğ.k. daje równieĪ moĪliwoĞü objĊcia ochroną podejrzanego lub osoby dla niego najbliĪszej przed uprawomocnieniem siĊ postanowienia
o nadaniu statusu Ğwiadka koronnego. Rozwiązanie to ma szczególne znaczenie w sytuacji, gdy moment nadania statusu Ğwiadka z róĪnych wzglĊdów odwleka siĊ, a kwestie
bezpieczeĔstwa stają siĊ priorytetowe. Warto wspomnieü, Īe postanowienie w przedmiocie udzielenia pomocy i ochrony zgodnie z art. 17 u.Ğ.k. wydaje prokurator na wniosek Ğwiadka lub podejrzanego albo z urzĊdu za zgodą tych osób. Zgodnie z art. 16
i 17 u.Ğ.k. organem wáaĞciwym do wykonywania tych postanowieĔ jest Komendant
Gáówny Policji lub w przypadku osób chronionych odbywających karĊ pozbawienia
wolnoĞci - Dyrektor Generalny SáuĪby WiĊziennej. W art. 16 ustawy szczegóáowo
uregulowano kwestie związane z momentem objĊcia Ğwiadka ochroną, wskazując na
koniecznoĞü záoĪenia przez niego pisemnego oĞwiadczenia o przestrzeganiu zasad
i zaleceĔ w zakresie udzielonej ochrony i pomocy Komendantowi Gáównemu Policji
lub Dyrektorowi Generalnemu SáuĪby WiĊziennej. Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia przesyáają oni prokuratorowi prowadzącemu postĊpowanie kopiĊ zasad i zaleceĔ
oraz pisemnych zobowiązaĔ, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy. Natomiast art.
18b wskazuje moment cofniĊcia ochrony lub pomocy, warunkując to umyĞlnym naruszeniem zasad lub zaleceĔ w zakresie ochrony albo uporczywym uchylaniem siĊ od wykonywania obowiązków ciąĪących na Ğwiadku z mocy ustawy od momentu otrzymania statusu
do momentu prawomocnego zakoĔczenia postĊpowania przeciwko pozostaáym sprawcom.
Ograniczony zakres informacji dotyczących ochrony, a przez to caáoksztaátu
funkcjonowania programu Ğwiadka koronnego, jest ĞciĞle związany z reĪimem art. 23
ppkt. 2 u.Ğ.k., w którym w sposób jednoznaczny wskazano, Īe okolicznoĞci dotyczące
49

Dz.U. z 2006 r., Nr 201, poz. 1480.
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ochrony lub pomocy stanowią informacje niejawne w rozumieniu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. Mimo to w prasie moĪna przeczytaü bardzo
wiele na ten temat50.

6. Wyáączenie jawnoĞci rozprawy
Proces karny kieruje siĊ wieloma zasadami. Jedną z nich jest jawnoĞü, którą gwarantuje art. 355 kpk. Jednak w przypadku Ğwiadka koronnego kwestie bezpieczeĔstwa traktowane są priorytetowo. Dlatego teĪ w myĞl art. 13 u.Ğ.k. sąd, na wniosek Ğwiadka koronnego záoĪony przed lub w czasie rozprawy, wyáącza jawnoĞü na czas jego przesáuchania.
Wyáączenie jawnoĞci rozprawy nastĊpuje w formie postanowienia. Zgodnie z treĞcią art.
362 kpk sĊdzia poucza obecnych na sali o obowiązku zachowania w tajemnicy okolicznoĞci ujawnionych na rozprawie i uprzedza o skutkach niedopeánienia tego obowiązku.
PodkreĞliü naleĪy, Īe wyáączenie jawnoĞci odnosi siĊ nie do stron procesowych, lecz jedynie do publicznoĞci. Oznacza to, Īe na sali sądowej moĪe pozostaü tylko skáad orzekający,
oskarĪyciele, oskarĪeni i ich obroĔcy. Z tego teĪ wzglĊdu, wyáączenie jawnoĞci nie wpáywa
negatywnie na ocenĊ rzetelnoĞci prowadzonego procesu, w tym takĪe na wiarygodnoĞü
zeznaĔ Ğwiadka.

7. ZakoĔczenie
ZbliĪające siĊ 15-lecie praktycznego zastosowania w polskim postĊpowaniu karnym instytucji Ğwiadka koronnego skáania do podsumowania oraz zlokalizowania i wskazania tzw. sáabych ogniw z punktu widzenia prowadzonych postĊpowaĔ. Na przestrzeni
mijających lat dostrzeĪono problem, którego skutki najbardziej widoczne byáy podczas
ogáaszania wyroków orzekanych w sprawach, w których zeznawali Ğwiadkowie koronni.
Zdarzaáo siĊ, Īe Ğwiadek tuĪ przed lub na etapie wokandy sądowej wycofywaá siĊ ze záoĪonych wczeĞniej przez siebie zeznaĔ, doprowadzając w ten sposób do sytuacji kryzysowej
lub uznania go przez sąd za niewiarygodnego. Dlatego teĪ, wychodząc naprzeciw podobnym sytuacjom, prowadzący postĊpowanie powinni rozwaĪyü moĪliwoĞü zabezpieczenia
w przyszáoĞci prawidáowego toku postĊpowania i Ğmiaáo korzystaü z moĪliwoĞci, jakie
daje art. 147 kpk, tj. utrwalaü wszelkie czynnoĞci procesowe z udziaáem Ğwiadka koronnego za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dĨwiĊk. Rozwiązanie takie powinno
znaleĨü wielu zwolenników wĞród prokuratorów i prowadzących postĊpowania w celu
zabezpieczenia przed uznaniem Ğwiadków koronnych za niewiarygodnych czy teĪ w przypadku zaistnienia okolicznoĞci związanych ze Ğmiercią Ğwiadka koronnego, która w sposób nieoczekiwany moĪe nastąpiü przed rozpoczĊciem lub w trakcie przewodu sądowego.
Zastosowanie takiego rozwiązania jest staáą praktyką wielu paĔstw, w których instytucja
Ğwiadka koronnego funkcjonuje z duĪym powodzeniem.
Analiza ostatnich dziesiĊciu lat przeprowadzona na potrzeby niniejszego artykuáu pokazuje, Īe problematyka przeprowadzania dowodu z zeznaĔ Ğwiadka koronnego
powinna byü takĪe przedmiotem cyklicznych szkoleĔ. W ich zakresie naleĪaáoby ująü nie
tylko prawne aspekty prowadzenia czynnoĞci z udziaáem Ğwiadków koronnych, problematykĊ wery¿kacji ich zeznaĔ, lecz przede wszystkim wiedzĊ w zakresie praktycznego postĊpowania z kandydatami na Ğwiadków koronnych czy osobami, którym status ten zostaá
Zob.: uwaga.tvn.pl, ĩycie Ğwiadka koronnego, z 18.03.2008, www.mobster.pl1.w.interii.pl/A/polscykoronni.htm,
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przyznany. Brak podstawowych informacji wynikających z przepisów ustawy ochronie
informacji niejawnych moĪe byü powodem zaistnienia wielu komplikacji od momentu
objĊcia osoby stosowną ochroną aĪ do etapu zakoĔczenia wokandy sądowej.
Dlatego teĪ od pierwszych chwil powstawania tego tekstu ideą, która przyĞwiecaáa
autorkom artykuáu byáo przypomnienie czy teĪ przekazanie w piguáce niezbĊdnego minimum o instytucji Ğwiadka koronnego, tym bardziej, Īe tekst ten nie jest suchym wywodem teoretycznym, ale znajduje swoje oparcie w wieloletnim doĞwiadczeniu zawodowym.

Streszczenie
W artykule przedstawione zostaáy najwaĪniejsze informacje na temat instytucji Ğwiadka koronnego, funkcjonującej w polskim systemie prawnym juĪ blisko 15 lat.
Autorki – opierając siĊ na wiedzy teoretycznej oraz wáasnych doĞwiadczeniach – przedstawiáy podstawowe zaáoĪenia prawne oraz praktyczne aspekty ich stosowania, które są niezwykle waĪne ze wzglĊdu na dziaáania procesowe. W tekĞcie ujĊty zostaá krótki rys historyczny ukazujący korzenie instytucji Ğwiadka koronnego na Ğwiecie i w Polsce. NastĊpnie
zaprezentowane zostaáy podstawy prawne regulujące zagadnienia związane ze Ğwiadkiem
koronnym, zarówno zakres przedmiotowy stosowania ustawy o Ğwiadku koronnym, jak
i samą de¿nicjĊ Ğwiadka koronnego. WaĪną czĊĞü tekstu stanowią rozwaĪania dotyczące
praktycznego stosowania zapisów ustawy – autorki ukazaáy zaáoĪenia regulujące dopuszczenie dowodu z zeznaĔ Ğwiadka koronnego, zaáoĪenia i okolicznoĞci dotyczące udzielenia i cofniĊcia mu ochrony i pomocy oraz regulacje związane z wyáączeniem jawnoĞci
rozprawy.

Abstract
The most important information concerning the institution of Queen’s evidence
which has been existing in the Polish legal system for nearly ¿fteen years, have been presented in the article. The authors on the basis of theoretical knowledge and their practical experiences have presented the fundamental (basic) legal principles and the practical
aspects of their application, which are extremely signi¿cant on account of their trial actions.
A short historical outline, which shows the roots of the institution of the Quenn’s evidence
in the world as well as in Poland, has been presented. Then the legal basis which regulate
the issues connected with the key witness (both the objective range (scope) of applying constitution (act) concerning the key witness, and the de¿nition of the key witness itself) have
been depicted. An important part of the text makes deliberations on practical application of
the act’s regulations-the authors have presented the assumptions which regulate admissible
evidence from the key witness’s testimony, the assumptions and the circumstances concerning providing and withdrawing him with shelter and help, as well as the regulations connected with the exclusion of the trial’s openness (overtness).
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Tomasz Plaszczyk

PrzestĊpstwo z art. 256 kk – uwagi praktyczne
Kodeks karny w art. 2561 penalizuje czyny związane z publicznym propagowaniem faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju paĔstwa, lub nawoáywaniem do nienawiĞci na tle róĪnic narodowoĞciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzglĊdu na bezwyznaniowoĞü (tzw. táo dyskryminacyjne). Ustawą z dnia
5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postĊpowania
karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz
niektórych innych ustaw2, która weszáa w Īycie 8 czerwca 2010 r., dodano przepis
penalizujący konkretne aktywnoĞci sprawców. Dotyczy on takich zachowaĔ, jak produkowanie, utrwalanie, sprowadzanie, nabywanie, przechowywanie, posiadanie, prezentowanie, przewoĪenie lub przesyáanie, w celu rozpowszechniania, druków, nagraĔ lub
innych przedmiotów zawierających treĞci propagujące totalitaryzm lub nawoáujące do
przemocy na tle dyskryminacyjnym, lub bĊdące noĞnikiem symboliki faszystowskiej,
komunistycznej lub innej totalitarnej. RównoczeĞnie ustawodawca wprowadziá wyáączenie odpowiedzialnoĞci karnej, uzasadnione artystycznymi, edukacyjnymi, naukowymi lub kolekcjonerskimi przesáankami dziaáania sprawcy.
Wprowadzone nowelizacje wydają siĊ byü podyktowane koniecznoĞcią dostosowania ustawodawstwa do zmieniającej siĊ rzeczywistoĞci zarówno w aspekcie negatywnym np. „przeniesienie” dziaáalnoĞci ruchów i organizacji radykalnych do Internetu, jak
i pozytywnym, jak unikniĊcie koniecznoĞci angaĪowania organów Ğcigania w rozpatrywanie „przestĊpstw” polegających na dziaáaniach artystycznych (chociaĪby sáynna
wystawa „NaziĞci” w galerii ZachĊta) bądĨ dziaáalnoĞci coraz liczniejszych grup rekonstrukcyjnych.
Niniejszy tekst nie pretenduje do miana komentarza, celem autora jest wygáoszenie kilku praktycznych uwag dotyczących stosowania tych przepisów, w szczególnoĞci
pod kątem wáaĞciwoĞci rzeczowej Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, które nasunĊáy siĊ w trakcie prowadzenia postĊpowaĔ o czyny z art. 256 kk.
Do zadaĔ Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego naleĪy w szczególnoĞci
rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestĊpstw godzących w bezpieczeĔstwo wewnĊtrzne paĔstwa oraz jego porządek konstytucyjny (art. 5 Ustawy z dnia
24 maja 2002 r. o Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego oraz Agencji Wywiadu3)
Ponadto z uwagi na treĞü art. 13 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej4: Zakazane
jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwoáujących siĊ w swoich
programach do totalitarnych metod i praktyk dziaáania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a takĪe tych, których program lub dziaáalnoĞü zakáada lub dopuszcza nienawiĞü rasową i narodowoĞciową, stosowanie przemocy w celu zdobycia wáadzy lub
wpáywu na politykĊ paĔstwa albo przewiduje utajnienie struktur lub czáonkostwa,
uznaü naleĪy, Īe prowadzenie przez ABW dziaáaĔ o charakterze rozpoznawczym,
w zakresie odpowiadającym znamionom czynu z art. 256 kk, jest w peáni uzasad1
2
3
4

Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z póĨn. zm.
Dz.U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1589.
Tekst jednolity – Dz U z 2010 r., Nr 29, poz. 154, z póĨn. zm.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. Nr 78, poz. 483, z póĨn. zm.
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nione. ZaáoĪenie to wydaje siĊ byü w odpowiednim zakresie realizowane przez pion
Zwalczania Terroryzmu (zwany dalej ZT), w którego strukturach funkcjonują wyspecjalizowane komórki zajmujące siĊ monitorowaniem dziaáalnoĞci ruchów o charakterze ekstremistycznym, w tym skrajnie prawicowych.
To co wydaje siĊ byü bezdyskusyjne na gruncie dziaáaĔ nieprocesowych, nastrĊcza wiele wątpliwoĞci na etapie próby waloryzacji procesowej materiaáów, uzyskanych
w toku ustawowych dziaáaĔ ABW, zmierzającej do podjĊcia decyzji o zainicjowaniu
wszczĊcia postĊpowania przygotowawczego. PostĊpowanie miaáoby byü prowadzone
przez komórki pionu Ğledczego ABW. W praktyce funkcjonowania tego pionu Ğcierają
siĊ dwa przeciwstawne stanowiska – dopuszczające i wykluczające moĪliwoĞü prowadzenia Ğledztw o czyny z art. 256 kk.
Uzasadnieniem krytycznego stanowiska jest zbyt maáy ciĊĪar gatunkowy przestĊpstw z art. 256 kk, a co za tym idzie czĊste ujmowanie ich przez jednostki Prokuratury
w formĊ dochodzeĔ, podczas gdy, z zaáoĪenia, ABW powinna zajmowaü siĊ sprawami
„powaĪnymi”, o duĪej wadze, znacznym stopniu skomplikowania, godzącymi, jak to ująá
ustawodawca, w bezpieczeĔstwo wewnĊtrzne paĔstwa i jego porządek konstytucyjny.
Z innej jednak strony, stosując wykáadniĊ literalną i logiczną, za „porządek konstytucyjny” uznaü naleĪy wszelkie zasady ujĊte w Konstytucji. Mimo iĪ przepisy
ustawy zasadniczej nie są stosowane wprost w tym znaczeniu – nie istnieje moĪliwoĞü
przedstawienia w postĊpowaniu karnym zarzutów, polegających na naruszeniu art. 13
Konstytucji RP – to za jeden z instrumentów zapewniających przestrzeganie art. 13
Konstytucji uznaü moĪna na przykáad art. 256 kk. Kierując siĊ tym zaáoĪeniem, naleĪy
zastanowiü siĊ nad zasadnoĞcią prowadzenia przez jednostki ABW postĊpowaĔ o czyny
z art. 256 kk. Dotyczy to oczywiĞcie sytuacji o szczególnym znaczeniu, z tym Īe nie
zawsze w odniesieniu do caáego terytorium RP, a niekiedy w ujĊciu lokalnym – ograniczonym do wáaĞciwoĞci terytorialnej danej jednostki ABW.
Kolejnym argumentem, który powinien zostaü wziĊty pod uwagĊ, przemawiającym za zasadnoĞcią prowadzenia przez ABW postĊpowaĔ karnych o czyny z art. 256 kk,
jest to, Īe w przeciwnym wypadku inne komórki organizacyjne ABW, w szczególnoĞci pion wsparcia operacyjno-technicznego, są w pewnym zakresie swojej aktywnoĞci skazywane na pracĊ na rachunek innych organów, np. Policji, która z zaáoĪenia nie
jest ograniczona kompetencyjnie do wybranych przestĊpstw, mieszczących siĊ w jej
wáaĞciwoĞci. PrzyjĊcie koncepcji „wáaĞciwoĞci operacyjnej”, przy jednoczesnym braku
wáaĞciwoĞci procesowej, prowadziü moĪe do takich wáaĞnie sytuacji. Co za tym idzie
– mogą pojawiü siĊ wątpliwoĞci, spory i konÀikty natury kompetencyjnej, proceduralnej, a w koĔcu ambicjonalnej, które w skrajnym przypadku prowadziü mogą do niewykorzystania w ogóle materiaáów uzyskiwanych przez ABW, zawierających informacje o uzasadnionym podejrzeniu popeánienia przestĊpstwa. Informacje te, po pewnym
pogáĊbieniu i uzupeánieniu, mogáyby stanowiü podstawĊ sporządzenia notatki urzĊdowej inicjującej wszczĊcie postĊpowania karnego. Dopuszczalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest oczywiĞcie przekazywanie materiaáów operacyjnych do innych
sáuĪb, takich jak Policja, z tym Īe z czysto pragmatycznego punktu widzenia naleĪaáoby, zdaniem autora, dąĪyü do procesowego „skonsumowania” wyników pracy operacyjnej w ramach wáasnej sáuĪby.
Argument o nieistotnoĞci tego typu postĊpowaĔ, która znajdowaáa swój wyraz
w prowadzeniu ich w formie dochodzeĔ, równieĪ wydaje siĊ zbyt daleko idącym uproszczeniem. Co prawda sama kwali¿kacja prawna czynu z art. 256 kk, wskazująca zagroĪenie karą do 2 lat pozbawienia wolnoĞci, zgodnie z przepisami kodeksu postĊpowania
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karnego5 implikuje prowadzenie dochodzenia. Zgodnie z art. 309 pkt. 5 kpk, nie jest
to jednak reguáa nieuznająca wyjątków. OtóĪ dopuszczalne jest prowadzenie Ğledztwa
w sprawach o wystĊpki, w których prowadzone jest dochodzenie, jeĪeli prokurator tak
postanowi ze wzglĊdu na wagĊ lub zawiáoĞü sprawy. Praktycznie oznacza to koniecznoĞü przekonania o tym prokuratora, odnosząc siĊ do konkretnych okolicznoĞci sprawy,
czy to przed wszczĊciem postĊpowania, czy teĪ we wniosku skierowanym przez jednostkĊ ABW do Prokuratury.
KaĪdy przypadek powinien byü rzetelnie rozpatrzony pod kątem okolicznoĞci
faktycznych i prawnych danego postĊpowania. Inaczej ma siĊ sprawa, jeĪeli chodzi
o znaczenie danego postĊpowania z punktu widzenia interesów wymiaru sprawiedliwoĞci i celów postĊpowania karnego, w oderwaniu od kodeksowego zagroĪenia karą czy
prawdopodobieĔstwa wykrycia i skazania sprawców. W tym aspekcie, zdaniem autora,
moĪna pokusiü siĊ o wskazanie kilku grup przesáanek o bardziej ogólnym charakterze.
Po pierwsze, naleĪy rozpatrywaü znaczenie zdarzenia, bĊdącego przedmiotem
tego typu postĊpowaĔ, nie w aspekcie jednostkowym, ale jako jeden z istotnych elementów dziaáalnoĞci ruchów o charakterze neonazistowskim, rasistowskim lub innym radykalnym. Z praktyki dotychczas prowadzonych postĊpowaĔ wynika, Īe osoby zaangaĪowane w ten ruch wychodzą z zaáoĪenia, Īe muzyka jest doskonaáą platformą, aby dotrzeü
do máodzieĪy i na koncertach muzycznych áatwo wyáuskaü jednostki, które mogą byü
przydatne dla ruchu. Z istoty dziaáania ruchu wynika zatomizowanie poszczególnych
zdarzeĔ, opierające siĊ na zasadzie leaderless resistance – czyli oporu bez przywódcy,
zwanego równieĪ „taktyką samotnego wilka”. Oznacza to luĨne, niezorganizowane
w jednolitą strukturĊ grupy osób, które áączy wspólna ideologia i wspólne metody jej
wdraĪania i propagowania6. Jeszcze áatwiejsze staje siĊ to dziĊki powszechnemu wykorzystywaniu Internetu. ZachĊcanie nowych sympatyków odbywa siĊ stopniowo – najpierw dociera siĊ do nich przez muzykĊ (nagrania, koncerty), nastĊpnie angaĪuje siĊ
ich do akcji nalepiania plakatów lub wlepek, dalej - organizowania demonstracji, aĪ do
tzw. akcji bezpoĞrednich, czyli na przykáad udziaáu w napaĞci na obcokrajowców lub
osoby sympatyzujące z ideologią lewicową. Tego typu dziaáania są zbliĪone chociaĪby
do dziaáaĔ NSDAP w latach 30. XX wieku. Niedawne wydarzenia w Norwegii stanowią tragiczny, ale bardzo znamienny przykáad przystąpienia osoby owáadniĊtej skrajną
ideologią do „akcji bezpoĞredniej”.
Taka interpretacja kierunku rozwoju ruchów ekstremistycznych ma obecnie charakter wyáącznie teoretyczny, ale w ramach ogólnoprewencyjnych zadaĔ organów Ğcigania za kluczowe naleĪy uznaü wysiáki w kierunku zapobiegania eskalacji tego typu
dziaáaĔ, aby nie przeoczyü momentu, kiedy ruchy te siĊgną po inne metody dziaáania
bądĨ teĪ zaczną popeániaü przestĊpstwa o wiĊkszym ciĊĪarze gatunkowym.
Po drugie, naleĪy mieü na uwadze wagĊ spoáeczną takich postĊpowaĔ. Czyny
polegające chociaĪby na atakach na tle dyskryminacyjnym, bywają w odbiorze obywateli lekcewaĪone przez organy Ğcigania. Znajduje to swój wyraz m.in. w prowadzeniu
ich co najwyĪej w formie dochodzeĔ lub odmawianiu wszczĊcia postĊpowania. Z jednej strony bywa to regularnie nagáaĞniane przez media i stowarzyszenia typu NIGDY

5

Ustawa z dnia 6.06.1997 – Kodeks postĊpowania karnego; Dz.U. z 1997, Nr 89, poz. 555, z póĨn. zm.
Na uwagĊ zasáuguje okolicznoĞü, niezwiązana bezpoĞrednio z tematem niniejszego artykuáu, Īe jak ustalono w toku postĊpowaĔ prowadzonych przez organy Ğcigania USA i paĔstw Europy Zachodniej, na analogicznej zasadzie zorganizowane są m.in. niektóre komórki terrorystyczne Al-Kaidy i innych islamskich
organizacji terrorystycznych.
6
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WIĉCEJ, z drugiej strony utwierdza osoby zaangaĪowane w dziaáalnoĞü ruchów neonazistowskich o ich bezkarnoĞci. To zaĞ, wobec niewystarczającej reakcji organów Ğcigania, budzi odruch samoobrony i reakcje odwetowe u zaatakowanych grup, co z kolei
sáuĪy wyáącznie nakrĊcaniu spirali przemocy. W praktyce osoby, którym udowodniono
ich zaangaĪowanie w dziaáalnoĞü ruchów o charakterze radykalnym, bywają co najwyĪej karane za wystĊpki o charakterze chuligaĔskim bądĨ udziaá w bójkach. Jest to spowodowane tym, Īe są to czyny jednoznaczne pod wzglĊdem dowodowym, a bardziej
skomplikowane zagadnienia dotyczące táa tych czynów pozostają czĊsto poza orbitą
zainteresowaĔ policji. Dzieje siĊ tak dlatego, Īe nie dysponuje ona wystarczającymi
siáami i Ğrodkami umoĪliwiającymi zbadanie okolicznoĞci pozwalających na zakwali¿kowanie czynów o charakterze chuligaĔskim i kryminalnym jako elementu wiĊkszej caáoĞci. Sprowadziü je moĪna do znamion czynu z art. 119 kk, czyli stosowania
przemocy lub groĨby bezprawnej na tle dyskryminacyjnym. ZaangaĪowanie procesowe
ABW, poáączone z rozpoznaniem dokonanym przez pion ZT, umoĪliwia rozpoznawanie
niektórych czynów w bardziej ogólnym ujĊciu i dojĞcie do innych wniosków niĪ czyste kwali¿kowanie niektórych dziaáaĔ sprawców jako czyny o stosunkowo niewielkim
ciĊĪarze gatunkowym. Z kolei prowadzenie takich spraw w formie Ğledztwa wskazuje,
Īe organy Ğcigania traktują tego typu zjawiska z caáą powagą. ZaangaĪowanie siĊ ABW
w tego rodzaju sprawy moĪe mieü swego rodzaju charakter odstraszający dla sprawców
i jako takie, byü szczególnym przypadkiem wypeániania funkcji prewencyjnej procesu
karnego.
Po trzecie, uznawanie spraw dotyczących czynów z art. 256 kk za istotne wpisuje siĊ w dáugofalową politykĊ karną, zarówno w wymiarze wewnĊtrznym, jak
i wspólnotowym. Ministerstwo SprawiedliwoĞci od dáuĪszego czasu zwraca szczególną
uwagĊ na postĊpowania dotyczące czynów z art. 256, 257 i 119 kk. W 2004 r. Biuro
PostĊpowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej wdroĪyáo Krajowy Program
Przeciwdziaáania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji
jako element dáugofalowej polityki UE. Podstawą tego programu jest rozporządzenie
Rady WE7 ustanawiające autonomiczny organ wspólnotowy – Europejskie Centrum
Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, którego nastĊpcą prawnym staáa siĊ, funkcjonująca do chwili obecnej, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej8.
W związku z realizacją tego programu Ministerstwo SprawiedliwoĞci poáoĪyáo nacisk zarówno na staáe monitorowanie przez prokuratury apelacyjne przebiegu
spraw z tej kategorii, jak równieĪ na traktowanie ich jako istotnych z punktu widzenia
interesu wymiaru sprawiedliwoĞci. W praktyce przekáada siĊ to miĊdzy innymi na
objĊcie przez prokuratury apelacyjne szczególnym nadzorem wszystkich postĊpowaĔ
z wymienionej powyĪej grupy. Prokuratura Krajowa stoi jednoznacznie na stanowisku, Īe walka z przejawami rasizmu i ksenofobii nie ma charakteru doraĨnego, a przeciwnie – stanowi Ğwiadomie przyjĊty program rządowy9. W tĊ koncepcjĊ wpisuje siĊ
równieĪ, zdaniem autora, prowadzenie postĊpowaĔ z tej kategorii przez komórki pro-

7

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1035/97 z dnia 2.06.1997, ustanawiające Europejskie Centrum
Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, Dz.U. UE. L z 1997 r., Nr 151, poz. 1.
8
Rozporządzenie Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15.02.2007, ustanawiające AgencjĊ Praw Podstawowych
Unii Europejskiej, Dz.U. UE. L z 2007 r., Nr 53, poz. 1.
9
Opracowanie Biura PostĊpowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej z dnia 9.11.2007 r. Rola
wymiaru sprawiedliwoĞci w przeciwdziaáaniu dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji.
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cesowe ABW, zwáaszcza, Īe spotyka siĊ to z bardzo pozytywnym odzewem ze strony
jednostek organizacyjnych Prokuratury nadzorujących tego typu postĊpowania.
Jak stwierdziá ZastĊpca Prokuratora OkrĊgowego w GdaĔsku w piĞmie z 25 sierpnia 2010 r. skierowanym do Szefa ABW: Prokuratura OkrĊgowa w GdaĔsku, stoi na
stanowisku, iĪ sprawy, dotyczące czynów z art. 256 kk, są istotne z punktu widzenia
wymiaru sprawiedliwoĞci, tak w aspekcie krajowym, jak i miĊdzynarodowym. Mimo
stosunkowo niskich kodeksowych zagroĪeĔ karą, niedopuszczalnym jest bagatelizowanie czynów, noszących znamiona propagowania ustrojów totalitarnych oraz bĊdących
przejawami rasizmu, nietolerancji i ksenofobii.
Przechodząc do rozwaĪaĔ nad stroną praktyczną prowadzonych postĊpowaĔ,
dotyczących czynów z art. 256 kk, zwróciü naleĪy uwagĊ na nastĊpujące, poniĪej wskazane grupy zagadnieĔ.
1. Problem ocennoĞci znamion czynu.
2. Problem sposobu dziaáania sprawców.
3. Problem braku jednolitej praktyki i orzecznictwa.
Odnosząc siĊ do ocennoĞci znamion, stwierdziü naleĪy, Īe w praktyce trudnoĞci
nastrĊcza wykazanie znamienia publicznoĞci. Zgodnie z poglądem podzielanym przez
wiĊkszoĞü autorów w literaturze i orzecznictwie, dane zachowanie ma publiczny charakter, jeĪeli ze wzglĊdu na miejsce lub okolicznoĞci jest dostĊpne dla nieokreĞlonej iloĞci osób10. Dziaáanie za poĞrednictwem Internetu, jakkolwiek w początkowym okresie funkcjonowania sieci róĪnie traktowane przez sądy, nie budzi obecnie wątpliwoĞci
co do jego publicznego charakteru. Podobnie jednoznacznie publiczny charakter mają
akcje przeprowadzane w przestrzeni publicznej z zaáoĪenia nastawione na dotarcie do
bliĪej nieokreĞlonej grupy osób, takie jak naklejanie plakatów, wlepek lub urządzanie
demonstracji ulicznych.
WątpliwoĞci budzi natomiast inny przedmiot postĊpowaĔ o czyn z art. 256 kk
– organizacja koncertów. Z zaáoĪeĔ ruchów radykalnych wynika, Īe muzyka jest jednym z doskonaáych noĞników ideologii i sposobem dotarcia do nowych grup odbiorców11. Organizatorzy koncertów, o których informacje dostĊpne są w Internecie, podkreĞlają, Īe mają one charakter imprez zamkniĊtych, co stanowi swoisty „wytrych” sáuĪący obronie przed ewentualnymi zainteresowaniami organów Ğcigania. Ze sáownikowego punktu widzenia impreza zamkniĊta powinna charakteryzowaü siĊ nastĊpującymi cechami:
• ¿zyczne wyodrĊbnienie miejsca imprezy od przestrzeni publicznej,
• limitowany dostĊp,
• sposób udostĊpniania informacji o wydarzeniu – lista goĞci lub imienne zaproszenia
(osobiste, korespondencyjne, telefon, mail itp),
• w wiĊkszoĞci przypadków osoby uczestniczące w tego typu wydarzeniach znają siĊ
wzajemnie bądĨ przynajmniej zapraszający lub organizator powinien znaü wszystkich goĞci.
Zazwyczaj jedyną niewątpliwą okolicznoĞcią jest to, Īe impreza odbyáa siĊ w przestrzeni zamkniĊtej. Jest to jedyny fakt, któremu nie moĪna zaprzeczyü. Jednak pozostaáe przesáanki „zamkniĊtej imprezy” wydają siĊ zwykle dyskusyjne, natomiast organizatorzy usilnie je podkreĞlają w celu unikniĊcia odpowiedzialnoĞci karnej za czyn
10
Ryszard A. StefaĔski PrzestĊpstwo publicznego zniewaĪania ludnoĞci lub osoby z powodu dyskryminacyjnego (art. 257 kk.), „Prokuratura i Prawo”, nr 6/2006.
11
Dodatkowo por. artykuá pt. Polscy naziĞci bez podsáuchu , „Przekrój”, nr 14, 31.03.2005.
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z art. 256 kk. Trudno jest zakáadaü, Īe istniaáa lista goĞci oraz Īe wszyscy obecni na
koncercie otrzymali indywidualne zaproszenia. Warto tu przywoáaü argumenty podnoszone w publikacjach prasowych12. Po pierwsze umieszczenie informacji o koncercie
w Internecie ma ponad wszelką wątpliwoĞü charakter publiczny. Po drugie – podanie miejsca imprezy, nawet ogólnikowo, i telefonu kontaktowego nadaje takiej publikacji cechy ogáoszenia, na które kaĪdy moĪe odpowiedzieü. ĝwiadczy to równieĪ o tym,
Īe organizatorom zaleĪaáo na dotarciu do jak najszerszej grupy odbiorców, a nie do
zamkniĊtego krĊgu osób. Po trzecie – taka forma poinformowania o wydarzeniu praktyczne wyklucza moĪliwoĞü zwery¿kowania przez organizatorów tego, kto zamierza
na taką imprezĊ przybyü. Uznaü zatem naleĪy, Īe w zasadzie kaĪda osoba, która z tym
ogáoszeniem siĊ zetknĊáa, mogáa przybyü na koncert.
Kolejną istotną okolicznoĞcią, której praktyczne wykazanie w toku prowadzonego
postĊpowania moĪe áączyü siĊ z wieloma problemami, jest udowodnienie, Īe gáoszone
treĞci bądĨ prezentowana publicznie symbolika propagują jakikolwiek ustrój totalitarny
bądĨ nawoáują do nienawiĞci na tle dyskryminacyjnym. OkolicznoĞü ta áączy siĊ w sposób nierozerwalny ze sposobem dziaáania sprawców, nastawionym na konspiracjĊ dziaáaĔ i unikanie gáoszenia ideologii w sposób jednoznaczny.
W praktyce postĊpowanie dowodowe, na pewnym etapie sprowadza siĊ do powoáanie biegáego lub konsultacji z nim w drodze przesáuchania. Istotne wnioski wynikające z opinii i przesáuchaĔ biegáych, z którymi zetknąá siĊ autor, sprowadzają siĊ
do swego rodzaju analogii z niektórymi kampaniami reklamowymi balansującymi
na granicy prawa. Istnieją symbole, które wiĊkszoĞci ludzi kojarzą siĊ jednoznacznie
z III Rzeszą i ustrojem nazistowskim, np. swastyka wpisana w biaáe koáo na czerwonym tle. Eksponowanie jej, wedáug niektórych biegáych i czĊĞci orzecznictwa, w sposób
ewidentny stanowi propagowanie nazizmu. Istnieją jednak stosowane celowo i z premedytacją „wariacje” na temat swastyki. To samo dotyczy symboli typu krzyĪ Odyna
(zw. niekiedy krzyĪem celtyckim), runy (np. SS) albo symbol Totenkopf (stanowiący
swoiste „logo” organizacji Blood & Honour13), których eksponowanie nie jest dziaáaniem
wprost, ale stanowi „mrugniĊcie okiem” do zaangaĪowanych osób, które wiedzą, Īe te
mniej radykalne symbole stanowią równieĪ „znaki reklamowe” ruchu. Nawet osoby z
zewnątrz, niezwiązane z ruchami radykalnymi, mogą bez wiĊkszych problemów zapoznaü siĊ z tą symboliką14, chociaĪby na powszechnie dostĊpnych stronach internetowych. Z punktu widzenia dowodowego naleĪy zwróciü uwagĊ na eksponowanie takich
symboli na przykáad na okáadkach páyt i koniecznie przeanalizowaü treĞü przekazu
zawartego na páycie. Z duĪym prawdopodobieĔstwem moĪna zaáoĪyü, Īe natra¿ siĊ
na hasáa propagujące nazizm lub nawoáujące do przemocy na tle dyskryminacyjnym.
Czasami nawet sama okáadka mówi wiĊcej niĪ teksty utworów na páycie, sugerując
jednoznacznie, z czym odbiorca ma do czynienia. Jest ona wówczas odpowiednikiem
reklamy.
Ogólnie rzecz ujmując, nadzorujące postĊpowania jednostki Prokuratury wymagają od organu, któremu powierzono prowadzenie postĊpowania karnego, oceny zabezpieczonego materiaáu przez biegáych, posiadających wiedzĊ o charakterze specjalnym.
DziĊki temu ocena zebranego materiaáu zyskuje walor obiektywizmu.

12
13
14

Por. artykuá NeonaziĞci grali w Czersku. Policja tylko monitorowaáa, „Gazeta Wyborcza”, 22.02.2010.
Por. chociaĪby stronĊ internetową www.bhpoland.org.
Por. stronĊ www.adl.org/hate_symbols/default.asp.
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OdnoĞnie sposobu dziaáania sprawców, naleĪy zwróciü uwagĊ na duĪy stopieĔ
zakonspirowania osób, które w sposób czynny udzielają siĊ w grupach i organizacjach neonazistowskich, rasistowskich lub innych radykalnych, czemu sprzyja Internet.
W praktyce wáaĞciwie wszystkie strony internetowe zawierające treĞci wyczerpujące
znamiona art. 256, 257 lub 119 kk umieszczone są na serwerach zagranicznych –
czĊsto w USA bądĨ Rosji. Podobnie ma siĊ sprawa ze skrzynkami poczty elektronicznej – przewaĪają wĞród nich takie, które prowadzone są przez duĪe zagraniczne koncerny informatyczne. Wynika to z powszechnego przeĞwiadczenia, Īe dane na nich
umieszczone są niedostĊpne dla polskich organów Ğcigania. Jednak nie do koĔca jest to
prawdą, o czym Ğwiadczy podjĊcie próby zablokowania serwisu Redwatch. CzynnoĞci
prowadzące do dotarcia do serwerów umieszczonych za granicą są w duĪym stopniu
skomplikowane, wymagają wystąpienia do wáaĞciwych organów zagranicznych w trybie miĊdzynarodowej pomocy prawnej i w związku z tym organy Prokuratury czĊsto
nie podejmują tego wysiáku.
W związku z powyĪszym, w ramach prowadzonych postĊpowaĔ, naleĪy zmierzaü
do moĪliwie jak najszerszego zabezpieczenia materiaáu „u Ĩródáa” – chociaĪby w toku
przeszukaĔ miejsc zamieszkania osób, gdzie czĊsto istotne z punktu widzenia dowodowego dane, wprowadzane póĨniej do Internetu, są gromadzone na elektronicznych
noĞnikach danych bądĨ zapisywane w pamiĊciach komputerów.
Zarówno tego typu dowody, jak równieĪ archiwa komunikatorów internetowych
dostarczają bardzo istotnej wiedzy, pozwalającej na zdobycie materiaáu dowodowego
Ğwiadczącego o dziaáalnoĞci w ramach zorganizowanej grupy przestĊpczej. Analiza
tego typu zasobów ujawnia siĊ kolejną grupĊ problemów pojawiających siĊ w gromadzeniu materiaáu dowodowego. Chodzi mianowicie o staáą wymianĊ informacji pomiĊdzy
osobami zaangaĪowanymi w dziaáalnoĞü ruchów o charakterze skrajnym, przekazywanie pouczeĔ dotyczących zachowania siĊ wobec przedstawicieli organów Ğcigania oraz
wywoáywanie kampanii nienawiĞci wobec „kon¿dentów”15.
Z punktu widzenia pozyskiwana materiaáu dowodowego w Ğledztwach, utrudnia
to w szczególnoĞci przesáuchania Ğwiadków. NaleĪy bowiem liczyü siĊ z dąĪeniem osób
przesáuchiwanych do wprowadzenia organów Ğcigania w báąd i zatajenia prawdy lub
brakiem jakiejkolwiek woli skáadania zeznaĔ bądĨ odpowiedzi na pytania.
Osoby zaangaĪowane w dziaáalnoĞü o charakterze skrajnym czĊsto charakteryzują siĊ pewnym, niekiedy doĞü wysokim, stopniem ĞwiadomoĞci uprawnieĔ wynikających z przepisów kpk lub teĪ wydaje im siĊ, Īe są w tym biegli. W praktyce
moĪe to generowaü trudnoĞci w realizacji czynnoĞci procesowych, jak na przykáad
przeszukanie, w trakcie którego dochodzi do przedáuĪających siĊ utarczek sáownych
dotyczących celu czynnoĞci, wáasnoĞci zabezpieczanych przedmiotów, kwestionowania zasadnoĞci samych czynnoĞci, powoáywanie siĊ na kolekcjonerskie gromadzenie
przedmiotów itp. Zasadne jest w takich sytuacjach niewdawanie siĊ w dyskusje z osobami, u których prowadzone są czynnoĞci, poniewaĪ treĞü rozmów moĪe byü potem
przywoáywana w skargach lub zaĪaleniach.
Skrajnym przypadkiem tego typu utrudnieĔ jest skáadanie przez osoby, u których dokonywano przeszukaĔ, lub osoby trzecie (czáonków rodziny, znajomych obecnych przy przeszukaniu) zawiadomieĔ o przestĊpstwie obejmujących rzekome czyny,
jakich mieli siĊ dopuĞciü funkcjonariusze uczestniczący w czynnoĞciach, na przykáad zniszczenie mienia, naruszenie miru domowego, zastraszanie czy teĪ nakáania15

www.bhpoland.org/aktualnoĞci.
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nie do skáadania zeznaĔ okreĞlonej treĞci. Takie zachowanie ma na celu zapoznanie
siĊ z materiaáem dowodowym gromadzonym w sprawie, z ominiĊciem obowiązujących procedur. PrzyjĊcie takiego zawiadomienia przez ProkuraturĊ i wszczĊcie
w jego nastĊpstwie postĊpowania karnego, skutkuje bowiem nadaniem zawiadamiającemu statusu pokrzywdzonego, któremu przysáuguje wgląd w akta postĊpowania.
Organ prowadzący postĊpowanie nie ma wpáywu na tego typu zdarzenia, pozostaje
jedynie zachowanie daleko idącej ostroĪnoĞci i profesjonalizmu, tak aby nie dostarczaü materiaáu do skarg i zaĪaleĔ.
Ostatnią grupą zagadnieĔ, godnych poruszenia w niniejszym tekĞcie, są wątpliwoĞci rodzące siĊ na gruncie nowego brzmienia art. 256 kk. Z pozoru przepisy § 2
i 3 porządkują i wyjaĞniają stan prawny, jednak generują kolejne wątpliwoĞci skrzĊtnie wykorzystywane przez osoby, wobec których organy prowadzą czynnoĞci w sprawach o czyny z art. 256 § 2 kk. Piszący te sáowa, biorąc udziaá w przeszukaniach,
w lipcu 2010, tj. okoáo miesiąc po wejĞciu w Īycie art. 256 kk w nowym brzmieniu,
w kilku miejscach natknąá siĊ na wydruki z Internetu zawierające znowelizowany
przepis art. 256 kk i wielokrotnie byá zmuszony, w trakcie wykonywania czynnoĞci,
do toczenia dyskusji dotyczących róĪnych aspektów kolekcjonerstwa.
Dodatkową kwestią jest brak orzecznictwa i praktyki w dziedzinie stosowania
tych przepisów. Skutkuje to tym, Īe wáaĞciwie wszelkie czynnoĞci w sprawach z art. 256
§ 2 kk stanowią „przecieranie szlaków” na gruncie nowego stanu prawnego. Nie uáatwiá
tego fakt, iĪ po uchwaleniu, a przed wejĞciem w Īycie ustawy o zmianie kodeksu karnego, grupa posáów lewicy záoĪyáa wniosek o zbadanie przez Trybunaá Konstytucyjny
zgodnoĞci tejĪe nowelizacji Kodeksu karnego z Konstytucją RP oraz Europejską
Konwencją Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci, a takĪe z MiĊdzynarodowym
Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.
W dniu 19 lipca 2011 r. Trybunaá Konstytucyjny orzeká o sprzecznoĞci
z Konstytucją art. 256 § 2 kk w czĊĞci obejmującej wyrazy „albo bĊdące noĞnikiem
symboliki faszystowskiej lub innej totalitarnej”, uznając pozostaáą czĊĞü tego przepisu
za zgodną z Konstytucją. Wydaje siĊ, Īe jest to rozwiązanie sáuĪące rozwianiu wątpliwoĞci, do których powstania przyczyniá siĊ ustawodawca przez dodatkowe nagromadzenie klauzul generalnych w i tak niedookreĞlonym przepisie.
Ostatnie rozwaĪania cechują siĊ duĪym stopniem abstrakcji, podobnie jak dywagacje na temat innych, chociaĪby komunistycznych systemów totalitarnych, równieĪ
przecieĪ penalizowanych w art. 256 kk. Zagadnienia związane z ekstremizmem lewackim w aspekcie stosowania art. 256 kk, wedáug informacji i Ĩródeá dostĊpnych autorowi,
nie byáy dotychczas przedmiotem postĊpowaĔ karnych prowadzonych przez jednostki
ABW. W Ğwietle aktualnego orzecznictwa TK bezprzedmiotową jest akademicka dyskusja, uprawiana do tej pory w szczególnoĞci w Internecie, dotycząca eksponowania
takich symboli, jak: sierp i máot, czerwona piĊcioramienna gwiazda czy teĪ sáynna gra¿ka przedstawiająca portret Che Guevary.
Odnosząc siĊ ogólnie do przepisu art. 256 kk, idealnym rozwiązaniem de lege
ferenda wydaje siĊ rozstrzygniĊcie bardziej kategoryczne i jednoznaczne, nienaduĪywające ogólnych sformuáowaĔ i klauzul generalnych, ale tego typu sugestie nie leĪą
w kompetencji organów Ğcigania, których zadaniem jest egzekucja obowiązujacych
przepisów ustaw.
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Streszczenie
Niniejszy artykuá, nie pretendując do miana komentarza do art. 256 kk, stanowi
próbĊ omówienia stosowania tego przepisu w zestawieniu z przepisami regulującymi
zakres zadaĔ ABW.
Jest to równieĪ gáos w dyskusji na temat zasadnoĞci prowadzenia przez jednostki
ABW Ğledztw w sprawach o czyny z art. 256 kk.
Autor stara siĊ przybliĪyü specy¿kĊ postĊpowaĔ dotyczących czynów z art. 256
kk zarówno od strony przedmiotu postĊpowania – tj. ruchów radykalnych i róĪnych
aspektów propagowania ideologii totalitarnych, jak i proceduralnej, przede wszystkim
w ujĊciu praktycznym – z punktu widzenia prowadzącego postĊpowanie funkcjonariusza ABW. Omówienie znamion przestĊpstwa skupia siĊ na wskazaniu obszarów szczególnie problematycznych, budzących najczĊstsze wątpliwoĞci w prowadzonych postĊpowaniach karnych. RozwaĪania koncentrują siĊ na ekstremizmach prawicowych, ze
wzglĊdu na znacznie mniejsze doĞwiadczenie polskich organów Ğcigania w odniesieniu
do radykalnych ruchów o charakterze lewicowym.
Dodatkowo w niniejszym artykule autor podejmuje próbĊ omówienia zmian
w brzmieniu art. 256 kk i ich praktycznych konsekwencji w stosowaniu tego przepisu.

Abstract
This work does not aspire to be an of¿cial commentary on article 256 of Polish
Penal Code (kk). The author attempts to comment the execution of article 256 kk in
practice, paying special attention to the regulations concerning competences of Internal
Security Agency (ABW) in this aspect.
The author also takes the Àoor in dispute over the legitimacy of conducting by the
ABW’s units investigations relative to acts committed under Article 256.
The article is mainly aimed at explaining and highlighting some characteristic
features of the proceedings relative to acts speci¿ed under Article 256 of the Penal Code,
both subjective and procedural from ABW of¿cer’s conducting an investigation point of
view. In ¿rst part the author gives a short view to radical movements and practical examples of propagation of totalitarian ideologies.
The remarks about aspects of the offence concerns particularly complicated and
doubtful areas of such criminal investigations, met by of¿cers in practice.
All the deliberation are concentrated on right-wing extremisms, because Polish
law enforcement has signi¿cantly less experience in cases connected with left-wing
radical movements.
Additionally, the author attempts to comment current legal changes concerning
Article 256 of the Penal Code and their practical consequences relative to the application of the mentioned regulation.

III
TERRORYZM

III. TERRORYZM

93

Henryk Urbaniak

Kontrola bezpieczeĔstwa ruchu lotniczego
realizowana przez StraĪ Graniczną
Zjawiska XX i XXI wieku, zwáaszcza zagroĪenia wywoáane róĪnego rodzaju
aktami terrorystycznymi skierowanymi przeciwko bezpieczeĔstwu lotnictwa cywilnego, stawiają przed sáuĪbami odpowiedzialnymi za bezpieczeĔstwo zupeánie nowe
wyzwania. Dotychczasowa sporadycznoĞü zdarzeĔ terrorystycznych w naszym kraju
nie powinna nas uspokajaü. Nigdy nie naleĪy lekcewaĪyü zagroĪenia, bardziej lub, jak
nam siĊ moĪe wydawaü, mniej realnego. O tym, jak záudne jest poczucie wáasnego bezpieczeĔstwa przekonali siĊ Amerykanie 11 wrzeĞnia 2001 r. Kto z nas moĪe caákowicie
wykluczyü, Īe podobne zdarzenie moĪe nas nie spotkaü? Szczególnie wtedy, gdy jako
sojusznicy USA i czáonkowie NATO bierzemy udziaá w akcjach wojskowych nieakceptowanych przez terrorystów. DziaáalnoĞü sáuĪb odpowiedzialnych za bezpieczeĔstwo
ma na celu zapobieganie takim nieszczĊĞciom.
NaleĪy stwierdziü, Īe zmiany w systemie ochrony lotnictwa cywilnego najczĊĞciej dokonywane są po aktach terroru lub gdy plany zamachowców zostaną wczeĞniej
ujawnione. Po przypadkach uĪycia przez terrorystów broni, na lotniskach zainstalowano wykrywacze metali. Po nieudanym zamachu Shoe Bombera w trakcie odprawy
pasaĪerskiej dokáadnie sprawdza siĊ urządzeniami do wykrywania materiaáów wybuchowych buty podróĪnych, ich bagaĪe i ich samych. Obecnie obowiązuje równieĪ zakaz
wnoszenia na pokáad statków powietrznych páynów w opakowaniach powyĪej 100 ml.
Inwestuje siĊ w coraz doskonalsze systemy wykrywające wszystko, co moĪe w jakiĞ
sposób posáuĪyü do przeprowadzenia zamachu. Dotychczasowe rozwiązania stosowane w Polsce i Europie koncentrują siĊ na wykryciu broni lub elementów, z których
moĪna taką broĔ sporządziü, lub innych niebezpiecznych przedmiotów, np. áadunek
wybuchowy, nóĪ, zapalnik lub substancja chemiczna. DoĞwiadczenia wskazują na to, Īe
trzeba równieĪ poáoĪyü duĪy nacisk na zdemaskowanie terrorysty. Systemy wykrywające narzĊdzia zamachu trzeba koniecznie uzupeániü metodami wykrywania sprawców.
W tym zakresie moĪliwe jest to na etapach: pro¿lowania, analizy planu podróĪy i oceny
zachowania. Trzeba wiĊc poáączyü technologie wykrywania narzĊdzi zbrodni z procedurami wykrywania sprawców – tylko wtedy bezpieczeĔstwo naprawdĊ siĊ poprawi.
Obecnie wspóáczesny system ochrony lotnictwa cywilnego przed atakami terrorystycznymi oparty jest na nastĊpujących ¿larach:
• regulacje prawne,
• analiza zagroĪeĔ,
• procedury i technologie bezpieczeĔstwa odpraw pasaĪerów i bagaĪy,
• wspóápraca miĊdzynarodowa i wymiana doĞwiadczeĔ.
Formy kontroli bezpieczeĔstwa oraz szczegóáowe procedury kontrolne okreĞlone
są w rozwiniĊtym po 11 wrzeĞnia 2001 r. ustawodawstwie europejskim dotyczącym
ochrony lotnictwa cywilnego. W prawie polskim procedury te reguluje Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie Krajowego Programu
Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa1. Podstawowym
aktem prawnym Unii Europejskiej w tym zakresie jest Rozporządzenie Parlamentu
1

Dz.U. z 2007, Nr 116, poz. 803.
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Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie bezpieczeĔstwa lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/20022. Dokument ten ma charakter jawny. Pozostaáe akty prawne
obowiązujące w Unii Europejskiej, regulujące sposób prowadzenia kontroli bezpieczeĔstwa w lotnictwie cywilnym, mają charakter niejawny i są dostĊpne jedynie sáuĪbom
paĔstwowym odpowiedzialnym za bezpieczeĔstwo komunikacji lotniczej w poszczególnych paĔstwach czáonkowskich Unii Europejskiej. Dokumentem takim jest miĊdzy
innymi Decyzja Komisji z dnia 13 kwietnia 2010 r. K 774/2010 ustanawiająca szczegóáowe Ğrodki w celu wprowadzenia w Īycie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, ze wzglĊdu na wysoki stopieĔ szczegóáowoĞci. Nie ulega wątpliwoĞci, Īe problem bezpieczeĔstwa w komunikacji lotniczej jest kwestią najwyĪszej rangi,
decyduje bowiem o Īyciu i zdrowiu wielu ludzi i jest nierozerwalnie związany z ogromnymi kosztami.
Od odpowiednio opracowanego programu bezpieczeĔstwa w ujĊciu teoretycznym
oraz przyjĊtych praktycznych rozwiązaĔ zaleĪy, czy dany system bĊdzie skuteczny.
Polskie regulacje prawne w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego odpowiadają standardom i procedurom okreĞlonym w przepisach miĊdzynarodowych. Zgodnie z krajowym porządkiem prawnym StraĪ Graniczna Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustawowe zadania ochrony lotnictwa cywilnego wynikające z Ustawy z dnia 12 paĨdziernika 1990 roku o StraĪy Granicznej oraz Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze3
wypeánia jednoczeĞnie zapisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowego
Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego. Zadaniem StraĪy Granicznej, jako jednego
z gáównych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeĔstwo lotnictwa cywilnego, jest
zabezpieczenie sektora lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji wymierzonymi
w pasaĪerów, personel, tabor lotniczy oraz obiekty i infrastrukturĊ portów lotniczych.
Dziaáania StraĪy Granicznej realizowane są miĊdzy innymi w nastĊpujących obszarach:
• prowadzenie kontroli bezpieczeĔstwa w miĊdzynarodowej komunikacji lotniczej,
• sprawowanie nadzoru nad bezpieczeĔstwem w krajowej komunikacji lotniczej, realizowane przez zarządzających lotniskami, przy pomocy SáuĪby Ochrony Lotniska,
• wspóápraca z UrzĊdem Lotnictwa Cywilnego, obejmująca przekazywanie Prezesowi
ULC informacji o zagroĪeniu aktami bezprawnej ingerencji w lotnictwie cywilnym,
• udziaá w pracach Zespoáów Ochrony Lotniska,
• realizacja zadaĔ związanych z zapewnieniem bezpieczeĔstwa na pokáadach statków
powietrznych poprzez wystawianie wart ochronnych (sky marshals),
• opiniowanie planów ochrony portów lotniczych, przewoĨników lotniczych oraz
przedsiĊbiorstw prowadzących lotniczą dziaáalnoĞü gospodarczą,
• zapewnienie bezpieczeĔstwa publicznego w zasiĊgu terytorialnym lotniczego przejĞcia granicznego.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony i bezpieczeĔstwa w transporcie lotniczym wszyscy pasaĪerowie oraz ich bagaĪe poddawani są kontroli bezpieczeĔstwa. Jest to jedna z podstawowych i najbardziej skutecznych form zapewnienia
bezpieczeĔstwa w cywilnej komunikacji lotniczej. Zgodnie z przyjĊtymi de¿nicjami
kontrolĊ bezpieczeĔstwa moĪna okreĞliü jako: zespóá dziaáaĔ, metod i Ğrodków podejmowanych przez sáuĪby ochrony w celu zapewnienia, Īe na pokáad statku powietrznego
oraz do stref zastrzeĪonych lotniska nie przedostaną siĊ przedmioty, urządzenia lub
2
3

Dz.U. UE. L. z 2008 r. Nr 97, poz. 72.
Dz.U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 z póĨn. zm.

III. TERRORYZM

95

materiaáy niebezpieczne, które mogą byü uĪyte do popeánienia aktu bezprawnej ingerencji4 lub stosowanie technicznych lub innych Ğrodków w celu identy¿kacji lub wykrywania przedmiotów zabronionych5.
Ze wzglĊdu na przedmiot kontroli wyróĪnia siĊ kontrolĊ bezpieczeĔstwa:
• pasaĪerów,
• zaáóg lotniczych,
• personelu lotniska,
• bagaĪy podrĊcznych,
• bagaĪy rejestrowanych,
• przesyáek pocztowych – áadunków,
• materiaáów przewoĨnika lotniczego,
• poczty dyplomatycznej,
• statku powietrznego.
W StraĪy Granicznej podmiotami bezpoĞrednio odpowiedzialnymi za wykonywanie czynnoĞci związanych z kontrolą bezpieczeĔstwa są Grupy Kontroli Pirotechnicznej
i BezpieczeĔstwa. Grupy te funkcjonują w strukturach placówek StraĪy Granicznej
w lotniczych przejĞciach granicznych. Merytoryczny nadzór nad ich dziaáalnoĞcią sprawuje Zarząd Graniczny Komendy Gáównej StraĪy Granicznej w Warszawie. Realizując
ustawowe zadania związane z kontrolą bezpieczeĔstwa, funkcjonariusze StraĪy
Granicznej są uprawnieni miĊdzy innymi do:
• dokonywania kontroli osobistej, a takĪe przeglądania zawartoĞci bagaĪy, sprawdzania áadunków w portach i na dworcach oraz w Ğrodkach komunikacji lotniczej,
w celu wykluczenia moĪliwoĞci popeánienia przestĊpstw lub wykroczeĔ, zwáaszcza
skierowanych przeciwko nienaruszalnoĞci granicy paĔstwowej lub bezpieczeĔstwu
w miĊdzynarodowej komunikacji,
• dokonywania kontroli bezpieczeĔstwa w przejĞciach granicznych oraz w Ğrodkach
komunikacji lotniczej w celu wykluczenia moĪliwoĞci popeánienia przestĊpstw lub
wykroczeĔ, zwáaszcza skierowanych przeciwko nienaruszalnoĞci granicy paĔstwowej lub bezpieczeĔstwu w miĊdzynarodowej komunikacji,
• peánienia patroli prewencyjnych w poszczególnych strefach portu lotniczego,
• wykonywania czynnoĞci operacyjno-rozpoznawczych w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestĊpstw i wykroczeĔ w zakresie wáaĞciwoĞci StraĪy
Granicznej6.
Funkcjonariusze StraĪy Granicznej, prowadzący kontrolĊ bezpieczeĔstwa pasaĪerów, bagaĪy oraz przesyáek w komunikacji lotniczej, stosują metody i Ğrodki ochrony
zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi i krajowymi w zakresie ochrony
lotnictwa cywilnego. WaĪną zasadą jest dobieranie i stosowanie metod oraz Ğrodków
najbardziej skutecznych w wykrywaniu przedmiotów zabronionych, do których zaliczamy miĊdzy innymi:
• broĔ palną wszystkich rodzajów, jak pistolety, karabiny, strzelby,

4

De¿nicja wprowadzona do polskiego systemu prawnego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
19 czerwca 2007 r.w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.
5
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE)
nr 2320/2002.
6
BezpieczeĔstwo osobiste obywatela RP. Materiaáy pokonferencyjne, Warszawa 2007, WyĪsza Szkoáa
Informatyki, Zarządzania i Administracji.
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•

urządzenia przeznaczone specjalnie do ogáuszania lub unieruchomienia (paralizatory, tasery, paáki paraliĪujące),
• przedmioty z ostrym zakoĔczeniem lub ostrą krawĊdzią nadające siĊ do uĪycia
w celu spowodowania ciĊĪkiego obraĪenia ciaáa,
• narzĊdzia nadające siĊ do uĪycia w celu spowodowania ciĊĪkiego obraĪenia ciaáa lub
zagroĪenia dla bezpieczeĔstwa statku powietrznego (áomy, piáy, narzĊdzia z ostrym
trzonkiem),
• tĊpe narzĊdzia (kije do baseballa, paáki gumowe, metalowe itp.),
• materiaáy wybuchowe oraz substancje zapalające nadające siĊ do uĪycia w celu spowodowania ciĊĪkiego obraĪenia ciaáa lub stworzenia zagroĪenia dla bezpieczeĔstwa
statku powietrznego (detonatory, sáonki, miny, granaty, materiaáy pirotechniczne,
materiaáy i urządzenia wybuchowe)7.
Kontrola bezpieczeĔstwa osób realizowana jest za pomocą:
• stacjonarnego urządzenia do wykrywania metali,
• rĊcznego detektora metali (urządzenie pomocnicze),
• urządzenia do wykrywania Ğladowych iloĞci i par materiaáów wybuchowych i narkotycznych,
• kontroli manualnej.
Natomiast wszystkie bagaĪe przeznaczone do transportu lotniczego są poddawane
kontroli bezpieczeĔstwa za pomocą niĪej wymienionego sprzĊtu specjalistycznego:
• urządzeĔ rentgenowskich do przeĞwietlania áadunków,
• urządzeĔ do wykrywania Ğladowych iloĞci oparów i materiaáów wybuchowych,
• chemicznych zestawów do wykrywania materiaáów wybuchowych.
Ponadto do kontroli bagaĪu wykorzystuje siĊ psy sáuĪbowe wyüwiczone w wykrywaniu materiaáów wybuchowych. W razie potrzeby bagaĪ moĪe zostaü poddany kontroli
manualnej. W przypadku wątpliwoĞci funkcjonariusza StraĪy Granicznej co do zawartoĞci bagaĪu, wybiera on takie metody kontroli, które pozwolą mu uznaü, Īe wymogi
kontroli zostaáy speánione, a bagaĪ jest bezpieczny i moĪe zostaü skierowany do statku
powietrznego. Ponadto, zgodnie z Decyzją Prezesa UrzĊdu Lotnictwa Cywilnego, rejsy
lotnicze wykonywane z krajowych portów lotniczych do USA oraz Izraela są traktowane jako poáączenia lotnicze o podwyĪszonym standardzie bezpieczeĔstwa. W trakcie odprawy tych lotów obowiązują dodatkowe procedury kontrolne, jak:
• obecnoĞü uzbrojonych i umundurowanych sáuĪb ochrony w rejonie odprawy biletowo-bagaĪowej pasaĪerów lotów do Izraela,
• obecnoĞü umundurowanych przedstawicieli sáuĪb ochrony pod statkiem powietrznym wykonującym lot do Izraela na czas obsáugi tych operacji,
• obecnoĞü przedstawicieli sáuĪb ochrony w sortowni bagaĪowej na czas obsáugi tych
operacji.
Reasumując, naleĪy stwierdziü, Īe kontrola bezpieczeĔstwa obejmuje wszystkie osoby, bagaĪe oraz przesyáki, które bĊdą znajdowaáy siĊ na pokáadzie samolotu.
Prowadzone są takĪe dziaáania, w ramach wstĊpnego rozpoznania, zmierzające do
wykrycia ewentualnych terrorystów. Dziaáania w powyĪszym zakresie są stale monitorowane i udoskonalane, tak aby wszystkie ogniwa poszczególnych ¿larów, na których
oparty jest system ochrony lotnictwa cywilnego, funkcjonowaáy prawidáowo.
7
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegóáowe Ğrodki
w celu wprowadzenia w Īycie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, Dz.Urz. UE
z 2010 r.,Nr 55, poz. 1.
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Bardzo istotnym elementem w systemie ochrony lotnictwa cywilnego jest prowadzenie szkoleĔ specjalistycznych w zakresie kontroli bezpieczeĔstwa w komunikacji
lotniczej zgodnie z wymaganiami i zaleceniami Unii Europejskiej, MiĊdzynarodowej
Organizacji Lotnictwa Cywilnego, a takĪe Europejskiej Konferencji Lotnictwa
Cywilnego oraz UrzĊdu Lotnictwa Cywilnego – krajowego organu odpowiedzialnego
za ochronĊ lotnictwa cywilnego. Szkolenia takie powinny byü realizowane w sposób
umoĪliwiający nabycie odpowiednich kwali¿kacji poprzez:
• ksztaátowanie umiejĊtnoĞci dokonywania analizy obrazów przeĞwietlanych bagaĪy
kabinowych i rejestrowanych,
• naukĊ prowadzenia kontroli bezpieczeĔstwa pasaĪerów, personelu naziemnego
i latającego,
• nabycie i wery¿kacjĊ wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie prowadzenia
kontroli bezpieczeĔstwa przesyáek towarowych i pocztowych,
• naukĊ rozpoznawania przedmiotów niebezpiecznych, broni palnej, amunicji, urządzeĔ wybuchowych i elementów skáadowych tych urządzeĔ, które mogą byü umieszczone w bagaĪach pasaĪerów lub wnoszone do stref zastrzeĪonych lotniska,
• doskonalenie umiejĊtnoĞci w zakresie posáugiwania siĊ sprzĊtem specjalistycznym
wykorzystywanym w kontroli bezpieczeĔstwa,
• ksztaácenie i doskonalenie wáaĞciwych umiejĊtnoĞci praktycznych i zachowaĔ funkcjonariuszy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w lotnictwie cywilnym.
Centrum Szkolenia StraĪy Granicznej w KĊtrzynie jest jednym z nielicznych
oĞrodków przygotowującym wszechstronnie funkcjonariuszy StraĪy Granicznej do
wykonywania zadaĔ związanych z ochroną lotnictwa cywilnego. Szkolenia prowadzone są na podstawie programów szkolenia zatwierdzonych przez Prezesa UrzĊdu
Lotnictwa Cywilnego. W trakcie zajĊü związanych z interpretacją obrazu generowanego przez urządzenie rentgenowskie, wykorzystywane są nowoczesne szkoleniowe
systemy komputerowe.
Nie ulega wątpliwoĞci, Īe odpowiednie przygotowanie funkcjonariuszy oraz ich
znajomoĞü problemu zagroĪeĔ dla lotnictwa cywilnego mają ogromne znaczenie, gdyĪ
kaĪda osoba realizująca kontrolĊ bezpieczeĔstwa powinna byü Ğwiadoma, Īe jej praca
wykonywana z wáaĞciwym zaangaĪowaniem, starannoĞcią i dokáadnoĞcią moĪe zapewniü naleĪyty poziom bezpieczeĔstwa pasaĪerów oraz uchroni tabor lotniczy, obiekty
i infrastrukturĊ portów lotniczych przed aktami bezprawnej ingerencji. StraĪ Graniczna
realizuje zadania ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych w sposób zapewniający najwyĪszy poziom bezpieczeĔstwa przed aktami bezprawnej ingerencji, co
przekáada siĊ na pozytywne wyniki przeprowadzanych w tym zakresie kolejnych audytów Komisji Europejskiej.

Streszczenie
Celem niniejszego artykuáu jest ukazanie niektórych rozwiązaĔ prawnych dotyczących procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeĔstwa w komunikacji lotniczej.
W publikacji przedstawione zostaáy najwaĪniejsze zadania i wynikający z przepisów
krajowych i miĊdzynarodowych zakres dziaáaĔ realizowanych przez StraĪ Graniczną
jako sáuĪbĊ odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeĔstwa w tego typu komunikacji.
Przedstawiona problematyka kontroli bezpieczeĔstwa nawiązuje do porwaĔ
samolotów i zamachów terrorystycznych dokonywanych w portach lotniczych, czego
skutkiem jest zazwyczaj Ğmierü wielu osób i znaczna liczba rannych. Ze wzglĊdu na
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nieustannie zmieniające siĊ sposoby dziaáania grup terrorystycznych ma to niewątpliwie wpáyw na ewaluacjĊ i zwiĊkszenie efektywnoĞci kontroli bezpieczeĔstwa podczas
odprawy pasaĪerskiej. Z przeprowadzanych analiz jednoznacznie wynika, Īe naleĪy
dąĪyü nie tylko do wykrycia niebezpiecznych przedmiotów lub ich elementów, ale takĪe
poáoĪyü duĪy nacisk na rozpoznanie samego sprawcy ewentualnego zamachu. Aby
osiągnąü ten cel, konieczne jest doskonalenie metod przeprowadzania kontroli bezpieczeĔstwa, wery¿kacja kwali¿kacji osób pracujących w pionie bezpieczeĔstwa, zmiany
w systemie wyszkolenia oraz wprowadzenie do uĪytku nowoczesnego sprzĊtu technicznego minimalizującego ryzyko dokonania aktu bezprawnej ingerencji skierowanego
przeciwko bezpieczeĔstwu komunikacji lotniczej.

Abstract
The aim of the article is to present legal solutions concerning procedures connected with ensuring safety in air traf¿c. Main tasks and the range of activities presented
in the publication result from international and national regulations, which are ful¿lled by the Border Guard as the service responsible for ensuring safety in such mean of
transportation.
The issue of security control presented in the article refers to hijacking and terrorist attacks committed at airports. Such actions generally result in death of many people
and large number of injured. Various ways of actions of terrorist groups undoubtedly
have impact on evaluation and increase of security control effectiveness during passengers check-in.
Conducted analysis put the necessity of detecting dangerous items or their elements as well as make an effort to ¿nd the perpetrator of potential terrorist attack. In
order to reach the goal it is important to improve methods of carrying out security control, veri¿cation of security staff quali¿cation, changes in training system and implementing new technical devices, which decrease risk of illegal interference acts against
air traf¿c.
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Artur JasiĔski

Koncepcja „niewidzialnego bezpieczeĔstwa”
stosowana w zabezpieczeniu antyterrorystycznym
amerykaĔskich miast metropolitalnych
1. Wprowadzenie: zamachy terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych
Krwawe zamachy terrorystyczne nie są nowym zjawiskiem na ziemi amerykaĔskiej. JuĪ 1 paĨdziernika 1910 r. w Los Angeles dokonano zamachu bombowego, którego celem byáa siedziba dziennika „Los Angeles Times”, a sprawcami radykalni aktywiĞci związkowi. BombĊ záoĪoną z 16 lasek dynamitu, ukryto w walizce pozostawionej
na ulicy przed budynkiem. Mechanizm zegarowy odpaliá ją nad ranem, kiedy redakcja
i drukarnia byáy peáne pracujących ludzi. Na dodatek wybuch uszkodziá rury gazowe
w piwnicy, co spowodowaáo poĪar, który zniszczyá budynek i spowodowaá Ğmierü
21 osób. Celem zamachu z 16 wrzeĞnia 1920 r. byáa siedziba Nowojorskiej Gieády
Papierów WartoĞciowych i wielu gáównych banków na Wall Street. Powóz konny,
wypeániony áadunkiem dynamitu, otoczonym Īeliwnymi odwaĪnikami, sterowanym mechanizmem zegarowym, zostaá pozostawiony przed bankiem J.P. Morgan Inc.
i eksplodowaá na Ğródmiejskiej ulicy peánej ludzi w porze lunchu. W wyniku wybuchu zginĊáo blisko 40 osób, a kilkaset zostaáo rannych. Straty materialne byáy wielkie,
caákowicie zniszczone zostaáo wnĊtrze banku Morgana, a nowojorska gieáda zostaáa
po raz pierwszy w swojej historii zamkniĊta. Do dziĞ na murach starych budynków
moĪna oglądaü Ğlady wybuchu. Jako winnych zbrodni wskazano anarchistów pochodzenia wáoskiego, jednak konkretnych sprawców nigdy nie ujĊto [Davis 2007, s. 3].
W dniu 26 lutego 1993 r. miaá miejsce atak bombowy na budynki World Trade
Center, na Manhattanie w Nowym Jorku. Jego sprawcami byáa grupa arabskich terrorystów, wyszkolona w obozach partyzanckich w Afganistanie. UwaĪa siĊ, Īe twórcą
scenariusza zamachu byá Khalid Shaikh Mohammed Ali Fadden, który zaplanowaá
takĪe kolejny atak na WTC, przeprowadzony 8 lat póĨniej. Zamiarem terrorystów byáo
wysadzenie czĊĞci podziemnej póánocnej wieĪy (Tower One) tak, aby runĊáa i spowodowaáa upadek wieĪy sąsiedniej. TerroryĞci uĪyli furgonetki, która wypeániona byáa
500 kilogramami silnego materiaáu wybuchowego ANFO1, obáoĪonego dodatkowo
butlami ciekáego wodoru. àadunek zostaá odpalony za pomocą lontu. W rezultacie
wybuchu furgonetki zaparkowanej w podziemnym garaĪu zginĊáo 6 osób, a ponad
1000 zostaáo poszkodowanych, gáównie wskutek zatrucia dymem podczas ewakuacji z wieĪ. W stropie nad garaĪem wybity zostaá otwór o Ğrednicy ponad 30 metrów,
jednak fundamenty Tower One wytrzymaáy i budynek siĊ nie zawaliá. Gdyby samochód zaparkowano w nieco innym miejscu, skutki ataku mogáy byü o wiele gorsze
[FEMA 2007, s. 1-17].

1

ANFO (ang. Ammonium Nitrate Fuel Oil) – wynaleziona przez IRA, produkowana domowym sposobem
mieszanina nawozu sztucznego – saletry (azotan amonowy) i oleju napĊdowego. Otrzymany w ten sposób tani materiaá wybuchowy jest czĊsto stosowany przez terrorystów do produkcji bomb samochodowych
[Adamski 2007, s. 13].
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W dniu 19 kwietnia 1995 r. miaá miejsce tragiczny w skutkach atak bombowy
w Oklahoma City. Jego celem byá budynek federalny imienia Alfreda P. Murraha, bĊdący
siedzibą instytucji rządowych. Sprawcami ataku byli amerykanie: Timothy McVeigh
i Terry Nichols, czáonkowie ekstremistycznych, prawicowych bojówek paramilitarnych, którzy chcieli pomĞciü wydarzenia na farmie Waco2. Timothy McVeigh byá Īoánierzem, bohaterem operacji „Pustynna Burza” w Iraku. Wykorzystując dostĊpne i stosunkowo tanie materiaáy, skonstruowaá bardzo silny áadunek niszczący o wadze okoáo
3,5 tony, skáadający siĊ z legalnie zakupionego trotylu i nawozu sztucznego. Wybuch
samochodu, zaparkowanego w odlegáoĞci 10 metrów od budynku, rozerwaá jego frontową czĊĞü, zabijając 168 i raniąc kilkaset osób, w tym wiele dzieci, które przebywaáy
w centrum opieki, na drugim piĊtrze budynku [FEMA 2007, s. 1-21]. W ulicy, w miejscu
gdzie zaparkowano samochód, zostaáa wybita wyrwa o Ğrednicy 9 metrów i gáĊbokoĞci
2,4 metra. Przez wiele dni ekipy ratownicze przetrząsaáy rumowisko gruzu w poszukiwaniu o¿ar. Wybuch uszkodziá ponad 300 sąsiednich budynków i spaliá 86 zaparkowanych
w sąsiedztwie samochodów. W odlegáoĞci ponad 25 kilometrów od miejsca zamachu, w miejscowoĞci Norman w stanie Ohio, sejsmometry pokazaáy trzĊsienie ziemi
o sile 3 stopni w skali Richtera.
W dniu 11 wrzeĞnia 2001 r. grupa 19 zamachowców narodowoĞci arabskiej, uzbrojona jedynie w plastykowe noĪe do ciĊcia papieru, uprowadziáa 4 samoloty pasaĪerskie. W ciągu godziny 2 z nich uderzyáy w jedne z waĪniejszych budynków, obie wieĪe
World Trade Center (stanowiące symbol potĊgi Zachodu) – w Nowym Jorku, a trzeci
w gmach Pentagonu w Waszyngtonie. Czwarty samolot, którego celem byá prawdopodobnie Kapitol lub Biaáy Dom, rozbiá siĊ na polach nieopodal Pittsburga, po walce,
jaka wywiązaáa siĊ pomiĊdzy pasaĪerami a porywaczami. W ciągu niespeána godziny
zginĊáo blisko 3000 osób. Zniszczone zostaáy budynki tworzące wizerunek zarówno
Nowego Jorku, Ameryki, jak i nowoczesnego Ğwiata zachodniego. Peána zgrozy symbolika 11 wrzeĞnia uderzyáa umysáy i serca Ğwiata. Ameryka odkryáa nagle swoją sáaboĞü.
W kilka dni uczucie biznesowej euforii, przeĞwiadczenie o technologicznym nowatorstwie i osobistej wolnoĞci, które cechowaáy pierwsze lata wieku informacji w zamoĪnych
krajach, zamieniáy siĊ w obsesjĊ na punkcie bezpieczeĔstwa, podejrzliwoĞü i kontrolĊ
[Castells 2008, s. 134]. Atak na World Trade Center staá siĊ początkiem nowej ery
w walce z terroryzmem, globalnej wojny wypowiedzianej mu przez amerykaĔskiego
prezydenta Georga W. Busha, a takĪe trwającego do dziĞ nasilania siĊ zjawiska forty¿kacji obiektów publicznych oraz kontroli i inwigilacji przestrzeni miejskich.

2. Reakcja na zamachy terrorystyczne – spontaniczna militaryzacja i forty¿kacja obiektów i przestrzeni publicznej amerykaĔskich miast metropolitalnych
Zamachy bombowe z lat 1993-1995 wywoáaáy gwaátowną reakcjĊ amerykaĔskiej
administracji: zaostrzono kary za przestĊpstwa terrorystyczne (m.in. wprowadzona zostaáa
obligatoryjna kara Ğmierci za morderstwo terrorystyczne)3, nadano takĪe wiĊksze uprawnienia FBI, które zaczĊáo in¿ltrowaü i nadzorowaü skrajne ruchy prawicowe. Znacznie

2
Zamach zostaá dokonany w drugą rocznicĊ szturmu na farmĊ Waco, podczas którego agenci federalni
ATF i FBI zdobyli, po trwającym 51 dni oblĊĪeniu, farmĊ, gdzie bronili siĊ czáonkowie ruchu (sekty) GaáĊzi
Davidowej Davida Koresha. W rezultacie szturmu przeprowadzonego przy uĪyciu czoágów i gazów bojowych, zginĊáo ponad 80 osób, w tym wiele dzieci.
3
Antiterrorism and Effective Death Penalty Act uchwalony w 1996 r.
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zwiĊkszono poziom zabezpieczeĔ budynków federalnych4. JuĪ kilka tygodni po zamachu
w Oklahoma City wszystkie budynki urzĊdów paĔstwowych zostaáy otoczone naprĊdce
wznoszonymi barierami i umocnieniami. Ich zadaniem byáo udaremnienie sforsowania
strefy bezpieczeĔstwa wokóá chronionego budynku przez rozpĊdzony samochód. W celu
zabezpieczenia Biaáego Domu przed zamachem bombowym 19 maja 1995 r. zamkniĊto
dla ruchu samochodowego gáówną arteriĊ Waszyngtonu – Pennsylvania Avenue, którą na
odcinku przed frontem siedziby prezydenckiej przegrodzono dwoma rzĊdami masywnych, betonowych donic – tzw. bunker pots. Po 11 wrzeĞnia 2001 r. na terytorium Stanów
Zjednoczonych wprowadzono kolejne, nadzwyczajne Ğrodki ostroĪnoĞci. Doprowadziáo
to wkrótce do caákowitej blokady Ğródmiejskiego obszaru Waszyngtonu i paraliĪu miasta. Biaáy Dom, Kapitol i budynki wáadz federalnych zostaáy wówczas otoczone kilkoma
pierĞcieniami improwizowanych umocnieĔ, wzdáuĪ gáównych alei, placów i ulic ustawiano rzĊdy betonowych barier drogowych – tzw. Jersey Barriers, przy których zakáadano posterunki policyjne. Bariery wznoszono z tego, co byáo pod rĊką, gáównie Īelbetonowych prefabrykatów drogowych, rur kanalizacyjnych i masywnych, betonowych
donic. FunkcjĊ ruchomych zapór drogowych peániáy teĪ czĊsto wyáadowane piaskiem ciĊĪarówki, a na ulicach peáno byáo uzbrojonych funkcjonariuszy i samochodów policyjnych.
Uforty¿kowano wówczas nawet pomniki i monumenty wybitnych amerykaĔskich prezydentów: Abrahama Lincolna i Jerzego Waszyngtona.
Bezprecedensowa skala wzniesionych wówczas zabezpieczeĔ i brak koordynacji
pomiĊdzy nimi spowodowaáy duĪe utrudnienia w ruchu samochodowym i dla pieszych.
Wkrótce zaczĊto teĪ kwestionowaü ich skutecznoĞü, wskazywano bowiem, Īe naprĊdce
wzniesione zapory potĊgują poczucie zagroĪenia, niepewnoĞci i strachu, zamiast tym
uczuciom zapobiegaü [Hopper, Droge 2005, s. 8]. Nadmierna forty¿kacja przestrzeni
publicznej doprowadziáa nawet do konÀiktów pomiĊdzy wáadzami miasta a sáuĪbami federalnymi, odpowiedzialnymi za bezpieczeĔstwo najwaĪniejszych w paĔstwie osób i instytucji5. Podejmowane zabezpieczenia rozpatrywane kaĪde z osobna wydawaáy siĊ niezbyt
uciąĪliwe. Lecz razem system betonowych barier i policyjnych blokad stworzyá prawdziwy
labirynt przeszkód oplatający miasto. Sfrustrowani tym stanem rzeczy urzĊdnicy miejscy
oskarĪają wáadze federalne o nadmierne, nieefektywne i szkodliwe dla miasta dziaáania,
o czym donosiá w sierpniu w 2004 r. „The New York Times” [Dao 2004, s. 2].
Waszyngton, który zostaá pomyĞlany, zaprojektowany i zbudowany jako miasto-ogród, symbol amerykaĔskiej demokracji, przeistoczyá siĊ w miasto-fortecĊ. Otwarte
dotychczas budowle publiczne zamieniono w niedostĊpne, chronione przez uzbrojonych wartowników cytadele. Symboliczna wymowa klasycyzujących, monumentalnych form architektonicznych amerykaĔskich budynków rządowych, nawiązujących
do antycznych ideaáów, zostaáa nagle uniewaĪniona okalającymi je, wzniesionymi ad
hoc umocnieniami. Rozerwana zostaáa wiĊĨ miĊdzy wáadzą i narodem, a tradycyjna,
otwarta przestrzeĔ publiczna zostaáa brutalnie przekreĞlona rzĊdami betonowych
barier. Zakáócona zostaáa równowaga pomiĊdzy otwartoĞcią a wymogami bezpieczeĔstwa, utrudniono dostĊp do budynków publicznych, a tym samym ograniczono kontakt
obywateli z reprezentantami wáadzy paĔstwowej [Hopper, Droge 2005, s. 2].
4

Specjalna komisja rządowa powoáana do oceny stanu bezpieczeĔstwa budynków federalnych opracowaáa
w 1995 r. tzw. Marshals Report, na podstawie którego wprowadzono zbiór przepisów: United States Federal
Building Security.
5
Za zabezpieczanie Biaáego Domu odpowiedzialna jest Secret Service, Kapitol jest chroniony przez wáasną sáuĪbĊ policyjną – Capitol Police. Administracja federalna jest najwiĊkszym pracodawcą i wáaĞcicielem
wiĊkszoĞci nieruchomoĞci, kontroluje teĪ budĪet miasta i posiada prawo veta [Dao 2004, s. 2].
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Fot. 1. Bariery drogowe i zabezpieczenia na ulicach Nowego Jorku i Waszyngtonu wzniesione
po 11 wrzeĞnia 2001 r. Za: Site and Urban Design for Security. Guidance Against Potential
Terrorist Attack, US Federal Emergency Management Agency, Washington 2007, s. 1-7.

Zagorzaáym krytykiem forty¿kacji Waszyngtonu byá liberalny senator Daniel
Patrick Moynihan, który w marcu 1999 r. stwierdziá, Īe Architektura jest bez wątpienia sztuką polityczną, która utrwala i przenosi w przyszáoĞü wartoĞci charakterystyczne dla polityki danej epoki. Z pewnoĞcią naszymi wartoĞciami powinny byü
otwartoĞü i nieustraszonoĞü wobec tych, którzy ukrywają siĊ w mroku. OstroĪnoĞü,
tak. Izolacja, nie. W tym dialogu tkwi ryzyko. Gáosuj za otwartoĞcią, a nastĊpnego
dnia zdarzyü siĊ moĪe nowa potworna zbrodnia. Lecz stawką nie jest tu tylko osobista odpowiedzialnoĞü i reputacja. Stawką w tej grze jest odpowiedzialnoĞü i reputacja demokratycznych wáadz [za: Nadel 2004, s. 1.6].
Wkrótce dla wszystkich zainteresowanych stron, zarówno administracji, jak i Ğrodowisk twórczych i opinii publicznej, staáo siĊ jasne, Īe nie moĪna tolerowaü takiego
stanu rzeczy, gdyĪ zagraĪa on podstawowym wartoĞciom: istocie demokracji i istocie
miejskoĞci. PodjĊta zostaáa – trwająca nieprzerwanie do dziĞ – dyskusja o cenie spokoju,
o koniecznoĞci wywaĪenia racji tych, którzy za cel nadrzĊdny stawiają bezpieczeĔstwo,
i tych, którzy za podstawowe wartoĞci uznają wolnoĞü i otwartoĞü. Powrócono do problemu zarysowanego przez senatora Moynihana, który juĪ w 1999 r., podczas ceremonii wrĊczenia nagród przyznawanych za najlepsze projekty budynków publicznych,
podjąá dyskusjĊ na temat relacji otwartoĞci i zabezpieczeĔ w projektowaniu budynków
administracji paĔstwowej. Apelowaá wówczas do projektantów i do opinii publicznej
o zachowanie spokoju i rozwagi w odpowiedzi na narastające zagroĪenie terrorystyczne.
Polityk ten wsáawiá siĊ stoicką uwagą wygáoszoną w dzieĔ po zamachu bombowym na
Kapitolu, który miaá miejsce w 1983 r. Stwierdziá wówczas: Oni mogą zniszczyü budynek. Ale nie mogą zniszczyü demokracji [za: Nadel 2004, s. 1.5].
Podobne stanowisko zająá Edward A. Feiner, gáówny architekt GSA (General
Services Administration) – amerykaĔskiego urzĊdu federalnego odpowiedzialnego
za utrzymanie i bezpieczeĔstwo budynków rządowych, który pisaá: Nasza polityka
wewnĊtrzna musi znaleĨü stan wáaĞciwej równowagi pomiĊdzy wzglĊdami bezpieczeĔstwa a otwartoĞcią. Budynki publiczne muszą pozostaü czĊĞcią sfery publicznej. Muszą
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reprezentowaü pozytywne cechy naszej kultury i demokracji, nadal byü ogólnodostĊpne
i przyczyniaü siĊ do budowy atmosfery wzajemnego szacunku wáadzy i obywateli.
I co najwaĪniejsze – budynki trwają, przechodzą z generacji na generacjĊ. Nie moĪemy
przedstawiü naszego narodu i naszego Ğwiata jako ogarniĊtego psychozą strachu,
a naszych rządów jako utajnionych i zabarykadowanych przed obywatelami. W gruncie rzeczy budynki są symbolami naszych instytucji i tworzą trwaáe dziedzictwo naszych
czasów. One równieĪ wspóátworzą nasze czasy [za: Nadel 2004, s. 1.6].

3. Ewolucja systemów zabezpieczeĔ antyterrorystycznych w Waszyngtonie na przykáadzie Planu Urbanistycznego Zabezpieczenia Stolicy
Barykady i zapory wznoszone na ulicach amerykaĔskiej stolicy od początku
budziáy zaniepokojenie kierownictwa National Capital Planning Commisson (NCPC),
instytucji odpowiedzialnej za planowanie i áad przestrzenny stolicy USA. Jednym
z jej pierwszych kroków w dziele rewitalizacji miasta, po fali tymczasowych forty¿kacji wzniesionych w nastĊpstwie ataków terrorystycznych, byá projekt przebudowy
Pennsylvania Avenue, rozpoczĊty w 2002 r. Miaá on na celu stworzenie reprezentacyjnej i bezpiecznej, uwzglĊdniającej wymogi ochrony antyterrorystycznej, lecz otwartej
dla ruchu pieszego promenady, utrzymanej w duchu projektu P. Ch. L’Enfanta, twórcy
pierwotnego planu miasta. Otoczenie tej malowniczej ulicy, rozlegáe otwarcia widokowe, parkowa oprawa Biaáego Domu, poáoĪonego przy Pennsylvania Avenue 1600,
budują znany i cenny dla kaĪdego Amerykanina obraz. Patronem projektu zostaáa Laura
Bush, Īona ówczesnego prezydenta USA, a jego opracowanie powierzono, wybranemu w wyniku konkursu, nowojorskiemu architektowi krajobrazu Michaelowi Van
Valkenburghowi. Oprócz stworzenia strefy bezpieczeĔstwa wokóá Biaáego Domu, chroniącej go przed atakiem bombowym, w projekcie uwzglĊdniono organizacjĊ corocznych, tradycyjnych parad i pochodów, moĪliwoĞü otwarcia Pennsylvania Avenue dla
ruchu koáowego lub budowy pod nią tunelu, a takĪe wytyczenie trasy przejazdu dla
popularnych, Ğródmiejskich linii autobusowych tzw. downtown circulator.
Istota projektu rewitalizacji Pennsylvania Avenue polega na przeksztaáceniu istniejącej arterii, na odcinku pomiĊdzy 15. a 17. ulicą, w sekwencjĊ trzech poáączonych
z sobą placów miejskich, tworzących pieszą promenadĊ. WzdáuĪ póánocnej krawĊdzi
placów przeprowadzono obsadzony szpalerem drzew przejazd, który otwierany jest
tylko okazjonalnie: dla kolumny prezydenckiej bądĨ jego goĞci i sáuĪb ratowniczych.
Caáa promenada traktowana jest jako strefa bezpieczeĔstwa: dojazd do niej zamykają
rzĊdy pachoáków osadzonych wzdáuĪ 15. i 17. ulicy. CzĊĞü z nich jest ruchoma, teleskopowa, hydraulicznie chowana na czas przejazdu uprawnionych pojazdów. Wjazdów
strzegą punkty kontrolne, zlokalizowane w stylizowanych pawilonach ogrodowych,
ustawionych na granicy do strefy bezpieczeĔstwa [Hopper, Droge 2005, s. 115-125].
CaáoĞci dopeánia 47 podwójnych lamp ulicznych, wykonanych na wzór modeli z 1923 r.,
autorstwa Henry Bacona i kilkanaĞcie granitowych áawek ustawionych w cieniu drzew
[NCPC 2004]. PrzedsiĊwziĊcie zostaáo oddane do uĪytku 9 listopada 2004 r. Byá to
jeden z pierwszych przykáadów „wbudowania” antyterrorystycznych zabezpieczeĔ
w przestrzeĔ miejską, zrealizowany w zrĊczny i profesjonalny sposób.
Kompleksowym narzĊdziem planistycznym, które miaáo za zadanie poáączyü zbudowanie zabezpieczeĔ z upiĊkszeniem miasta, zapewniü wybranym budynkom poĪądaną ochronĊ strefową przed atakiem bombowym, przy zachowaniu historycznych wartoĞci zaáoĪenia urbanistycznego, a takĪe poszerzyü paletĊ atrakcyjnych mebli miejskich
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i elementów maáej architektury wykorzystywanych w celach prewencyjnych byá Plan
Urbanistyczny Zapieczenia Stolicy (The National Capital Urban Design and Security
Plan). Prace nad tym dokumentem rozpoczĊáy siĊ na podstawie decyzji Kongresu USA
jeszcze w marcu 2000 r. ZaáoĪenia planu, przygotowanego przy wspóápracy z agencjami federalnymi odpowiedzialnymi za transport, budownictwo i bezpieczeĔstwo
publiczne6, zostaáy opublikowane w paĨdzierniku 2002 r., w rok po zamachu 11 wrzeĞnia
[NCPC 2002, s. 2] i zaktualizowane w 2005 r. [NCPC 2005 s. 1-10]. DziĊki niemu udaáo
siĊ powstrzymaü spontaniczną falĊ budowy zabezpieczeĔ poszczególnych obiektów
i wdroĪyü kompleksowe projekty rewitalizacji i ochrony caáych ulic i fragmentów miasta, wykorzystując szeroką gamĊ elementów architektonicznych i mebli miejskich,
które zostaáy zaprojektowane i przetestowane z myĞlą o funkcji zabezpieczeniowej.
Staáo siĊ zasadą, Īe projektanci systemów zabezpieczeĔ obiektów federalnych wspóápracują zarówno z wáaĞcicielami sąsiednich nieruchomoĞci, jak i z wáadzami miejskimi,
tak aby wzajemnie koordynowaü swoje dziaáania, dbaü o estetykĊ i jakoĞü rozwiązaĔ
przestrzennych i integrowaü je z tkanką miasta. Wszystkie zabezpieczenia, które ustawiane są na okres dáuĪszy niĪ 60 dni, muszą byü zgáaszane i uzgadniane z NCPC,
a maksymalny okres dla ustawiania zabezpieczeĔ o charakterze tymczasowym ograniczony zostaá do 2 lat. Po tym okresie muszą byü albo rozebrane, albo wbudowane
w przestrzeĔ miejską zgodnie z reguáami Planu [NCPC 2004a. s. A-2].
W skáad systemu kompleksowego zabezpieczenia antyterrorystycznego obiektów, oprócz strefy bezpieczeĔstwa, wchodzi wiele innych elementów: procedury bezpieczeĔstwa, kontrole dostĊpu, ochrona ¿zyczna, nadzór elektroniczny, wzmocnienie odpornoĞci konstrukcji i elewacji na wybuch. Jednak to wáaĞnie budowa stref
bezpieczeĔstwa wokóá budynków najsilniej oddziaáuje na przestrzeĔ publiczną, jest
teĪ elementem najbardziej widocznym i wpáywającym na postrzeganie architektury.
W przyjĊtych w 2005 r. wytycznych programowych zapisano, Īe dobrze zaprojektowane strefy bezpieczeĔstwa powinny zapewniaü wybranym obiektom odpowiedni
stopieĔ ochrony, zachowując przy tym otwarty, atrakcyjny i dostĊpny charakter otaczającej je przestrzeni publicznej [NCPC 2005a, s. 1]. W innym dokumencie NCPC
poĞwiĊconym zasadom projektowania elementów ochrony strefowej stwierdzono, Īe
podstawowym wyzwaniem stojącym dziĞ przed planistami i projektantami jest stworzenie skutecznych sposobów ochrony strefowej, które pozwolą zachowaü istniejące
osie widokowe, rozlegáe tereny otwarte i inne, historyczne wartoĞci zaáoĪenia urbanistycznego Waszyngtonu. Zalecono takĪe, aby wszĊdzie, gdzie to tylko moĪliwe, ograniczyü ochronĊ strefową do krawĊdzi nieruchomoĞci i nie wychodziü z elementami
zabezpieczeĔ w przestrzeĔ publiczną placów i ulic [NCPC 2005b, s. 1].

4. Koncepcja „niewidzialnego bezpieczeĔstwa” w ochronie antyterrorystycznej Waszyngtonu
W 2005 r. National Capital Planning Commisson wydaáa broszurĊ zatytuáowaną
Projektowanie i testowanie elementów ochrony strefowej [NCPC 2005b], w której
przedstawiono zasady projektowania zabezpieczeĔ w kontekĞcie miasta. PodkreĞlono,
Īe w tej dziedzinie nie ma typowych, uniwersalnych rozwiązaĔ i Īe kaĪda sytuacja
6

W przygotowaniu planu braáy udziaá m.in.: Department of State, Federal Highway Administration,
General Services Administration, National Park Service, Architect of Capitol, National Crash Analysis
Center, Secret Service, Department of Homeland Security [NCPC 2004a, s. A-2].
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Rys. 1. Elementy maáej architektury, które mogą sáuĪyü do budowy stref bezpieczeĔstwa.
Za: Site and Urban Design for Security. Guidance Against Potential Terrorist Attack, US
Federal Emergency Management Agency, Washington 2007, s. 4-33.

wymaga kompleksowej oceny i analizy zarówno zagroĪeĔ, jak i zabezpieczeĔ, które
powinny byü w maksymalny sposób dostosowane do charakteru miejsca i zintegrowane z otoczeniem. Za najwáaĞciwszy sposób dziaáania uznano wykorzystanie mebli
miejskich i elementów maáej architektury do celów budowy barier strefowych, typowych dla krajobrazu ulicznego. Skutecznymi elementami zabezpieczeĔ mogą staü
siĊ odpowiednio uksztaátowane i osadzone w podáoĪu kamienne áawy, donice i kwiatony, tarasowe mury oporowe i niskie fundamenty ogrodzeĔ, drzewa, pachoáki i sáupy
oĞwietleniowe, ogrodzenia z kutego Īelaza, uliczne poideáka, pawilony i przystanki.
W broszurze przedstawiono kilkadziesiąt przykáadów mebli ulicznych i elementów
maáej architektury o formach zarówno stylizowanych, jak i wspóáczesnych, które mogą
wykorzystywaü projektanci. PodkreĞlono takĪe potrzebĊ kreatywnoĞci: jako przykáad
podano niewidoczną barierĊ, zaprojektowaną przez nowojorskie biuro Rogers Marvel
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Architects PLLC, nazwaną „wilczy dóá” – Tiger Trap – której konstrukcja skáada siĊ
z Īelbetowego koryta przykrytego páytą ze spienionego betonu. Pokrywa jest w stanie unieĞü obciąĪenia pieszych i rowerzystów, ale zaáamuje siĊ pod ciĊĪarem samochodu. Jak dowiedziono w testach przeprowadzonych przez armiĊ USA, ta niewidzialna
bariera speánia najwyĪsze standardy ochronne: jest w stanie zatrzymaü ciĊĪarówkĊ
o wadze ponad 7 ton rozpĊdzoną do prĊdkoĞci 80 km/h.

Rys. 2. Zasada budowy bariery drogowej typu „wilczy dóá” – Tiger Trap™. Opracowanie:
autor – na podstawie materiaáów reklamowych ¿rmy Rogers Marvell Architects, PLLC.

W rezultacie wdroĪenia opracowanego przez NCPC Planu Urbanistycznego
Zapieczenia Stolicy The National Capital Urban Design and Security Plan [NCPC
2002] caákowicie przebudowano gáówne Ğródmiejskie ulice Waszyngtonu oraz otoczenie najwaĪniejszych budynków i budowli. Kompleksowym dziaáaniom poddano
caáą przestrzeĔ ĞródmieĞcia (tzw. Monumental Core), w której skáad wchodzi miĊdzy
innymi The Mall, otoczenie Biaáego Domu i Kapitolu, tzw. Trójkat Federalny pomiĊdzy Pennsylwania Avenue, Constitution Avenue i 15th Street, Southwest Federal Center,
parki nad rzeką Potomak, a takĪe cmentarz Arlington i kompleks Pentagonu, mauzolea Lincolna, Jeffersona, obelisk Waszyngtona, pomniki weteranów wojen w Korei
i Wietnamie, muzeum Holokaustu i siedziba radia Gáos Ameryki. Na tym obszarze zlokalizowana jest wiĊkszoĞü budynków wáadz rządowych, paĔstwowych instytucji i stowarzyszeĔ, najwaĪniejszych galerii i muzeów. Zabezpieczeniami antyterrorystycznymi
objĊto takĪe ulice i promenady Downtown, Ğródmiejskiej dzielnicy biznesu, na której
terenie sąsiadują z sobą budynki federalne, publiczne i korporacyjne. WszĊdzie do konstrukcji barier strefowych wykorzystywano meble miejskie i inne elementy ulicznej
architektury: áawki, ogrodzenia, mury oporowe, donice i szpalery drzew. Bariery i elementy zabezpieczenia strefowego zostaáy wbudowane w przestrzeĔ ulic i placów w ten
sposób, Īe nie rzucają siĊ w oczy i umykają uwadze zwykáego przechodnia.
Interesującym przypadkiem ewolucji zasad budowy zabezpieczeĔ antyterrorystycznych jest ochrona waszyngtoĔskich mauzoleów i pomników. Jako przykáad
moĪe posáuĪyü historia obelisku Waszyngtona: po 11 wrzeĞnia zostaá on otoczony krĊgiem betonowych zapór drogowych, a ustawiony wówczas u jego podstawy kontener, w którym odbywa siĊ kontrola zwiedzających, stoi tam do dziĞ. W lutym 2002 r.
w National Park Service opracowano nowy projekt zabezpieczenia strefy wokóá obelisku. Monument zostaá opasany kilkoma krĊgami ciągów pieszych, zaáoĪonych na eliptycznym planie, zbiegających siĊ stycznie do okrągáego placu uformowanego u jego
podnóĪa. Tymczasowe betonowe bariery drogowe zostaáy zastąpione przez system
páynnie uksztaátowanych trawiastych skarp i kamiennych murów oporowych biegnących wzdáuĪ obwodowych ciągów pieszych, które stanowiáy niewidzialne bariery, niemoĪliwe do sforsowania przez samochód. Dojazd na plac przy obelisku zablokowany
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zostaá przez hydraulicznie sterowane pachoáki, które mogą byü okazjonalnie opuszczane dla umoĪliwienia przejazdu samochodom sáuĪb technicznych i ratowniczych.
W 2001 r. w centrum Waszyngtonu zamontowana zostaáa sieü 19 bezprzewodowych, zdalnie sterowanych, panoramicznych kamer CCTV zlokalizowanych w najbardziej ruchliwych i istotnych z punku widzenia bezpieczeĔstwa publicznego punktach
miasta. Kamerami zarządza policja metropolitalna, która dysponuje takĪe podglądem
do sieci kamer monitorujących ruch drogowy oraz do kamer umieszczonych w szkoáach publicznych. Policyjne kamery nie są wyposaĪone w urządzenia biometryczne, nie
posiadają teĪ urządzeĔ do nagrywania dĨwiĊku, przestrzegana jest polityka ochrony
prywatnoĞci jednostki przebywającej w przestrzeni publicznej7. Zarządcy poszczególnych nieruchomoĞci, czy to federalnych, czy prywatnych, dysponują wáasnymi systemami CCTV, niezaleĪnymi od policji miejskiej.
W skáad niewidzialnej sieci bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego stolicy USA wchodzą
nie tylko wbudowane w pejzaĪ miasta zabezpieczenia techniczne i kontrolujące przestrzeĔ publiczną kamery, lecz takĪe czáonkowie sáuĪb miejskich i organizacji, pracujących na co dzieĔ na ulicach miasta. Do tej grupy, oprócz policjantów drogowych, którzy
w godzinach szczytu kierują i nadzorują ruchem na najwaĪniejszych skrzyĪowaniach,
a w pozostaáym czasie zajmują siĊ kontrolą parkowania (tak zwani TCO – Traf¿c
Control Of¿cer), wchodzi takĪe zespóá ponad 100 ubranych w kolorowe uniformy
cywilnych pracowników ulicznych, tzw. SAM-ów (Safety and Maintenance Workers),
których zadaniem jest czuwanie nad stanem porządku i bezpieczeĔstwa na Ğródmiejskich ulicach Waszyngtonu. SáuĪą oni radą i informacją turystom, pomocą mieszkaĔcom, zapewniają natychmiastową interwencjĊ w nagáych wypadkach, a ich ciągáa obecnoĞü na ulicach Ğródmiejskich skutecznie odstrasza przestĊpców. Dobrze wyszkoleni,
zaopatrzeni w bezprzewodowe Ğrodki áącznoĞci są „uszami i oczami” lokalnej policji
i sáuĪb bezpieczeĔstwa. Pracownicy ci są zatrudniani przez prywatną organizacjĊ non
pro¿t. ZaáoĪona przez ponad 800 wáaĞcicieli nieruchomoĞci komercyjnych poáoĪonych
w ĞródmieĞciu Waszyngtonu, nazwana Downtown Business Improvement District, ma
za zadanie poprawĊ jakoĞci przestrzeni publicznej oraz stanu bezpieczeĔstwa i warunków Īycia w centralnym obszarze stolicy USA8.
Plan Urbanistyczny Zabezpieczenia Stolicy zostaá z powodzeniem wykorzystany
w Waszyngtonie. DziĊki jego wprowadzeniu doszáo do nawiązania miĊdzyresortowej wspóápracy i kompleksowej, wielodyscyplinarnej koordynacji prac dotyczących
budowy zabezpieczeĔ antyterrorystycznych pomiĊdzy federalnymi sáuĪbami odpowiedzialnymi za bezpieczeĔstwo i wáaĞcicielami nieruchomoĞci a planistami, projektantami i architektami odpowiedzialnymi za áad przestrzenny. W rezultacie jego implementacji zachowane zostaáy zaáoĪenia pierwotnych planów urbanistycznych i ocalone
– przynajmniej w pewnym stopniu – dziedzictwo kulturowe i symboliczny wymiar
przestrzenny stolicy USA. Plan ten staá siĊ takĪe wzorem dla podobnych opracowaĔ
przygotowanych dla stolicy Kanady – Ontario i stolicy Australii – Canberry9. Staá siĊ
równieĪ modelem dla innych amerykaĔskich metropolii, wykorzystywanym zarówno
przez wáadze miejskie, jak i Ğrodowiska projektantów zrzeszonych w AmerykaĔskim
Instytucie Architektów, AmerykaĔskim Stowarzyszeniu Architektów Krajobrazu
i AmerykaĔskim Stowarzyszeniu Planistów [NCPC – 2004a, s. A-1].
7
8
9

Zob.: www.mpdc.dc.gov.
Zob.: www.downtowndc.org/programs/safety&hospitability.
Zob.: www.nationalcapital.gov.au/.../Urban_Design_Guidelines_Perimeter_Security.doc.
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Przykáad zabudowy Waszyngtonu pokazuje, jak caáoĞciowe podejĞcie do zagadnieĔ bezpieczeĔstwa publicznego i ochrony antyterrorystycznej, realizowane miĊdzy innymi za pomocą zabezpieczeĔ dobrze zintegrowanych z krajobrazem miejskim,
odpowiedniej regulacji i ograniczeniu ruchu samochodowego, promocji systemów miejskiej komunikacji zbiorowej, aktywnej wspóápracy z samorządem lokalnym, wáaĞcicielami nieruchomoĞci i sáuĪbami miejskimi, nie tylko tworzy wbudowany w strukturĊ funkcjonalną i przestrzenną miasta wielowymiarowy, choü niewidzialny, system
bezpieczeĔstwa, zwiĊkszając jego odpornoĞü na zagroĪenia i kataklizmy, ale prowadzi
równieĪ do rewitalizacji strefy Ğródmiejskiej, poprawy warunków Īycia, pracy i prowadzenia biznesu, a takĪe do zwiĊkszenia atrakcyjnoĞci turystycznej miasta.

5. Ochrona antyterrorystyczna Manhattanu
Po 11 wrzeĞnia 2001 r. Nowy Jork, a szczególnie jego ĞródmieĞcie, Manhattan,
zostaáy objĊte wyjątkowymi Ğrodkami bezpieczeĔstwa. Przy wszystkich mostach
i tunelach ustawiono staáe posterunki policji. Za potencjalnie bardzo waĪny dla terrorystów cel uznano gmach nowojorskiej gieády – serce Ğwiatowego systemu ¿nansów –
i na obu kraĔcach Wall Street i innych przylegáych do niej ulicach rozstawiono posterunki kontrolne i bariery, utworzone z betonowych elementów prefabrykowanych, przenoĞnych stalowych ogrodzeĔ (tzw. French barricades) oraz furgonetek wyáadowanych
piaskiem, speániających rolĊ przesuwnych bram [Parker Phifer 2005, s. 4].
NaprĊdce forty¿kowano takĪe najwaĪniejsze budynki administracyjne i biurowe.
Wyjątkową cechą nowojorskich, wznoszonych ad hoc zabezpieczeĔ byáy prefabrykowane betonowe zapory drogowe ustawiane przed wejĞciami do budynków, na krawĊdziach chodników, równolegle do jezdni. Ich celem byáo powstrzymanie samochodu
z áadunkiem wybuchowym przed wtargniĊciem do wnĊtrza budynku, gdzie eksplozja
mogáaby mieü katastrofalne skutki. Wkrótce wiĊkszoĞü duĪych, korporacyjnych biurowców na Manhattanie otoczono rzĊdami betonowych zapór. Ranga instytucji byáa
wrĊcz okreĞlana skalą tymczasowych zabezpieczeĔ. W sposób oczywisty utrudniaáy
one ruch uliczny, a ich dotkliwe oddziaáywanie na zmysáy i emocje mieszkaĔców starano siĊ ograniczaü poprzez umieszczanie pomiĊdzy nimi betonowych kwiatonów lub
pomalowanie na Īywe kolory. Jednak wysiáki te nie przynosiáy oczekiwanych rezultatów. AmerykaĔski krytyk i publicysta Trevor Boddy okreĞla architekturĊ betonowych zapór jako architekturĊ niepewnoĞci i strachu, a zabiegi upiĊkszające komentuje
nastĊpująco: Jednak w sumie wysiáki te przypominaáy ubieranie wiszących na Ğcianie
gaĞnic w koronki, czy moĪe obsadzanie linii Maginota ozdobnymi krzewami – dekoracje tylko pogarszaáy sprawĊ, bo zamiast kamuÀowaü umocnienia, Ğciągaáy jeszcze
wiĊkszą uwagĊ na pogáĊbiający siĊ stan zagroĪenia dla bezpieczeĔstwa publicznego
[Boddy 2008, s. 294]. Dziennikarka „New York Time’sa” Joyce Purnick ustawiane
na nowojorskich ulicach betonowe bariery okreĞliáa jako nieeleganckie, nieefektywne
i niedroĪne. Opisuje, jak przed reprezentacyjnym kompleksem Lincoln Center, stanowiącym siedzibĊ nowojorskiej ¿lharmonii i opery, ustawiono rzĊdy betonowych prefabrykatów, przyozdobionych plastikowymi doniczkami (sic!). Bariery rozpleniáy siĊ wszĊdzie, staáy siĊ miejską zarazą. Dziennikarka okreĞla wznoszone ad hoc bariery mianem
placebo, rozwiązania, które daje ludziom tylko pozory bezpieczeĔstwa [Purnick 2005].
Z czasem – wzorem Waszyngtonu, gdzie wypracowany zostaá model miejskiej polityki planistycznej áączącej wzglĊdy bezpieczeĔstwa z ochroną dziedzictwa kulturowego
i wysoką jakoĞcią rozwiązaĔ architektoniczno-przestrzennych – takĪe w Nowym Jorku
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zaczĊto wprowadzaü przemyĞlane rozwiązania zabezpieczeĔ antyterrorystycznych, które
w mniej inwazyjny, a czasem wrĊcz niewidoczny sposób wpisują siĊ w krajobraz miejski.
Firmą architektoniczną, która wyspecjalizowaáa siĊ w oryginalnych i pomysáowych rozwiązaniach elementów antyterrorystycznych zabezpieczeĔ strefowych jest, wspomniana
juĪ, nowojorska spóáka Rogers Marvel, która nawet utworzyáa swój specjalny oddziaá
nazwany Rock Twelve Security Architecture, zajmujący siĊ wyáącznie projektowaniem
oryginalnych elementów maáej architektury o obronnym przeznaczeniu10.

Zdj. 2. Tymczasowe bariery i posterunki sáuĪb ochrony przy nowojorskiej gieádzie (fot. autor).

Dzieáem Roba Rogersa i Jona Marvela jest projekt zabezpieczenia obszaru obejmującego 7 kwartaáów ulicznych poáoĪonych wokóá nowojorskiej gieády, uzyskany
w nastĊpstwie konkursu przeprowadzonego w 2002 r. W celu jego realizacji utworzono
wielodyscyplinarny zespóá, w skáad którego weszli specjaliĞci: ds. bezpieczeĔstwa
(Ducibella Ventor and Santore), zabezpieczeĔ technicznych (Weidlinger Associates),
transportu (Philip Habib Associates) i architektury krajobrazu (Quennel Rothschild
Partners). Zespóá podjąá wspóápracĊ zarówno z instytucjami federalnymi i miejskimi,
zarządem gieády, jak i wáaĞcicielami nieruchomoĞci. Wkrótce staáo siĊ jasne, Īe wyzwaniem, przed którym stoją projektanci, nie jest sama kwestia zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeĔstwa, lecz rozwiązanie problemu polegającego na tym, by
zastosowane Ğrodki ograniczające ryzyko zamachu terrorystycznego nie niszczyáy
tkanki miejskiej i utrzymywaáy otwarty charakter przestrzeni publicznej. W tym celu
zespóá projektowy przyjąá zasadĊ, aby wszystkie zabezpieczenia i ograniczenia zamieniü na udogodnienia. BezpieczeĔstwo potraktowano przy tym jako zwyczajny problem
projektowy, a Ğrodki ¿nansowe przeznaczone do realizacji zabezpieczeĔ jako narzĊdzie
sáuĪące do wzbogacenia przestrzeni publicznej. W rezultacie, niezaleĪnie od tego, czy
wbudowane zabezpieczenia kiedykolwiek zostaną poddane rzeczywistej próbie, krajobraz uliczny zostanie wzbogacony [FEMA 2007, s. 6-10/6-13].
10

Zob.: www.rock12.com.
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Zdj. 3. Antyterrorystyczne bariery NOGO na Wall Street w Nowym Jorku (fot. autor).

W efekcie prac Zespoáu opracowane zostaáy oryginalne systemy zabezpieczeĔ
strefowych. Zamiast tradycyjnych pachoáków sáuĪących do blokowania ruchu samochodowego, wykorzystano rzeĨbiarskie w formie postumenty wykonane z betonu pokrytego páaszczem z brązu, nazwane NOGO. Nie doĞü, Īe mogą one zatrzymaü rozpĊdzony
samochód ciĊĪarowy, to oprócz tego mają interesujący ksztaát i mogą sáuĪyü za uĪyteczny mebel miejski, wykorzystywany przez przechodniów jako áawa do siedzenia,
przez dzieci jako element do zabawy, a przez turystów jako podest bądĨ táo do fotogra¿i.
Ich uzupeánieniem jest rotacyjna bariera drogowa (Turntable Vehicular Barrier – TVB),
w której wykorzystano mechanizm pozwalający na obrót wbudowanej w jezdniĊ tarczy o Ğrednicy 6 metrów, na której licu zamontowano rząd mocnych sáupków. TakĪe
nawierzchnia obrotowej bariery moĪe byü dowolnie wykoĔczona: moĪe zostaü pokryta
kostką brukową, páytami kamiennymi, asfaltem, a nawet trawą. GáĊbokoĞü jej mechanizmu napĊdowego i páyty fundamentowej zostaáa ograniczona do 60 centymetrów,
co pozwala na budowĊ bariery ponad wiązkami sieci ulicznej infrastruktury [Boddy
2008, s. 296]. W pozycji zamkniĊtej przeszkoda skutecznie blokuje pojazdy lecz umoĪliwia swobodne przejĞcie ludzi i przejazd rowerów, natomiast po obrocie o 90 stopni,
w pozycji otwartej, pozostawia lukĊ, umoĪliwiającą przejazd samochodom. Bariery
TVB zamontowano na kraĔcach zamienionej na pieszą promenadĊ Wall Street, a na
Broad Street urządzono ogólnodostĊpny plac miejski. Ulice przeznaczone dla ruchu pieszego pokryto kamiennym brukiem, co podkreĞliáo ich nową funkcjĊ. Wszystkie ulice
piesze zostaáy takĪe odpowiednio oĞwietlone. Oprócz strefy bezpieczeĔstwa, utworzonej przez inteligentnie zaprojektowane bariery, wzmocniono i wyposaĪono w odpowiednie systemy bezpieczeĔstwa poszczególne nieruchomoĞci. W efekcie realizacji opisanych zabezpieczeĔ, która trwaáa do 2007 roku, zmieniá siĊ charakter ulic otaczających
nowojorską gieádĊ. Finansowe centrum Nowego Jorku nie jest juĪ tylko enklawą biznesu, która pustoszeje w weekendy. Przeciwnie, jest to obecnie atrakcyjny i wielofunkcyjny obszar Ğródmiejski, gdzie Īycie kwitnie przez 7 dni w tygodniu.
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Rys. 3. Obrotowa bariera drogowa TVB. Opracowanie autora – na podstawie materiaáów
reklamowych ¿rmy Rogers Marvell Architects, PLLC.

Dzieáem biura Rogers Marvel byá takĪe projekt zabezpieczenia obszaru Battery
Park City, sąsiadującego od wschodu z terenem World Trade Center, na którym znajdują
siĊ miedzy innymi kompleks World Finacial Center, ruchliwa przystaĔ promowa i jacht
klub. Wykorzystano w nim podobne zasady jak w przypadku projektu dla rejonu gieády:
wzglĊdy bezpieczeĔstwa wykorzystano tu takĪe jako pretekst sáuĪący do poprawy funkcjonalnoĞci i atrakcyjnoĞci przestrzeni publicznej, a zastosowane zabezpieczenia miaáy
pozostaü niewidoczne dla niewprawnego oka. Cechami charakteryzującymi przestrzeĔ
Battery Park City byáy duĪe skupiska budynków komercyjnych wymagających najwyĪszego stopnia ochrony (WFC), bliska odlegáoĞü pomiĊdzy siecią nadbrzeĪnych bulwarów, boisk i parków a ruchliwymi arteriami komunikacyjnymi oraz obecnoĞü zatáoczonych miejsc, gdzie krzyĪuje siĊ ruch pieszy, rowerzyĞci i pasaĪerowie promów. W projekcie zastosowano kilka pierĞcieni obronnych: po pierwsze wykorzystano metody zwiĊkszające bezpieczeĔstwo pieszych, ograniczono prĊdkoĞü pojazdów i uniemoĪliwiono
szybkie i bezpoĞrednie najazdy na chronione obiekty (na przykáad poprzez ksztaátowanie
odwrotnych spadków na áukach ulic dojazdowych). Po drugie – przy tranzytowej ulicy
West Street utworzono strefĊ bezpieczeĔstwa, zbudowaną wzdáuĪ alejek spacerowych,
wykorzystując konstrukcjĊ áawek, elementów zacieniających i zmyĞlnych puáapek terenowych, stosując opisaną wczeĞniej zasadĊ wilczego doáu. Trzecim pierĞcieniem obrony
są granice poszczególnych budynków. W uznaniu oryginalnego podejĞcia do zagadnienia
obrony antyterrorystycznej, gdzie nie skupiano siĊ tylko nad forty¿kacją obiektów, lecz
wszechstronnie analizowano zagroĪenia i poszukiwano inteligentnych, alternatywnych
rozwiązaĔ, projekt ten w 2005 r. uzyskaá honorowe nagrody AmerykaĔskiego Instytutu
Architektów AIA i AmerykaĔskiego Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu ASLA
[FEMA 2007, s. 3-35/3-38].
Ochroną antyterrorystyczną objĊty zostaá takĪe poáoĪony na póánoc od WTC
City Hall Park, na którego terenie znajdują siĊ: zabytkowy, osiemnastowieczny budynek Sądu Federalnego – Tweed Courthouse oraz zbudowany w 1812 r. ratusz miejski.
Przez dáugie lata wejĞcia do parku nie posiadaáy bram. Zarówno park, jak i siedziba
wáadz miejskich byáy ogólnie dostĊpne dla mieszkaĔców Manhattanu. W latach 90. XX
wieku park poddano pieczoáowitej renowacji, a pod wpáywem poczucia zagroĪenia,
wywoáanego zamachami bombowymi na ambasady amerykaĔskie oraz budynki WTC
w Nowym Jorku i Murrah Federal Building w Oklahoma City, wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia techniczne. Odbudowano historyczne, kute ogrodzenia, osadzone
na masywnym cokole wykonanym z granitowych bloków uáoĪonych na ciągáym, Īelbetowym fundamencie. KaĪdy kuty segment ogrodzenia przytwierdzony zostaá nie tylko
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do podpierających go sáupków, ale takĪe, w poáowie dáugoĞci przĊsáa do fundamentu.
Wszystkie wjazdy i wejĞcia zaopatrzono w solidne bramy. Zlikwidowano podjazd pod
budynek ratusza i zmniejszono wielkoĞü otaczających go parkingów. Bramy wejĞciowe
dla pieszych przegrodzone zostaáy hydraulicznie sterowanymi teleskopowo wysuwanymi pachoákami, a bramy wjazdowe dla samochodów zaopatrzono w hydrauliczne
bariery. Wjazd na teren parku – moĪliwy tylko dla uprzywilejowanych pojazdów – jest
kontrolowany przez staáe posterunki policyjne umieszczone w ogrodowych pawilonach,
postawionych w sąsiedztwie wjazdów. WejĞcie do ratusza ograniczone jest kolejnym
ogrodzeniem. Poza tym znajdują siĊ tu posterunki kontrolne wyposaĪone w magnetometry, gdzie wszyscy wchodzący poddani są kontroli, sprawdza siĊ ich toĪsamoĞü
i bagaĪ. Elementy maáej architektury, klomby, áawy i fontanny, zaprojektowano tak,
aby uniemoĪliwiü wjechanie „na wprost” do wejĞcia do budynku ratusza, a tym samym
ograniczyü ryzyko sforsowania zapór i wtargniĊcia do budynku pojazdu z áadunkiem
wybuchowym – choüby motocykla czy skutera. W parku rozmieszczono wiele pomników oraz kamiennych bloków z wyrytymi inskrypcjami przypominających, przy okazji, o waĪnych wydarzeniach z historii miasta. Zastosowane w projekcie rozwiązania
i elementy o charakterze zabezpieczeniowym są nie tylko w integralny sposób poáączone z jego historycznym wystrojem, ale teĪ w wiĊkszoĞci niewidzialne dla przechodnia i turysty [Hopper, Droge 2005, s. 126-147].
Kolejnym krokiem w tworzeniu kompleksowego systemu ochrony antyterrorystycznej Nowego Jorku byá zapowiedziany w 2007 r. policyjny projekt nazwany Lower
Manhattan Security Initiative LMSI, wzorowany na londyĔskim Ring of Steel. Obejmuje
on caáy rejon Dolnego Manhattanu poáoĪony na poáudnie od Canal Street. Podobnie jak
w Londynie, system skáada siĊ z sieci 100 policyjnych kamer CCTV czytających tablice
rejestracyjne i stale poáączonych z oĞrodkiem przetwarzania danych, czujników wykrywających substancje wybuchowe i promieniotwórcze oraz staáych i przenoĞnych blokad drogowych. Tak jak w Londynie, planowane jest wprowadzenie opáat za kaĪdorazowy wjazd
do chronionego obszaru oraz wáączenie do systemu ponad 3 tys. kamer nadzorujących
nieruchomoĞci komercyjne. Kamery bĊdą Ğledziáy i wykrywaáy nienaturalne zachowania,
o których natychmiast bĊdą informowane mobilne patrole policyjne (na przykáad o samochodzie kilka razy okrąĪającym dany kwartaá lub o pakunku pozostawionym na ulicy bez
opieki). Nadzór nad pracą systemu bĊdzie sprawowany z lokalnego centrum dowodzenia zlokalizowanego na Manhattanie. Prasa podawaáa, Īe rozwaĪane są takĪe moĪliwoĞci
zastosowania w nowojorskim systemie bezpieczeĔstwa urządzeĔ biometrycznych, identy¿kujących rysy twarzy poszczególnych osób oraz czujników wykrywających skaĪenia
biologiczne. Zapowiadano, Īe koszt inwestycji, której ukoĔczenie przewidywano na 2010 r.
wyniesie okoáo 90 mln. dolarów [Buckley 2007, s. 1-4].
W 2008 r. komisarz nowojorskiej policji Raymond W. Kelly przedstawiá plan
nazwany Operation Sentinel. Zgodnie z nim kaĪdy pojazd wjeĪdĪający na obszar
Manhattanu bĊdzie poddany elektronicznej kontroli sprawowanej przez zsynchronizowany system kamer i czujników zamontowanych na wszystkich mostach i tunelach
prowadzących do Ğródmiejskiej dzielnicy Nowego Jorku. KaĪdy samochód bĊdzie skatalogowany, sfotografowany i zbadany detektorem radioaktywnoĞci, a jego tablice rejestracyjne zostaną zeskanowane i porównane z krajową bazą danych. Dane te (tzw. elektroniczny portret pojazdu) bĊdą przechowywane przez miesiąc w lokalnym centrum dowodzenia LMSI [Baker 2008, s. 1]. W tym samym czasie poinformowano takĪe o kolejnym
federalnym programie bezpieczeĔstwa, nazwanym Securing the Cities, wedáug którego
przewiduje siĊ, Īe patrole policyjne w prowincjonalnych miejscowoĞciach, poáoĪonych
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w obszarze o promieniu 80 km wokóá wielkich miast, zostaną wyposaĪone w czujniki
radioaktywnoĞci. UmoĪliwi to wykrywanie zagroĪeĔ o nuklearnym bądĨ radiologicznym charakterze jak najdalej od potencjalnego celu, jaki stanowią ĞródmieĞcia metropolii.
Rok póĨniej komisarz Kelly poinformowaá, Īe nowojorska policja ma zamiar
powtórzyü projekt LMSI – tym razem w ĝrodkowym Manhattanie, na obszarze pomiĊdzy
34. a 59. ulicą. Projekt ten zostaá nazwany Middle Manhattan Security Initiative - MMSI.
Zasady dziaáania systemu bĊdą identyczne: bĊdzie on integrowaá policyjne i komercyjne kamery CCTV, a takĪe sieü czytników tablic rejestracyjnych, detektorów materiaáów wybuchowych i promieniotwórczych oraz zdalnie sterowanych blokad drogowych.
W skáad nadzorowanego z centralnego oĞrodka kontroli systemu bezpieczeĔstwa wchodziü bĊdą takĪe siáy policyjne, w tym mobilne, silnie uzbrojone patrole, reagujące natychmiast w podejrzanych przypadkach. Podano, Īe koszt wdroĪenia MMSI wyniesie okoáo
58 mln. dolarów [Baker 2009, s. 1-2]. Angielski uczony Stephen Graham twierdzi, Īe dziaáania te doprowadzą do powstania najbardziej technologicznie zaawansowanego pancerza obronnego, jaki posiada jakiekolwiek miasto na Ğwiecie. Jednak, jak dopowiada, przy
jego utworzeniu doszáo do istotnego naduĪycia funkcjonalnego. OtóĪ kamery telewizyjne, które montowane byáy w ramach systemów zabezpieczeĔ nieruchomoĞci komercyjnych, uĪywane są obecnie przez policjĊ w innym celu: monitorowania ulic, zbierania danych i wychwytywania nietypowych zachowaĔ ludzi i pojazdów [Graham 2010,
s. 330]. Ten stan rzeczy budzi takĪe zaniepokojenie organizacji zajmujących siĊ przestrzeganiem praw obywatelskich. We wrzeĞniu 2008 r. obywatelska organizacja nazwana
New York Civil Liberties Union wystąpiáa z powództwem sądowym przeciwko nowojorskiej policji. Zarzuca jej, Īe planowane systemy telewizyjnego nadzoru i inwigilacji przestrzeni publicznej są wprowadzane bez jakiejkolwiek publicznej dyskusji, bez okreĞlenia
ich zadaĔ i bez zapewnienia ochrony dla prywatnoĞci obywateli [Baker 2009, s. 2].
Jednak nie wszyscy mieszkaĔcy Nowego Jorku podzielają te krytyczne opinie.
Architekt Chris Sharples, posiadający apartament w zabytkowym budynku poáoĪonym
przy Wall Street, mieszczącym kiedyĞ siedzibĊ banku Morgana, na pytanie czy zastosowane tam Ğrodki bezpieczeĔstwa budzą jego niepokój odpowiedziaá, Īe jest wrĊcz przeciwnie, Īe czuje siĊ teraz jakby mieszkaá przy najbezpieczniejszej ulicy Ğwiata, wolnej od
ruchu samochodowego, na której w weekendy jego syn wraz z kolegami grają w piákĊ11.

6. Podsumowanie
W pierwszej dekadzie XXI wieku ulice wielkich miast staáy siĊ areną zmagaĔ
z terroryzmem. O¿arami ataków bombowych padają zarówno mieszkaĔcy bogatych
miast Zachodu, jak i ogarniĊtych dziaáaniami wojennymi miast Bliskiego Wschodu.
We wspóáczesnych, asymetrycznych konÀiktach zbrojnych zamachy bombowe to
podstawowa forma walki z lepiej uzbrojonym przeciwnikiem i powszechnie stosowane zbrodnicze narzĊdzie, sáuĪące do szerzenia terroru, anarchii i strachu.
Odpowiedzią wspóáczesnych metropolii na zagroĪenie terrorystyczne jest budowa
wyra¿nowanych struktur obronnych, podnoszenie zdolnoĞci do zapobiegania niebezpieczeĔstwu i doskonalenie szybkiej odpowiedzi sáuĪb ratunkowych na potencjalne
zagroĪenia. Po pierwszej gwaátownej reakcji na ataki bombowe, która przejawiaáa siĊ
w militaryzacji przestrzeni miejskiej i fali wznoszonych ad hoc forty¿kacji najwaĪniej11

Wywiad z Chrisem Sharples’em, dyrektorem biura SHoP Architects z Nowego Jorku, przeprowadzony
przez autora w Krakowie, w kwietniu 2010 r.
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szych budowli, okreĞlonej przez Trevora Boddy’ego architekturą niepewnoĞci i strachu,
nastaáa obecnie druga epoka przybierająca postaü „niewidzialnego bezpieczeĔstwa”,
stworzonego z zabezpieczeĔ realizowanych wielkim kosztem i wbudowanych w pejzaĪ
miejski w sposób niedostrzegalny dla niewprawnego oka. ĝródmieĞcia miast otaczane
są niewidzialnymi barierami, zbudowanymi z elektronicznych systemów: rozlicznych
sensorów, czujników i kamer, które bezustannie kontrolują place i ulice. NajwaĪniejsze
budowle są dostosowywane do poziomu zagroĪenia: są odpowiednio wzmacniane i otaczane strefami ochronnymi, tworzonymi za pomocą elementów maáej architektury, których funkcja obronna jest niewidoczna.
Przykáady amerykaĔskie dowodzą, Īe caáoĞciowo pomyĞlane i kompleksowo implementowane systemy zabezpieczeĔ antyterrorystycznych, zintegrowane z krajobrazem
miejskim i wspóápracujące z innymi systemami miejskiej infrastruktury, stają siĊ waĪnym ogniwem w systemie bezpieczeĔstwa publicznego, wzmacniając odpornoĞü miast na
klĊski Īywioáowe, katastrofy ekologiczne i inne zagroĪenia, jakie niesie za sobą natura
i cywilizacja [Coaffee, Wood, Rogers 2009]. Przytoczone przykáady dowodzą takĪe,
Īe wielowymiarowy, choü niewidzialny, system bezpieczeĔstwa antyterrorystycznego,
moĪe przyczyniü siĊ – oprócz poprawy stanu bezpieczeĔstwa publicznego – do rewitalizacji strefy Ğródmiejskiej, poprawy warunków Īycia i pracy mieszkaĔców, a w konsekwencji – do oĪywienia gospodarczego i zwiĊkszenia turystycznej atrakcyjnoĞci miasta.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono ewolucjĊ systemów zabezpieczeĔ miast i budynków
publicznych przed atakiem terrorystycznym na przykáadzie amerykaĔskich metropolii: Waszyngtonu i Nowego Jorku. Po pierwszej fali spontanicznie wznoszonych, surowych w wyrazie forty¿kacji, obecnie realizuje siĊ zaawansowane technologicznie, zintegrowane z krajobrazem miejskim i niewidoczne dla niewprawnego oka zabezpieczenia. Wykorzystuje siĊ elementy maáej architektury wspóápracujące z elektronicznymi
systemami sáuĪącymi do kontroli i inwigilacji przestrzeni publicznej. Kompleksowe
i niewidoczne systemy zabezpieczeĔ antyterrorystycznych stają siĊ waĪnym ogniwem
w ogólnym systemie bezpieczeĔstwa publicznego, wzmacniając systemową odpornoĞü
wspóáczesnych miast na klĊski Īywioáowe, katastrofy ekologiczne i inne zagroĪenia,
jakie niesie z sobą natura i cywilizacja.

Abstract
The paper presents evolution of the methods of protecting cities and public
buildings against terrorist attacks, based on the examples of great American cities:
Washington and New York. After the ¿rst wave of ad hoc brutal forti¿cations installed
around public buildings nowadays more sophisticated approach is being used: cleverly
designed protective elements are integrated into the cityscape; they are invisible for an
inept eye. Street furnishing and other landscape elements are used to create security
zones. Many electronic systems of surveillance and control of the public space are
adopted as well. Good terror-protective security design, integrated holistically and
seamlessly into the site, based on the “invisible security’’ become an important element of the whole system of public security strengthening the resistance system of
modern cities to natural disasters, ecological disasters and other threats posed by
nature and civilization.
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Krzysztof Izak

ZagroĪenie terroryzmem i ekstremizmem w Europie
na podstawie wybranych przykáadów.
TeraĨniejszoĞü, prognoza ewolucji i kierunki rozwoju
Atak terrorystyczny na World Trade Center i Pentagon w USA zapoczątkowaá
wojnĊ z terroryzmem i zmieniá obraz Ğwiata. W badaniach zwrócono wiĊcej uwagi
radykalny islam, którego ideologia daáa początek istnieniu i aktywnej dziaáalnoĞci ekstremistycznych organizacji w krajach muzuámaĔskich. Wiele z nich, áącznie
z Al-Kaidą, przeprowadzaáo krwawe zamachy terrorystyczne juĪ przed 2001 r., lecz to
wáaĞnie atak na Nowy Jork i Waszyngton wyznaczyá cezurĊ w najnowszych dziejach
terroryzmu. Fundamentalistyczny nurt islamu skupiá caáą uwagĊ nauki i mediów, zasypujących Zachód mniej lub bardziej rzetelnymi informacjami. Tylko do koĔca 2001 r.
w literaturze angielskojĊzycznej ukazaáo siĊ okoáo 800 ksiąĪek poĞwiĊconych tej problematyce. AmerykaĔski atak na Irak w marcu 2003 r. i odrodzenie siĊ ruchu talibów
w Afganistanie pogáĊbiáy te tendencje. Interwencja NATO w obu krajach przyczyniáa siĊ do wzrostu zagroĪenia terrorystycznego dla Europy i jej obywateli. Stali siĊ
oni celem islamskich ekstremistów w Afryce i Azji. Nic wiĊc dziwnego, Īe w krajach
zachodnioeuropejskich zaczĊáo narastaü zjawisko islamofobii, a popularnoĞü zyskują
róĪne partie nacjonalistyczne, zdobywające elektorat populistycznymi i antyimigranckimi hasáami.

Terroryzm islamski
ĩaden z problemów, który legá u postaw islamskiego terroryzmu wymierzonego
w Zachód, nie zostaá przez ten Zachód rozwiązany. Dla fundamentalistów Europa
jest antymuzuámaĔska, bezboĪna i niemoralna. Fala rewolucji spoáecznych, którą
ostatnio obserwujemy w krajach arabskich, wybucháa bez zaangaĪowania Zachodu,
a jego pomoc dla zrewoltowanego spoáeczeĔstwa Libii przez wielu komentatorów uwaĪana jest za bardzo kontrowersyjną. Widaü, Īe zglobalizowany Ğwiat zachodni nie ma
recepty na rozwiązanie konÀiktów w Ğwiecie arabskim. Okazaáo siĊ przy tym, Īe wiĊkszoĞü Europejczyków niewiele wie o islamie, a wáadze paĔstwowe przez dáugi czas nie
dostrzegaáy przenikania ideologii sala¿ckiej1 lub ją lekcewaĪyáy. Cywilizacja zachodnia znajduje siĊ na etapie rozdwojenia pomiĊdzy poprawnoĞcią polityczną i tolerancją a niezrozumieniem i niechĊcią wobec spoáecznoĞci muzuámaĔskich. Znalazáy
one tutaj dogodne warunki do Īycia na swoich zasadach, ale na koszt kraju przyjmującego. CzĊsto domagają siĊ ustĊpstw i przywilejów wynikających z praktykowanej
przez nie wiary. Fiasko poniosáa francuska, brytyjska polityka integracji, a takĪe starania o budowĊ spoáeczeĔstwa wielokulturowego poprzez popieranie i dowartoĞciowanie
1

Nazwa pochodzi od arabskiego okreĞlenia as-salaf as-salih (szlachetni przodkowie). PojĊcie sala¿jja
uĪywane jest w jĊzyku arabskim zamiast nieistniejącego w nim anglosaskiego okreĞlenia f u n d a m e n t a l i z m , lub francuskiego i n t e g r y z m . Sala¿ci postulują odrodzenie islamu przez powrót do jego Ĩródeá.
UĪywana przez nich retoryka wzywa do obalenia niewiernych rządów w krajach muzuámaĔskich. IdeologiĊ
sala¿cką wyznaje wiĊkszoĞü ugrupowaĔ islamskich. TakĪe wielu zwykáych muzuámanów podziela sala¿ckie przekonania, nie posuwa siĊ jednak do przemocy.
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odrĊbnoĞci etnicznej bądĨ religijnej mniejszoĞci. Niepowodzeniem koĔczy siĊ równieĪ
przeszczepianie zachodnich wartoĞci i postaw na Ğwiat muzuámaĔski. Widaü to szczególnie na przykáadzie Afganistanu. AmerykaĔska interwencja nie ustabilizowaáa sytuacji. Doprowadziáa natomiast do zaognienia wielu wewnĊtrznych konÀiktów i zaostrzenia sytuacji w regionie.
Tocząca siĊ od 10 lat wojna z islamskim terroryzmem odwróciáa uwagĊ decydentów
od jego Ĩródeá. Nierozwiązany problem palestyĔski jest jednym z nich. Stanowi czĊsto
wytáumaczenie dla wielu radykalnych postaw i zachowaĔ muzuámanów na caáym Ğwiecie2. Winą za istniejący stan obarczany jest Zachód, szczególnie Stany Zjednoczone,
którym muzuámanie zarzucają dąĪenie do zapewnienia ochrony Izraelowi oraz bezpieczeĔstwa wydobycia i dostaw ropy naftowej. WyraĪane są opinie, Īe dla radykalnego islamu, od lat wymierzonego w wartoĞci Zachodu, niestroniącego od brutalnej
przemocy, siáą napĊdową jest poczucie krzywdy doznanej przez Ğwiat muzuámaĔski
w starciu z cywilizacją Zachodu. Spoáeczne niezadowolenie, bunt i falĊ przemocy
wywoáaáo wspieranie przez kolejne amerykaĔskie rządy reĪimów w krajach arabskich.
Stąd wszelkim dziaáaniom terrorystycznym czy zbrojnym nadano charakter sakralny.
Radykalni imamowie przedstawiają w meczetach taki obraz Ğwiata, zgodnie z którym
islam znalazá siĊ w Ğmiertelnym niebezpieczeĔstwie, a dĪihad to jedyny sposób na zlikwidowanie tego zagroĪenia. Ta retoryka sprzyja rozwojowi zbiorowej islamskiej toĪsamoĞci.
Z terroryzmem nie moĪna walczyü tylko Ğrodkami militarnymi, ale naleĪy rozwiązaü problemy leĪące u jego podstaw. Truizmem jest twierdzenie, Īe w kaĪdym systemie
brak perspektyw dla máodych ludzi rodzi ich protest spoáeczny i polityczny. Te protesty
spowodowaáy obalenie wáadz w Tunezji i Egipcie. Radykalizm islamski, wykorzystując
egzystencjalny kryzys máodych muzuámanów, tworzy skuteczny związek miĊdzy wpajaniem radykalnych wartoĞci w meczetach, uznaniem ekstremistycznej ideologii oraz
aktywnoĞcią rewolucyjną. Od moĪliwoĞci wyjĞcia máodych muzuámanów ze stanu zaleĪnoĞci i spoáeczno-ekonomicznej marginalizacji w zrewoltowanych krajach arabskich
zaleĪy ograniczenie ich nielegalnej migracji do Europy i wyrwanie z objĊü radykalnego
islamu. Utrzymujące siĊ odczucia poniĪenia i frustracji czĊsto popychają máodych ku
przemocy i terroryzmowi. Tymczasem kraje arabskie, poza niektórymi paĔstwami nad
Zatoką Perską, charakteryzuje sáaby rozwój gospodarczy, niewielki stopieĔ zaawansowania technologicznego oraz niski poziom edukacji. Utrzymujący siĊ na wysokim poziomie przyrost ludnoĞci pogarsza sytuacjĊ ekonomiczną i powoduje wzrost bezrobocia. Na
to naáoĪyá siĊ drastycznie nierównomierny rozkáad dóbr materialnych, totalny nepotyzm,
a takĪe wszechobecna korupcja. Ten stan odpowiadaá przez dáugie lata Zachodowi,
dopóki wáadze w tych paĔstwach byáy mu ulegáe, a koncerny mogáy rozwijaü swoje
interesy.
W chwili obecnej dominującym problemem dla bezpieczeĔstwa wydaje siĊ brak
jasnej wizji rozwiązania konÀiktu w Afganistanie, który sprzyja radykalizacji muzuámanów w Pakistanie i paĔstwach Azji Centralnej, a poĞrednio oddziaáuje na wzrost zagroĪenia atakami terrorystycznymi w Europie. Islamski Ruch Uzbekistanu (IRU) uzyskaá
juĪ silne wpáywy i odgrywa dominującą rolĊ w póánocnym Afganistanie. Terytorium to
moĪe stanowiü centrum operacyjne, z którego przypuszczane bĊdą ataki na siáy koali2

Przykáadem jest DzieĔ Jerozolimy (Jaum al-Quds), ustanowiony przez ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego,
obchodzony w ostatni piątek miesiąca ramadan. ĝwiĊto stanowi doskonaáą sposobnoĞü do manifestowania
werbalnej sympatii z PalestyĔczykami przez muzuámanów na caáym Ğwiecie.
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cyjne. Talibowie i czáonkowie IRU wydają siĊ pozostawaü w Ğcisáych związkach, które
mogą zagroziü Azji Centralnej. Jak do tej pory máodzi Pasztulowie stanowią najliczniejszą grupĊ wĞród talibskich rekrutów. Jednak kontakty z IRU, do którego naleĪą pochodzący z Azji ĝrodkowej sunnici, przyciągają do nich kolejne grupy etniczne: Uzbeków,
TadĪyków, Kirgizów i Turkmenów. Z drugiej strony wĞród walczących talibów znajduje siĊ bliĪej nieokreĞlona liczba przybyáych z krajów arabskich ochotników, a takĪe
obywateli paĔstw europejskich, szczególnie z Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, którzy przeszli szkolenie w obozach zlokalizowanych na terytorium Pakistanu. Warto nadmieniü, Īe talibowie afgaĔscy nigdy nie wykazywali zainteresowania ideologią globalnego dĪihadu gáoszoną przez Al-KaidĊ. Ich dąĪenia ograniczaáy siĊ do zaprowadzenia
islamskiego, purytaĔskiego porządku w Afganistanie, a obecnie gáównym celem jest
wypĊdzenie obcych wojsk z kraju i obalenie sáabego, skorumpowanego rządu, lojalnego wobec USA.
PowaĪnym problemem dla Rosji, a takĪe zagroĪeniem terrorystycznym dla
Europy, jest sytuacja na Póánocnym Kaukazie. Jej skutkiem są samobójcze zamachy
w Moskwie3, radykalizacja muzuámaĔskich spoáecznoĞci w rejonach nadwoáĪaĔskich4
oraz przestĊpcza dziaáalnoĞü czeczeĔskich emigrantów w krajach UE5. Dagestan jest
obecnie najbardziej niestabilną republiką Póánocnego Kaukazu. Do róĪnego rodzaju
aktów przemocy dochodzi tam niemal codziennie, a wáadze nie są w stanie zapobiegaü przestĊpczoĞci i terroryzmowi. Dziaáa tam dobrze zorganizowane ekstremistyczne,
islamskie podziemie, a dodatkowo sytuacjĊ komplikują porachunki etniczne i klanowe.
Patologiczny system spoáeczno-ekonomiczny oparty jest na korupcyjnych klanach biznesowo-przestĊpczych, które rywalizują z sobą, nierzadko posiákując siĊ wáasnymi,
dobrze uzbrojonymi oddziaáami. Tylko w czerwcu 2011 r. muzuámaĔscy ekstremiĞci
przeprowadzili 33 operacje zbrojne. ĩycie straciáo 28 funkcjonariuszy sáuĪb bezpieczeĔstwa i policji, natomiast ranne zostaáy 44 osoby. W pierwszym póároczu 2011 r.
w Dagestanie zginĊáo ok. 100 bojowników, a 118 zostaáo zatrzymanych6.
Nowym celem islamskich terrorystów z Póánocnego Kaukazu stali siĊ turyĞci.
W poáoĪonej pod Elbrusem republice Kabardyno-Baákarii doszáo w lutym 2011 r.
do serii ataków na narciarzy. Byá to powaĪny cios w politykĊ Rosji, która przygotowuje siĊ do zimowej olimpiady w Soczi w 2014 r. Najpierw 18 lutego grupa uzbrojonych mĊĪczyzn zatrzymaáa samochód jadący z Mineralnych Wód w kierunku Elbrusu.
Napastnicy otworzyli ogieĔ, zabijając trzech moskiewskich turystów i ciĊĪko raniąc
dwóch pozostaáych. Z kolei w nocy z 18 na 19 lutego eksplozja áadunku wybuchowego
obaliáa sáup kolejki linowej Azau – Staryj Krugozor. Na ziemiĊ spadáo 30 z 45 wagoników. Do jeszcze jednego zamachu mogáo dojĞü nastĊpnej nocy we wsi Terskol pod
3
Do ostatnich zamachów samobójczych w stolicy Rosji doszáo 29 marca 2010 r. na stacjach metra „àubianka”
i „Park Kultury”. ZginĊáo w nich 39 osób, a 85 odniosáo rany. W dniu 24 stycznia 2011 r., w wyniku zamachu na lotnisku Domodiedowo, Ğmierü poniosáo 36 osób i ponad 180 zostaáo rannych.
4
W rejonach poáoĪonych w dorzeczu Woági, szczególnie w Republice Tatarstanu, nastĊpuje religijna radykalizacja ludnoĞci muzuámaĔskiej i coraz bardziej aktywne są ekstremistyczne organizacje islamskie. Zob.:
M. Vatchagaev, Arrests in Astrakhan Point to the Spread of Islamic Insurgency in Russia, „Eurasia Daily
Monitor” nr 8/102, www.jamestown.org, [dostĊp: 26.05.2011].
5
Czeczeni zajmują siĊ m.in.: handlem bronią i narkotykami, faászowaniem pieniĊdzy i dokumentów oraz
wymuszeniami. Dziaáają równieĪ w organizacjach ekstremistycznych. W grudniu 2010 r. w Austrii zatrzymano Czeczena, który wspieraá ugrupowanie Sharia4Belgium. Trzy miesiące wczeĞniej jego rodak zamierzaá podáoĪyü bombĊ pod siedzibą duĔskiego dziennika „Jyllands Posten”, który opublikowaá karykatury
proroka Mahometa.
6
A.W., Dagestan – kraj przemocy, „Nasza Polska”, 12.07.2011.
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samym Elbrusem. W samochodzie osobowym zaparkowanym przy hotelu peánym turystów znaleziono trzy bomby o áącznej mocy równej 70 kg trotylu. Samochód naleĪaá
do zabitego niedawno w czasie operacji specjalnej bojownika miejscowego podziemia
islamskiego7.
NiestabilnoĞü Póánocnego Kaukazu ma niewątpliwie wpáyw na przygotowania do olimpiady. Intensy¿kacjĊ dziaáaĔ terrorystycznych odnotowujemy nie tylko
na kierunku kaspijskim (Dagestan), ale równieĪ w zachodniej czĊĞci tego regionu
(Kabardyno-Baákaria, Karaczajo-Czerkiesja), a wiĊc w bezpoĞredniej bliskoĞci Kraju
Krasnodarskiego i miejsca planowanej olimpiady – Soczi. W odpowiedzi na zwiĊkszenie siá militarnych Rosji na tym terenie wzrosáa teĪ liczebnoĞü uzbrojonych oddziaáów
bojowników (niektóre liczą nawet 1000 osób). ZauwaĪalna staje siĊ poza tym coraz niĪsza Ğrednia wieku przeciĊtnego bojownika (obecnie 18 lat). Coraz czĊĞciej zwraca siĊ
uwagĊ, Īe przyczyną tego stanu rzeczy jest bezrobocie, niski poziom Īycia mieszkaĔców Póánocnego Kaukazu i wszechobecna korupcja organów wáadzy.
Potencjalne zagroĪenie dla Europy stanowią ochotnicy uczestniczący w afgaĔskim konÀikcie, rekrutujący siĊ spoĞród muzuámaĔskich mniejszoĞci zamieszkujących
paĔstwa Zachodu. Po powrocie mogą kontynuowaü dĪihad przeciwko krajom pobytu.
Mogą równieĪ inspirowaü do ataków terrorystycznych wspóáwyznawców. Fora internetowe peáne są wezwaĔ do dĪihadu, instrukcji dotyczących konstruowania áadunków
wybuchowych, sposobów kamuÀaĪu i unikania inwigilacji.
NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe wielu czáonków pakistaĔskiej diaspory z paĔstw
zachodnich braáo udziaá w szkoleniach Laszkar-e-Taiba – LeT (Armia Pokornych/
Czystych)8 i Tabligh-e-DĪamaa – TeD (Stowarzyszenie Krzewienia Wiary)9
w Pakistanie i wróciáo póĨniej do kraju zamieszkania. W Europie krzyĪują siĊ
wpáywy LeT i TeD. Ta druga organizacja wysyáa adeptów na kilkumiesiĊczne indoktrynujące kursy religijne do medres w Pakistanie. Stowarzyszenie Krzewienia
Wiary otworzyáo ekstremistom drogĊ do dziaáalnoĞci w Europie. LeT z powodzeniem potra¿áa wykorzystaü tĊ organizacjĊ, jej kontakty i dawnych czáonków do
swoich celów. W kwietniu 2010 r. z Polski wydalony zostaá czáonek LeT, obywatel
Pakistanu, który przez rok mieszkaá w naszym kraju. WczeĞniej przeszedá
w Pakistanie szkolenie ze znajomoĞci broni i materiaáów wybuchowych. PodróĪowaá
7

W. Radziwonowicz, Wojna terrorystów z olimpiadą, „Gazeta Wyborcza”, 21.02.2011; TVN24, TuryĞci
z Moskwy zamordowani na Kaukazie, www.tvn24.pl, [dostĊp: 19.02.2011].
8
Laszkar-e-Taiba zostaáa zaáoĪona w 1989 r. jako militarne skrzydáo Markaz-e-Dawa wa al-Irszad (Centrum
Propagowania Wiary i Wskazywania Sáusznej Drogi), ugrupowania skupiającego przedstawicieli wahhabickiego, skrajnie dogmatycznego i purytaĔskiego nurtu islamu. Jego siedziba znajduje siĊ na terenie duĪej
posiadáoĞci w miejscowoĞci Muridke k.Lahore. W styczniu 2002 r. LeT zostaáa zdelegalizowana. W kwietniu 2002 r. wznowiáa dziaáalnoĞü pod nazwą DĪaisz-e-Muhammad (Armia Mahometa). Na czele organizacji stoi Ha¿z Muhammad Said. Czáonkowie organizacji odpowiadają za wiele zamachów terrorystycznych w Pakistanie i Indiach, w tym atak na 8 obiektów w Bombaju w dniach 26-28 listopada 2008 r.,
w których zginĊáo 188 osób, a ponad 300 zostaáo rannych.
9
Tabligh-e-DĪamaa jest organizacją o charakterze misyjnym, zaáoĪoną w 1927 r. w Indiach przez
Muhammada Iljasa Kandhlawi. W latach 60. jej gáówna siedziba zostaáa przeniesiona do Raiwindu
w Pakistanie. Organizacja ma swoje oddziaáy na caáym Ğwiecie. Jej europejskie centrum znajduje siĊ
w Dewsbury w hrabstwie West Yorkshire w Póánocnej Anglii. Iman meczetu w tym mieĞcie, Hafed Pate,
jest przywódcą ruchu na EuropĊ i KanadĊ. Czáonkostwo w organizacji ma charakter wielostopniowy. TeD
gáosi idee caákowitego oddania siĊ Bogu, nieustannego zdobywania wiedzy i jej przekazywania, unikania podziaáów wewnątrz muzuámaĔskiej wspólnoty i solidarnoĞci ze wszystkimi wspóáwyznawcami. Choü
Stowarzyszenie Krzewienia Wiary odĪegnuje siĊ od stosowania przemocy, to retoryka jego misjonarzy, którzy przynajmniej raz w roku odwiedzają teĪ PolskĊ, jest niekiedy agresywna.
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po róĪnych paĔstwach Europy, gdzie najprawdopodobniej nawiązywaá kontakty
z innymi czáonkami organizacji10. Na początku maja 2011 r. czeska policja aresztowaáa innego obywatela Pakistanu, na którego wydany zostaá miĊdzynarodowy list
goĔczy w związku z aktami terroru. WczeĞniej zatrzymano w Czechach kilka osób
naleĪących do siatki podejrzanej o wspieranie terroryzmu11. Wiele przesáanek wskazuje na to, Īe LeT tworzy na naszym kontynencie sieü wzajemnie z sobą powiązanych komórek. Nie moĪna wykluczyü zaangaĪowania w te dziaáania pakistaĔskich
sáuĪb specjalnych (ISI)12. Prawdopodobnie dąĪą one do budowy w Europie dobrze
zakonspirowanej siatki terrorystycznej, której celem staáyby siĊ hinduskie obiekty
i obywatele Indii, gdyby sytuacja w Afganistanie lub konÀikt z Indiami miaáy niekorzystne politycznie konsekwencje dla Pakistanu.
Napáyw obywateli paĔstw zachodnich do islamskich organizacji ekstremistycznych zwiĊkszyá siĊ wyraĨnie w chwili rozpoczĊcia przez USA interwencji w Iraku
i Afganistanie. W tych krajach oraz w Pakistanie radykalni muzuámaĔscy konwertyci
przechodzili najczĊĞciej swoje pierwsze szkolenie terrorystyczne. Niemieckie, francuskie czy brytyjskie sáuĪby specjalne wielokrotnie ostrzegaáy przed groĨbą zamachu.
Ujawniaáy takĪe szczegóáy dotyczące rozbicia komórek terrorystycznych i aresztowaĔ
ekstremistów dziaáających samodzielnie, a zainspirowanych do podjĊcia terrorystycznej aktywnoĞci skrajną islamską ideologią lub przeszkolonych na afgaĔsko-pakistaĔskim pograniczu. Z punktu widzenia efektywnoĞci akcji terrorystycznych rekrutowanie
ekstremistów, pochodzących z paĔstw zachodnich, jest bardzo korzystne. Posiadają
oni wiedzĊ na temat ewentualnych celów ataków oraz wiĊkszą swobodĊ przemieszczania siĊ po krajach, z których pochodzą. ZaangaĪowanie radykalnych islamskich neo¿tów pochodzenia europejskiego w dĪihad ma charakter nie tylko militarny, ale równieĪ
publicystyczno-propagandowy. Konwertyci czĊsto táumaczą na jĊzyki ojczyste teksty
odezw, komunikatów, apeli i broszur nawoáujących do walki z Zachodem. MoĪna jednak sądziü, Īe islamscy radykaáowie europejskiego pochodzenia prawdopodobnie nigdy
nie wejdą w skáad gremiów dowódczych organizacji ekstremistycznych, a powierzone
im zadania bĊdą miaáy charakter wyáącznie bojowy i propagandowy. Wynika to z nieufnoĞci przywódców grup terrorystycznych, którzy obawiają siĊ obecnoĞci wĞród neo¿tów potencjalnych informatorów sáuĪb specjalnych.
W Europie muzuámanie stają siĊ coraz bardziej widoczni i wywierają znaczny
wpáyw na spoáecznoĞci, wĞród których zamieszkują. W wielu krajach powstają nowe
meczety, centra kultury muzuámaĔskiej, a wyznawcy islamu domagają siĊ coraz wiĊkszych uprawnieĔ. Karykaturalne przedstawianie islamskich symboli traktowane urasta do skandalu na Ğwiatową skalĊ. Jako przejaw dyskryminacji traktowana jest jakakolwiek krytyka mniejszoĞci muzuámaĔskich. Dziaáacze muzuámaĔscy w Europie nieustannie powtarzają, Īe podstawowym argumentem powinien byü dialog i integracja,
a nie straszak islamizacji, poniewaĪ taka retoryka skazuje muzuámanów na izolacjĊ
i kieruje w stronĊ dĪihadu. Jednak aby integracja byáa skuteczna, musi mieü charakter dwustronny. Tymczasem máodzi muzuámanie nie zawsze potra¿ą pogodziü wymogi
10

W. Czuchnowski, ABW zdradza ilu dyplomatów, to agenci, „Gazeta Wyborcza”, 10.03.2011.
„Biuletyn Informacyjny Studium Europy Wschodniej UW”, www.studium.uw.edu.pl, [dostĊp: 05.05.2011].
12
ISI – Inter-Services Intelligence – zostaáa powoáana w 1948 r. w celu koordynowania wspóápracy sáuĪb
wywiadowczych poszczególnych rodzajów siá zbrojnych. Szczególną rolĊ odegraáa w latach 1980-1989, rozdzielając pomoc militarną i ¿nansową páynącą z USA i paĔstw arabskich pomiĊdzy ugrupowania walczące
z wojskami radzieckimi. Z jej inicjatywy powstaáo kilka duĪych organizacji do dziaáaĔ terrorystycznych
w Kaszmirze i Indiach, które wspiera do chwili obecnej. Wspomagaáa teĪ ruch talibów w Afganistanie.
11
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religii z realiami Īycia na Zachodzie. Asymilacja jest przez nich postrzegana jako
zagroĪenie utraty toĪsamoĞci.
Istotnym Ĩródáem zagroĪenia mogą staü siĊ terroryĞci dziaáający samodzielnie
wedáug strategii „samotnego wilka”, zradykalizowani gáoszonymi w Internecie hasáami
Ğwiatowego dĪihadu. Ich akcje są spontaniczne i znacznie sáabiej przygotowane niĪ operacje zorganizowanych grup, za to duĪo trudniejsze do wykrycia. Zaniepokojenie musi
budziü open source jihad, czyli dĪihad dla wszystkich, w ramach którego ekstremiĞci
publikują w Internecie techniki produkcji bomb domowym sposobem13. Z kolei samorodne komórki ekstremistyczne niekiedy nawiązują kontakt z doĞwiadczonymi bojownikami, weteranami walk w Afganistanie, którzy przekazują im wiedzĊ niezbĊdną do
przeprowadzenia ataków.
Coraz czĊĞciej zwraca siĊ uwagĊ na Londyn. Zwany niekiedy „Londonistanem”
staá siĊ waĪnym oĞrodkiem islamskiego ekstremizmu promieniującego na caáy Ğwiat.
W Wielkiej Brytanii znajdują siĊ siedziby najwiĊkszych zgromadzeĔ islamskich aktywistów. Mieszka tu równieĪ wielu radykalnych imamów, gáoszących antyzachodnie
kazania. Mimo wyraĨnej agresji werbalnej, a niekiedy i ¿zycznej, muzuámanie cieszą siĊ w Anglii duĪą swobodą i wciąĪ mogą liczyü na pobáaĪanie. Przyczyną takiego
stanu jest system prawny, do którego w 1997 r. wáączona zostaáa Europejska Konwencja
Praw Czáowieka z 1989 r. Na tej podstawie za karaną islamofobiĊ mogą uchodziü najmniejsze sáowa krytyki skierowane w stronĊ muzuámaĔskich mniejszoĞci, áącznie
z okreĞleniem „islamski terroryzm”. Nawet po zamachach w Londynie z 7 lipca 2005 r.
media i politycy uĪywali pojĊcia „terroryzm”, bez religijnych konotacji, aby nie
wzbudzaü niezadowolenia i napiĊcia w Ğrodowiskach brytyjskich muzuámanów. Do
dziĞ ich organizacje skupiające obywateli Zjednoczonego Królestwa w róĪnych czĊĞciach globu mogą liczyü na pomoc ¿nansową ze strony rządu. Islamscy ideolodzy
mają przyzwolenie na propagowanie najbardziej wojowniczych idei pod warunkiem,
Īe nie bĊdą próbowaü wcielaü ich w Īycie na terytorium Wielkiej Brytanii. Program
wspierania wielokulturowoĞci zakáadaá powstrzymanie niezadowolenia wĞród przybyszów, przede wszystkim z krajów muzuámaĔskich, i osáabienie ich krytycznego stosunku do nowej ojczyzny. Wygląda jednak na to, Īe kalkulacje te caákowicie zawiodáy,
a przyjazna polityka kolejnych rządów doprowadziáa tylko do wzrostu islamskiego ekstremizmu w Wielkiej Brytanii14.
DoĞwiadczenia Francji czy Anglii pokazują, Īe mniejszoĞci muzuámaĔskie byáy,
są i nadal bĊdą gáĊboko niechĊtne cywilizacji oraz kulturze kraju przyjmującego.
Wątpiü teĪ naleĪy w powodzenie procesu integracji. Nowi imigranci osiedlają siĊ
zazwyczaj w Ğrodowisku wspóáwyznawców, powiĊkszając obszarowo i ludnoĞciowo
„muzuámaĔskie strefy”. Ich enklawy powoli wkraczają do centrów miast. Coraz bardziej powszechne staną siĊ Īądania ustĊpstw i przywilejów wynikających z praktykowania wiary, np. przerw na modlitwy w trakcie pracy, przestrzegania muzuámaĔskich
Ğwiąt, przepisów Īywieniowych, tradycyjnych strojów kobiecych itp. Spodziewaü siĊ
moĪna, Īe w ciągu najbliĪszych lat utrzymywaü siĊ bĊdzie idea dĪihadu propagowana
przez ekstremistyczne ugrupowania w Europie. Przedstawia siĊ obraz Ğwiata, zgod13
W 2010 r. angielskojĊzyczny magazyn internetowy „Inspire” redagowany przez OrganizacjĊ Al-Kaidy
Póáwyspu Arabskiego opublikowaá artykuá Zrób bombĊ w kuchni swojej mamy. Por. T. Otáowski, Zrób
bombĊ w kuchni swojej mamy, 16.12.2010 r., www.terroryzm.wsiz.pl, [dostĊp: 5.05.2011].
14
Obszernie na temat antybrytyjskiej aktywnoĞci Ğrodowisk muzuámaĔskich i polityce brytyjskiego rządu
wobec tych mniejszoĞci pisze M. Phillips, Londonistan. Jak Wielka Brytania stworzyáa paĔstwo terroru,
Warszawa 2010, „Sprawy Polityczne”.
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nie z którym islam znalazá siĊ w Ğmiertelnym niebezpieczeĔstwie, a ĞwiĊta wojna to
jedyny Ğrodek zaradczy. Z tego powodu zagroĪenie ze strony czĊĞci islamskich organizacji ekstremistycznych bĊdzie nadal realne dla naszego kontynentu.
Nie moĪna wykluczyü, Īe czĊĞü Ğrodowisk muzuámaĔskich zwróci siĊ w kierunku
idei krzewionych przez Muhammada Abduha15 oraz byáych i obecnych umiarkowanych
przywódców ruchu Braci Muzuámanów: Hassana al-BannĊ16, Umara Tilimsaniego17,
Muhammada Akefa18, Jusufa Kardawiego19 czy Tarika Ramadana20. Są oni zwolennikami powolnych, pokojowych zmian spoáecznych i politycznych. Liczyü siĊ naleĪy ze
wzrostem aktywnoĞci organizacji skupionych we FIOE21: centrów islamskich, stowarzyszeĔ i tzw. instytutów, w tym Ligi MuzuámaĔskiej w RP, a wiĊc organizacji znajdujących siĊ pod silnym ideologicznym wpáywem Braci Muzuámanów. Raczej nie bĊdzie
temu towarzyszyá rozgáos medialny, aby nie wzbudzaü niepokoju wáadz paĔstwowych.
JuĪ obecnie zwraca uwagĊ niezwykáa dbaáoĞü FIOE o budowĊ poprawnego wizerunku organizacji zaangaĪowanej w dialog miĊdzyreligijny i integracjĊ Europejczyków
z muzuámaĔskimi mniejszoĞciami. W wielu przypadkach są to jednak tylko pozory,
mijające siĊ z rzeczywistymi celami dziaáalnoĞci.
Dowodów na to nie brakuje. Z jednej strony organizacja publikuje artykuáy
i ksiąĪki mające rozwijaü dialog miĊdzy islamem a Zachodem22, z drugiej rozpo-

15
Muhammad Abduh (1849-1905), egipski reformator islamu, okreĞlający tĊ religiĊ jako system racjonalny, odwoáujący siĊ do wiedzy i podkreĞlający wielką rolĊ edukacji. Jego przemyĞlenia byáy odpowiedzią na dziaáania administracji kolonialnej i wpáywy chrzeĞcijaĔstwa. Por.: K. Armstrong, Fundamentalizm
w judaizmie, chrzeĞcijaĔstwie i islamie, Warszawa 2005, W.A.B., s. 236-240.
16
Hassan al-Banna (1906-1949), zaáoĪyciel Stowarzyszenia Braci Muzuámanów (DĪamiat al-Ichwan al-Muslimin). Oprócz walki przeciwko brytyjskim wpáywom w Egipcie absorbowaáa go idea panislamizmu
i zachowania toĪsamoĞci religijnej muzuámanów. Por. J. Zdanowski, Bracia Muzuámanie i inni, Szczecin
1986, Glob.
17
Umar Tilimsani byá przywódcą Braci Muzuámanów w latach 1973-1986.
18
Muhammad Akef jest przewodniczącym Stowarzyszenia Braci Muzuámanów od 2004 r.
19
Jusuf al-Kardawi (ur. 1926 r. w Egipcie) przez dziesiĊciolecia zasiadaá w Ğcisáym kierownictwie Braci
Muzuámanów. Gáosi koniecznoĞü odrodzenia wspólnoty wiernych – ummy, która miaáaby rozciągaü siĊ
od Maroka po wybrzeĪa Pacy¿ku, káadąc kres zachodniej hegemonii nad Ğwiatem. W 1990 r. zredagowaá
tekst Priorytety Ruchu MuzuámaĔskiego w nadchodzącym okresie, w którym m.in. zde¿niowaá cele Braci
Muzuámanów jako zorganizowane, wspólne dziaáanie zmierzające do uczynienia islamu religią panującą
nad Ğwiatem. Al-Kardawi na staáe mieszka w Katarze, gdzie w telewizji Al-DĪazira prowadzi program
Islam i Īycie.
20
Tarik Ramadan (ur. 1962) jest wnukiem zaáoĪyciela Braci Muzuámanów Hassana al-Banny. Wykáada
m.in. w Oxfordzie. Uniwersytet Notre Dame w USA zerwaá z nim wspóápracĊ, gdy wspará ¿nansowo fundacjĊ związaną z Hamasem. W sierpniu 2009 r. straciá posadĊ doradcy wáadz Rotterdamu w sprawach integracji muzuámanów. Powodem tej decyzji byáo jego wystąpienie w iraĔskiej telewizji. Byá równieĪ doradcą
rządu brytyjskiego ds. integracji muzuámanów na Wyspach. W 2004 r. tygodnik „Time” uznaá Tarika
Ramadana za jednego ze 100 najbardziej wpáywowych intelektualistów na Ğwiecie. Krytykowany jest on
m.in. za to, Īe odmawia potĊpienia homofobiii i zwyczaju podporządkowania kobiet mĊĪczyznom.
21
FIOE – Federation of Islamic Organizations in Europe, zostaáa zaáoĪona w 1989 r. Skupia okoáo 400
organizacji muzuámaĔskich, w tym dziaáające w Polsce Stowarzyszenie Studentów MuzuámaĔskich,
MuzuámaĔskie Stowarzyszenie Ksztaátowania Kulturalnego i LigĊ MuzuámaĔską. Por. S. Besson,
Islamizacja Zachodu? Historia pewnego spisku, Warszawa 2006, Dialog, s. 103-146.
22
Na przykáad przetáumaczona na jĊzyk angielski i francuski ksiąĪka Tarika Ramadana Byü europejskim
muzuámaninem.
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wszechnia prace Sajjida Kutba23 i „Risalet al-Ichwan” („Przesáanie Braci”) – organ
medialny Braci Muzuámanów. Znane i szeroko nagáaĞniane w Ğrodowiskach islamskich
są wypowiedzi Jusufa al-Kardawiego, dziaáacza Braci Muzuámanów i wspóázaáoĪyciela w 1997 r. Europejskiej Rady Fatw i PoszukiwaĔ, który na uĪytek mediów zachodnich gáosi hasáa tolerancji i przedstawia islam jako religiĊ pokoju, ale wspólnotĊ muzuámaĔską wzywa do dziaáania na rzecz hegemonii islamu nad Zachodem24. W kontaktach z mediami przedstawiciele organizacji związanych z FIOE niejednokrotnie starają
siĊ kreowaü atmosferĊ wspóápracy z wáadzami paĔstwowymi czy teĪ lokalnymi, lecz
ich rzeczywista dziaáalnoĞü zmierza w kierunku reislamizacji i religijnej radykalizacji
europejskich muzuámanów.
Podczas dziesiĊcioletniej wojny z terroryzmem sáuĪby specjalne i siáy zbrojne
paĔstw NATO odniosáy wymierne rezultaty. Wiadomo, ilu terrorystów zostaáo schwytanych i zabitych, ile osób zwerbowano i wyszkolono. Wedáug Donalda Rumsfelda,
sekretarza obrony USA w czasie prezydentury George’a W. Busha, jednego z architektów wojny z terroryzmem, ten konÀikt w koĔcu zaniknie. TerroryĞci bĊdą rekrutowaü
coraz mniej ludzi, poniewaĪ coraz mniej osób bĊdzie widziaáo sens tej walki. Mniej
bĊdzie teĪ paĔstw udzielających schronienia terrorystom25. ZwiĊkszyáa siĊ równieĪ skutecznoĞü sáuĪb specjalnych, które odpowiednio rozbudowano. Powoáano takĪe instytucje odpowiedzialne za gromadzenie, przetwarzanie i przesyáanie informacji na temat
podejrzanych grup oraz prowadzenie i koordynowanie walki z terroryzmem.
Negatywnym skutkiem Ğwiatowej wojny z terroryzmem jest wzrost zagroĪenia
atakami w wielu krajach Europy. DuĪo paĔstw, do tej pory bezpiecznych, znalazáo siĊ
w stre¿e ryzyka z powodu takich, a nie innych sojuszy i ukáadów politycznych. Powstaáo
takĪe wiele specjalnych przepisów ograniczających prawa i wolnoĞci obywatelskie.
Wedáug raportu Europejskiego UrzĊdu Policji (EUROPOL), opublikowanego
19 kwietnia 2011 r., na 249 zamachów przeprowadzonych w 2010 r. w paĔstwach
UE, trzech usiáowali dokonaü wyznawcy islamu. Zatrzymano 611 osób podejrzanych
o dziaáalnoĞü w organizacjach uznanych za terrorystyczne, w tym w 179 w organizacjach islamskich. WiĊkszoĞci aresztowaĔ dokonano w Hiszpanii i Francji. Mimo
Īe nadal najwiĊksze zagroĪenie dla bezpieczeĔstwa europejskiego stanowią dziaáania o podáoĪu separatystycznym, niepokojący staá siĊ wzrost liczby osób podejrzanych
o dziaáalnoĞü terrorystyczną inspirowaną radykalnym islamem. Dodatkowym niebezpieczeĔstwem jest eskalacja konÀiktów oraz niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie
i w Afryce Póánocnej, a takĪe wywoáana nimi masowa migracja ludnoĞci do krajów
23
Said Kutb (1906-1966) byá gáównym ideologiem Braci Muzuámanów. Koncentrowaá siĊ na sprawiedliwoĞci spoáecznej i powstaniu paĔstwa islamskiego. Gáosiá, Īe te dwie idee mogą zostaü zrealizowane jedynie na drodze zbrojnej rewolucji przeciwko Ğwieckim wáadzom w krajach muzuámaĔskich. Rezultatem tej
walki miaáo byü zniszczenie królestwa czáowieka na rzecz królestwa Allaha na ziemi. Wniósá on do Braci
Muzuámanów antyamerykaĔskie akcenty. Pisma Kutba, juĪ po jego Ğmierci, podsycaáy wzrastające wrogie
nastroje, wywoáane popieraniem przez Waszyngton Izraela i Ğwieckich przywódców w krajach arabskich.
Idee Kutba zawarte w dzieáach Fi zilal al-Quran al-Karim (W cieniu Szlachetnego Koranu) i Maalim ¿ at-tarik (Kamienie milowe) wywaráy znaczący wpáyw na powstanie i dziaáalnoĞü Egipskiej Grupy Islamskiej,
Egipskiego Islamskiego DĪihadu, Hamasu i wielu innych. Jego sformuáowania: La budd li-l-islam an jahkum (Nieuchronnie zapanuje islam) i Al-Mustakbal li-l-islam (PrzyszáoĞü naleĪy do islamu) są mottem ruchu
Braci Muzuámanów.
24
Jusuf al-Kardawi odrzuca wizjĊ rozdziaáu polityki od religii. Znana jest jego maksyma: Podbijemy
EuropĊ, podbijemy AmerykĊ i nie uczynimy tego mieczem, ale naszym posáannictwem.
25
J. Przybylski, Wywiad z Donaldem Rumsfeldem, „Plus Minus”, dodatek do gazety „Rzeczpospolita”,
14-15.05.2011.
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europejskich. EkstremiĞci mogą ukryü siĊ wĞród uchodĨców, aby przedostawaü siĊ do
Europy. WiĊkszoĞü z zatrzymanych do tej pory osób naleĪaáo do maáych, autonomicznych komórek, a nie znanych organizacji terrorystycznych. Ugrupowania terrorystyczne
próbują coraz bardziej nowoczesnych metod przeprowadzania ataków i elastycznie
dostosowują siĊ do nowych zabezpieczeĔ, czego przykáadem byáy áadunki wybuchowe
ukryte w pojemnikach z tonerami do drukarek wysyáane z Jemenu na pokáadzie samolotów cargo26. Zaobserwowaü moĪna nasilenie wspóápracy miĊdzy róĪnymi organizacjami terrorystycznymi, a takĪe coraz wiĊksze zaleĪnoĞci miĊdzy terroryzmem
a przestĊpczoĞcią zorganizowaną.
Walka z terroryzmem inspirowanym radykalnym islamem przesáoniáa Ğrodowiskom politycznym i mediom zagroĪenia ze strony „rodzimego” terroryzmu o charakterze
nacjonalistyczno-separatystycznym, skrajnie prawicowym, lewackim i anarchistycznym.
W przypadku postĊpującej globalizacji i pogoni za kapitaáem jako imperatywem polityki
wewnĊtrznej, zagroĪenie to bĊdzie wzrastaü. Kryzys ekonomiczny w róĪnych krajach
Europy, rosnące bezrobocie i arogancja klasy politycznej tworzą sprzyjający klimat dla
ekstremalnych zachowaĔ spoáecznych. Te ostatnie są czĊsto wykorzystywane przez klasĊ
polityczną, co nakrĊca spiralĊ agresywnych zachowaĔ. Nie moĪna zapominaü o tym, Īe
bunty spoáeczne w Europie Zachodniej w drugiej poáowie lat 60. stworzyáy lewicowy terroryzm z niemiecką Frakcją Czerwonej Armii (RAF) i wáoskimi Czerwonymi Brygadami
na czele. Zresztą organizacjom separatystycznym spod znaku ETA czy IRA teĪ towarzyszyáa lewicowa ideologia. Obecnie przed podobnym wyzwaniem stoją Grecja i Wáochy
z ich anarchistycznymi komórkami. Pozostaáo przy tym wiele nierozwiązanych problemów spoáecznych, które nawarstwiają siĊ i stanowią doskonaáą poĪywkĊ dla róĪnych ekstremizmów. Nie moĪna wykluczyü, Īe w najbliĪszym czasie wojna z terroryzmem zamieni
siĊ w metodĊ walki politycznej. Obserwuje siĊ bowiem wzrastającą krytykĊ wojny z terroryzmem, co moĪe byü wykorzystane przez róĪne ugrupowania polityczne, zwáaszcza
w kontekĞcie zliberalizowania zaostrzonych przepisów prawa, które przyczyniáy siĊ do
wzrostu kontroli paĔstwa nad Īyciem obywateli i ograniczenia wolnoĞci obywatelskich.
W kaĪdym przypadku potrzebny jest umiar i zdrowy rozsądek polityków.

Terroryzm nacjonalistyczno-separatystyczny
Wzorcowymi przykáadami tego typu terroryzmu w Europie są baskijska ETA
(Euskadi ta Askatasuna – Kraj Basków i WolnoĞü), irlandzka IRA (Irish Republican
Army – Irlandzka Armia RepublikaĔska) i korsykaĔska FLNC (Front de la Liberation
Nationale de la Corce – Front Wyzwolenia Narodowego Korsyki).
Pierwsza organizacja, dziaáająca od 1959 r., jest winna Ğmierci 830 osób. W ciągu
ostatnich trzech lat zostaáa caákowicie pozbawiona zaplecza logistycznego, dziĊki
wspóápracy Hiszpanii z Francją, która pomogáa rozbiü terrorystyczne komanda, aresztowaü ich przywódców i zlikwidowaü arsenaáy broni. Wáadze uznaáy za niewystarczający komunikat ETA o zawieszeniu broni ogáoszony na początku wrzeĞnia 2010 r.
i domagaáy siĊ wyrzeczenia przemocy przez organizacjĊ. OĞwiadczenie ETA wydaáa
5 miesiĊcy po tzw. deklaracji brukselskiej, podpisanej przez znanego poáudniowoafrykaĔskiego prawnika, wspóátwórcĊ Komisji Prawdy i Pojednania w RPA, Briana
Currina, oraz grono laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, którzy wezwali organiza26
P. KoĞciĔski, Do USA leciaáy bomby, „Rzeczpospolita”, 30.10.2010; TVN24, Bomby w drukarkach
w Dubaju i Anglii, www.tvn24.pl, [dostĊp: 30.10.2010].
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cjĊ do zaprzestania terroru i wkroczenia na drogĊ rozmów. Wydaje siĊ jednak, Īe ETA
do tego stopnia zostaáa osáabiona falą aresztowaĔ, Īe staáa siĊ niezdolna do stosowania
przemocy i z tego powodu ogáosiáa zawieszenie broni27. We wrzeĞniu 2010 r. hiszpaĔska policja aresztowaáa 9 osób podejrzanych o dziaáalnoĞü w organizacji Ekin28 powiązanej z ETA. Byáy to pierwsze zatrzymania od ogáoszenia zawieszenia broni. Wywoáaáy
falĊ demonstracji w miastach Kraju Basków. Zakáadano wówczas powrót do propozycji zbliĪonej do tzw. Planu Ibarretxe29. Z drugiej strony nie wykluczano, Īe organizacja
ogáosiáa zawieszenie broni w celu odbudowy siá i Ğrodków. Na potwierdzenie tej tezy
moĪna podaü przykáad 8 propozycji zawieszenia broni (4 caákowite i 4 czĊĞciowe), jakie
ETA záoĪyáa od 1989 r., a które póĨniej zostaáy przez nią zerwane. TakĪe máodzieĪ
z radykalnych ugrupowaĔ powiązanych z ETA nie zaprzestaáa walk ulicznych zwanych
Kale borokka. Dwa tygodnie po ogáoszeniu zawieszenia broni organizacja zaapelowaáa
o miĊdzynarodową mediacjĊ w konÀikcie.
W styczniu 2011 r. premier Hiszpanii Jose Luis Zapatero i lider baskijskich nacjonalistów z PNV (Partido Naciona Vizcaya - Baskijska Partia Narodowa), Inigo Urkullu,
zapowiedzieli, Īe bĊdą wspólnie dziaáaü na rzecz doprowadzenia ETA do záoĪenia
broni. Kilka dni póĨniej organizacja ogáosiáa trwaáe zawieszenie broni. Wychodząca
w San Sebastian gazeta „Gara”, do której ETA czĊsto telefonowaáa, uprzedzając o zamachach bombowych, opublikowaáa oĞwiadczenie organizacji, która napisaáa m.in., Īe jest
kategorycznie zdecydowana doprowadziü do rozwiązania konÀiktu. W Bilbao natomiast
okoáo 40-tysiĊczny táum uczestniczyá w manifestacji na rzecz poprawy statusu wiĊziennego niemal 560 czáonków ETA. Byáa to legalna demonstracja, na którą zezwoliá Sąd
Krajowy. Jej wspóáorganizatorami byáy zdelegalizowana partia Herri Batasuna (JednoĞü
Basków) – polityczne skrzydáo ETA i baskijskie związki zawodowe, które domagaáy siĊ
powrotu wiĊĨniów do Kraju Basków30. W lutym 2011 r. Ru¿ Etxeberria, historyczny przywódca Batasuny, przedstawiá w Bilbao jej nowe wcielenie – Sortu (Tworzyü), które potĊpiáo przemoc i wyrzekáo siĊ wiĊzi z ETA. Partia Sortu ma dziaáaü na rzecz pojednania
Basków i opowiedziaáa siĊ za zadoĞüuczynieniem dla o¿ar terroryzmu.
Odkrycie magazynów broni oraz aresztowania kolejnych czáonków ETA spowodowaáy zaniepokojenie przyszáoĞcią zadeklarowanego zawieszenia broni, które stwarzaáo nadziejĊ na rozwiązanie konÀiktu miĊdzy wáadzami a radykalnymi reprezentantami baskijskiej wspólnoty etnicznej. Chcąc rozwiaü te wątpliwoĞci, ETA ogáosiáa koniec wymuszania na przedsiĊbiorcach tzw. podatku rewolucyjnego – haraczu
27

W. Kedaj, ETA woli pokój, „Wprost”, 13.09.2010, s. 64-65.
Ekin uznano za organizacjĊ nielegalną w 2007 r. Policja aresztowaáa wtedy przywódców Ekin, powiązanej z ETA, podczas akcji przeprowadzonej w prowincjach baskijskich. Ekin okreĞlana jest przez hiszpaĔski
wymiar sprawiedliwoĞci, jako „serce ETA”. Zarzuca siĊ czáonkom tego ugrupowania, Īe stosują polityczną
i militarną strategiĊ ETA. Por.: Informacja PAP z 18.09.2010 r., www.wiadomoĞci.wp.pl, [dostĊp: 18. 09.2010].
29
Juan Jose Ibarretxe w latach 1999-2009 byá przewodniczącym Rządu Regionalnego Kraju Basków.
Plan noszący jego imiĊ zostaá przyjĊty przez parlament regionalny w grudniu 2004 r., jednak w 2005 r.
zostaá odrzucony przez hiszpaĔskie Kortezy. Zakáadaá m.in. prawo do samostanowienia narodu baskijskiego, moĪliwoĞü reprezentacji zewnĊtrznej analogicznej do regionów belgijskich, obywatelstwo baskijskie, ustanowienie niezaleĪnych reprezentacji sportowych regionu, autonomiĊ w zakresie wymiaru sprawiedliwoĞci, administracji publicznej, edukacji, kultury, polityki jĊzykowej, zdrowia, Ğrodowiska, transportu
i innych zagadnieĔ. Por. Jap., HiszpaĔski parlament debatowaá nad sanacyjnym planem Basków, „Gazeta
Wyborcza”, 1.02.2005.
30
Polityka penitencjarna kolejnych rządów Hiszpanii wobec czáonków ETA, skazywanych za akty terroru
lub nawoáywanie do przemocy w imiĊ niepodlegáoĞci Kraju Basków, polegaáa m.in. na umieszczaniu ich
w wiĊzieniach znajdujących siĊ z dala od regionu.
28
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pobieranego od baskijskich ¿rm. Na konferencji prasowej w Pampelunie powiadomiá
o tym przewodniczący Federacji PrzedsiĊbiorców Nawarry (CEN), Jose Antonio Saria.
W dniu 26 kwietnia 2011 r. baskijscy ekstremiĞci przesáali pismo do CEN, informując przedsiĊbiorców i spoáeczeĔstwo, Īe decyzja podjĊta zostaáa w ramach zawieszenia broni. Nieco póĨniej podobny list otrzymaáa organizacja przedsiĊbiorców Kraju
Basków, Confebask31.
Wybory samorządowe w maju 2011 r. przyniosáy zdecydowane zwyciĊstwo baskijskim separatystom. W radach ponad 60 miejscowoĞci zasiadają tylko pojedyncze osoby
z partii socjalistycznej lub ludowej. ResztĊ miejsc zajmują separatyĞci. Podczas inauguracyjnych posiedzeĔ tym pojedynczym radnym ubliĪano i groĪono. Jednak zdaniem
ekspertów terroryĞci są na tyle zadowoleni z wyników wyborów, Īe powstrzymają siĊ
od przemocy. ZaleĪy im bowiem na powtórzeniu sukcesu w wyborach do parlamentu,
które odbĊdą siĊ w 2012 r.
IRA dziaáa obecnie pod nazwami: RIRA (Real IRA – Prawdziwa IRA) i CIRA
(Continuity IRA – IRA Kontynuacja). Nie uznaáy one porozumienia pokojowego
z kwietnia 1998 r. i póĨniejszych porozumieĔ rozbrojeniowych. Druga z nich twierdzi, Īe jest jedynym kontynuatorem republikaĔskich tradycji dawnej IRA i INLA (Irish
National Liberation Army – Irlandzka Narodowa Armia Wyzwolenia)32. Szacuje siĊ, Īe
kaĪda liczy od kilkudziesiĊciu do stu aktywnych bojowników, choü w 2009 r. pojawiáy
siĊ informacje okreĞlające liczebnoĞü RIRA na kilkaset osób. Prawdopodobnie mają
problemy związane z zaopatrzeniem w broĔ. KaĪda z nich szuka Ĩródeá zagranicznych,
m.in. na Baákanach i Litwie33.
Pod koniec pierwszej dekady XXI wieku póánocnoirlandzcy policjanci stali siĊ
gáównym celem zamachów. W marcu 2008 r. policjant na sáuĪbie zostaá wciągniĊty
w zasadzkĊ i zastrzelony. Do zamachu przyznaáa siĊ CIRA. To rozáamowe ugrupowanie
„Podatkiem rewolucyjnym” nazywano haracz, jaki ETA pobieraáa pod groĨbą Ğmierci, porwania czy
zniszczenia ¿rmy. Haracz ten zaczĊto pobieraü od 1976 r., kiedy to wprowadzono w Hiszpanii demokracjĊ.
W dniu 7 kwietnia 1976 r. ETA zamordowaáa Angela Berazadiego, pierwszego z biznesmenów, który odmówiá zapáaty. Od tamtej pory Ğmierü poniosáo 40 osób, a 50 porwano, by zwolniü je po zapáaceniu okupu.
Niektórzy biznesmeni páacili haracz przez dáugie lata i rzadko odmawiali. W 1980 r. sensacjĊ wywoáaá Juan
Alcorta, który odmówiá zapáaty 20 mln peset (ok. 120 tys. euro). W liĞcie otwartym napisaá: A jak wam
siĊ nie podoba, znajdziecie mnie na stadionie, kibicujĊ Real Sociedad. ETA zostawiáa go w spokoju. Por.
M. StasiĔski, ETA koĔczy z haraczami, www.gazeta.pl, [dostĊp: 30.04.2011].
32
INLA (irl. Arm Saoirse Naisiunta na hEireann) powstaáa w grudniu 1974 r. jako odáam IRA. Jej zaáoĪycielem byá Seamus Costello, zastrzelony w 1977 r. przez czáonka Of¿cial IRA. Czáonkowie INLA, wyznający marksistowską ideologiĊ, postrzegali OIRA jako organizacjĊ maáo radykalną i odrzucali zawieszenie
broni. Walczyli o zjednoczoną, socjalistyczną IrlandiĊ. Por.: T. StyliĔska, Strategia karabinu, „Tygodnik
Powszechny”, www.onet.pl, [dostĊp: 24.03.2009].
33
W sierpniu 2009 r. w Wilnie rozpocząá siĊ proces Michaela Campbella oskarĪonego o próbĊ nabycia broni
i materiaáów wybuchowych. Zostaá on zatrzymany 18 miesiĊcy wczeĞniej, kiedy, podróĪując po Europie,
usiáowaá nawiązaü kontakt z gangami handlującymi bronią. Po nieudanych misjach we Francji i Polsce przyjechaá na LitwĊ. Tam udaáo mu siĊ nawiązaü kontakt z mĊĪczyzną podającym siĊ za miĊdzynarodowego
handlarza bronią, który zobowiązaá siĊ dostarczyü karabiny snajperskie, 10 kg materiaáów wybuchowych
i detonatory. Handlarz bronią okazaá siĊ byü o¿cerem litewskiego wywiadu, a caáa akcja zostaáa zaplanowana przez sáuĪby specjalne Litwy, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Michael Campbell naleĪaá do czoáowych
przywódców RIRA. Jego brat, Liam, uznawany jest za jedną z osób, które zaplanowaáy krwawy zamach
w Omagh. W 2008 r. w puáapkĊ zastawioną przez MI5 wpadá dowódca RIRA Paul McCaugherty, usiáując
kupiü broĔ i materiaáy wybuchowe od rzekomego handlarza z Bliskiego Wschodu. Na początku lipca 2010 r.
zostaá uznany za winnego przemytu broni i materiaáów wybuchowych. Drugi oskarĪony, Gregory Declan,
zostaá uznany winnym ¿nansowania RIRA poprzez zakup restauracji z myĞlą jej póĨniejszego odsprzedania
i przekazania funduszy na dziaáalnoĞü organizacji. Por. Asc., Terrorysta IRA sądzony w Wilnie, „Dziennik”,
19.08.2009.
31

III. TERRORYZM

127

republikaĔskie, stawiające sobie za cel storpedowanie procesu pokojowego w Irlandii
Póánocnej i zniechĊcenie katolików do wstĊpowania do policji. W maju tego samego
roku, w wyniku wybuchu bomby podáoĪonej w samochodzie, nogi straciá kolejny funkcjonariusz. W marcu 2009 r. RIRA przeprowadziáa zamach na koszary armii brytyjskiej
w Massereene w hrabstwie Antrim. W ataku zginĊáo dwóch Īoánierzy. Rannych zostaáo
dwóch dorĊczycieli pizzy, w tym Polak. Dwa dni póĨniej w miejscowoĞci Craigavon,
równieĪ w Antrim, CIRA zastrzeliáa policjanta. W okresie od 1 marca do 31 sierpnia
2009 r. odnotowano w Irlandii Póánocnej 11 prób zamachów przeciwko policjantom34.
W styczniu 2010 r. nastĊpny policjant straciá nogi w wyniku eksplozji bomby podáoĪonej w samochodzie, a w listopadzie 2010 r. trzech policjantów zostaáo rannych od
wybuchu bomby. Funkcjonariusze wyjaĞniali sprawĊ napadu na punkt bukmacherski
w zachodniej czĊĞci Belfastu.
W grudniu 2009 r. przed gáówną siedzibą policji w BelfaĞcie wybucháa bomba
umieszczona w bagaĪniku samochodu (nikt nie odniósá obraĪeĔ), a w lutym 2010 r.
przed budynkiem sądu w Nevry eksplodowaá samochód wypeániony ponad 300 kg
materiaáu wybuchowego. Kolejny samochód-puáapkĊ wysadzono w kwietniu tego
samego roku przed koszarami wojsk brytyjskich na przedmieĞciach Belfastu. Z kolei
na początku sierpnia 2010 r. doszáo do eksplozji bomby przed posterunkiem policji
w Londonderry. W dniu 9 kwietnia 2011 r. brytyjska policja wykryáa i zneutralizowaáa
materiaá wybuchowy, który mógá byü uĪyty do przeprowadzenia zamachu w Irlandii
Póánocnej. We wspomnianej juĪ miejscowoĞci Nevry pod jednym z mostów znaleziono samochód z 225 kg materiaáów wybuchowych. Jak siĊ póĨniej okazaáo, zostaá on
skradziony w styczniu 2011 r. w Maynouth. PrzejĊcie áadunku byáo moĪliwe najprawdopodobniej dlatego, Īe terroryĞci zauwaĪyli blokady drogowe i porzucili pojazd. Za
przygotowanie zamachu mogáa byü odpowiedzialna RIRA. W ocenie niezaleĪnej komisji monitorującej sytuacjĊ w prowincji, takiej aktywnoĞci nie notowano od szeĞciu lat.
Nie jest przy tym wykluczone, Īe RIRA i CIRA coraz czĊĞciej wspóápracują z sobą35.
W dniu 12 sierpnia 2010 r. wicepremier Irlandii Póánocnej z ramienia partii Sinn
Finn (My Sami)36 – politycznego skrzydáa dawnej IRA, Martin McGuiness, oĞwiadczyá,
Īe rządy Wielkiej Brytanii i Irlandii zaangaĪowane są w tajne rozmowy ze sprawcami
zamachów w Ulsterze. Przedstawiciele administracji obu krajów zaprzeczyli tej informacji, stwierdzając, Īe Īadne rozmowy nie mogą byü prowadzone z grupami, które nie
są zainteresowane procesem pokojowym. W tym samym miesiącu MI5 ujawniáa, Īe
zagroĪenie dla Wielkiej Brytanii ze strony CIRA i RIRA staáo siĊ wiĊksze niĪ ze strony
34

Ulsterska policja, obok sądownictwa, podlegaáa bezpoĞrednio Londynowi. W 2010 r. póánocnoirlandzki
parlament formalnie przejąá za nią odpowiedzialnoĞü. Por. PAP, Zamach bombowy w Irlandii – zginąá policjant, www.wiadomoĞci.pl, [dostĊp: 2.04.2011].
35
S. O’Neill, The aim is more deaths, more headlines and bigger targets, „The Times”, 4.04.2011.
36
Partia zostaáa zaáoĪona w 1905 r. W 1916 r. udzieliáa poparcia powstaniu wielkanocnemu, a w latach
1919-1921 kierowaáa walką o niepodlegáoĞü. Jej zbrojnym skrzydáem staáa siĊ wtedy IRA. W swojej historii
Sinn Fein przeszáa 4 rozáamy, w których wyniku powstaáy nowe partie. Podczas ostatniego, w 1986 r., odáączyáa siĊ Republican Sinn Fein. W 1994 r., po zawieszeniu broni przez IRA podjĊáa pokojowe negocjacje
z brytyjskim i irlandzkim rządem, które zostaáy zerwane, po tym, jak w 1996 r. IRA wznowiáa dziaáalnoĞü
terrorystyczną. PartiĊ wykluczono wówczas z dalszych rozmów ze wzglĊdu na odmowĊ IRA przystąpienia
do rozbrojenia. W 1997 r. jej przywódca (od 1983 r.) Gerry Adams i jego zastĊpca, Martin McGuiness, zostali
wybrani do brytyjskiego parlamentu. Adams zaĪądaá ponownego wáączenia Sinn Fein w rozmowy pokojowe. W 1998 r. byá on jednym z sygnatariuszy póánocnoirlandzkiego porozumienia zawartego w Wielki
Piątek. Partia zaakceptowaáa warunki porozumienia i weszáa do Zgromadzenia Póánocnoirlandzkiego. Por.:
M. Werner, Terrorysta? MąĪ stanu, „Wprost”, 23.03.2011, s. 74-75.
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islamskich terrorystów. Zmusiáo to brytyjski kontrwywiad do przesuniĊcia 20 mln funtów przewidzianych na walkĊ z muzuámaĔskimi ekstremistami na operacje związane
z rozpracowaniem irlandzkich separatystów. Od stycznia do koĔca sierpnia 2010 r.
odnotowano 33 ataki lub próby ich dokonania. Rok wczeĞniej byáo ich 22. Dla porównania w 2010 r. prowadzone byáy tylko 2 priorytetowe Ğledztwa związane z terroryzmem
islamskim. Wedáug informacji brytyjskich sáuĪb, oprócz wymienionych wyĪej organizacji pojawiáo siĊ ugrupowanie o nazwie Oglaigh na Heireann (OnH), co w táumaczeniu
z jĊzyka iryjskiego znaczy Irlandcy Ochotnicy (ĩoánierze). Początkowo jego czáonkowie tworzyli Irlandzkie Bractwo RepublikaĔskie, potem naleĪeli do IRA. MI5 poĞwiĊca
18 proc. swoich siá i Ğrodków na dziaáalnoĞü wymierzoną przeciwko irlandzkim ugrupowaniom ekstremistycznym, co stanowi 5 proc. w stosunku do 2008 r.37.
W dniu 2 kwietnia 2011 r. katolicki policjant Póánocnoirlandzkiej SáuĪby Policyjnej
(Police Service of Northern Ireland – PSNI)38 zginąá w Omagh w wyniku wybuchu
bomby umieszczonej pod jego samochodem. Byá to drugi w historii tej formacji policjant zabity w zamachu. Do odpowiedzialnoĞci przyznaáa siĊ grupa, która w oĞwiadczeniu przekazanym gazecie „Belfast Telegraph” zaznaczyáa, Īe skáada siĊ z doĞwiadczonych czáonków Irlandzkiej Armii RepublikaĔskiej i jest jej kontynuatorką w sytuacji,
gdy proces pokojowy w Irlandii Póánocnej zawiódá39.
PSNI ostrzegáa miejscową ludnoĞü przed groĨbą ataków w okresie ĝwiąt
Wielkanocnych 2011 r. Grupy terrorystyczne ujawniáy bowiem zamiar przeprowadzenia zamachów na funkcjonariuszy policji. Detektywi prowadzący dochodzenie w sprawie dziaáalnoĞci rozáamowych ugrupowaĔ republikaĔskich aresztowali 3 mĊĪczyzn
w pobliĪu granicy z Irlandią. Byáa to wspólna operacja siá policyjnych po obu stronach granicy. WzmoĪona dziaáalnoĞü ugrupowaĔ nieuznających zawartych w 1998 r.
PorozumieĔ Wielkopiątkowych, które utorowaáy drogĊ do unormowania sytuacji
w Irlandii Póánocnej, zbiegáa siĊ z wyborami do póánocnoirlandzkiego parlamentu oraz
wizytą królowej ElĪbiety II40 w maju 2011 r. W dniu poprzedzającym wizytĊ, po otrzymaniu anonimowego telefonu, policja irlandzka znalazáa duĪy áadunek wybuchowy
ukryty w bagaĪniku autobusu w Maynooth, 25 km na zachód od Dublina. Tego samego
dnia policja otrzymaáa ostrzeĪenie o bombie podáoĪonej w Londynie. Informacja miaáa
pochodziü od ulsterskich lojalistów.
Polityczne skrzydáo IRA – Sinn Fein – z marginalnej partii z czterema posáami
staáa siĊ czwartym najliczniejszym ugrupowaniem w parlamencie i najpowaĪniejszą
37

MI5 przesuwa budĪet z Al-Kaidy na Póánocną IrlandiĊ, „The Epoch Times”, 29.08.2010.
PSNI zastąpiáa dziaáającą wczeĞniej RUC (Royal Ulster Constabulary), oskarĪaną przez republikanów
o sprzyjanie protestantom. PSNI jest formacją policyjną zbudowaną od podstaw na mocy porozumieĔ
irlandzkiego okrągáego stoáu (tzw. PorozumieĔ z Belfastu, lub Wielkopiątkowych z 9 kwietnia 1998 r.),
torujących drogĊ procesowi pokojowemu. Pod obecną nazwą dziaáa od 2001 r. Skáada siĊ w poáowie z katolików i protestantów. Jest formacją apolityczną. W 2010 r. póánocnoirlandzki parlament formalnie przejąá
za nią odpowiedzialnoĞü, leĪącą przedtem w gestii Londynu. Por. R. Ford, F. Hamilton, Car bomb killing of
policeman raises the stakes before Queen’s state visit to Ireland, „The Times”, 4.04.2011.
39
PAP, PowaĪne zagroĪenie terrorystyczne w Irlandii, www.wiadomoĞci.pl, [dostĊp: 2.04.2011].
40
ElĪbieta II wraz z mĊĪem Filipem przybyáa do Dublina z czterodniową wizytą. Byá to pierwszy o¿cjalny pobyt brytyjskiego monarchy w tym kraju od czasu uzyskania przez IrlandiĊ niepodlegáoĞci
w 1922 r. Wizycie towarzyszyáy nadzwyczajne Ğrodki bezpieczeĔstwa ze wzglĊdu na moĪliwoĞü zamachu
ze strony ulsterskich siá republikaĔskich przeciwnych procesowi pokojowemu. BezpieczeĔstwa pary królewskiej strzegáo 8 tys. policjantów i 2 tys. Īoánierzy.Por. PAP, Planowali zamach na królową? Znaleziono
bombĊ, www.wiadomoĞci.pl, [dostĊp: 17.05.2011]; D. Pszczóákowska, Królowa w Dublinie, „Gazeta
Wyborcza”, 18.05.2011.
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siáą opozycyjną. Po wyborach na początku marca 2011 r. Gerry Adams zostaá szefem
14-osobowego klubu poselskiego w Dail Eireann, parlamencie Irlandii. Jednak wykreĞlenie z programu partii postulatu zjednoczenia wyspy staáo siĊ powaĪnym problemem
dla lidera Sinn Fein. Powróciáa równieĪ jego terrorystyczna przeszáoĞü, a zwáaszcza
związek z zamordowaniem Jean McConville, matki dziesiĊciorga dzieci, która w 1972 r.
zostaáa porwana, torturowana i zabita strzaáem w tyá gáowy przez komando IRA za rzekome przekazywanie informacji brytyjskiej armii. IRA dopiero po 20 latach przyznaáa
siĊ do zabójstwa, a szczątki zamordowanej kobiety odnaleziono przypadkowo na plaĪy
w Louth w 2003 r. Wedáug jednego z nieĪyjących juĪ wspóápracowników Adamsa, to
wáaĞnie on dowodziá grupą, która wykonaáa wyrok na kobiecie. Rodzina Jean McConville
podczas ostatniej kampanii wyborczej przybyáa do okrĊgu Louth, z którego startowaá
przywódca Sinn Fein, protestując przeciwko Adamsowi jako mordercy. W kampanii pod hasáem KaĪdy, tylko nie Adams powoáywano siĊ teĪ na przecieki z amerykaĔskich depesz dyplomatycznych opublikowanych przez portal WikiLeaks, wedáug których Gerry Adams zaaprobowaá sáynny napad na Northern Bank w BelfaĞcie w 2004 r.
àupem záodziei padáo wtedy 26,5 mln funtów. Pojawiáy siĊ równieĪ oskarĪenia, Īe IRA
otrzymywaáa broĔ i pieniądze od libijskiego dyktatora Muammara Kadda¿ego41.
SeparatyĞci korsykaĔscy prowadzą walkĊ od 1976 r.42 Do nasilenia dziaáaĔ terrorystycznych doszáo w latach 80. W okresie od 1982 do 1984 na Korsyce wybucháo ponad
1300 bomb. W 1986 r. o¿arami zamachu padáo dwóch zagranicznych turystów. W dniu
13 marca 1986 r. eksplodowaáo 13 bomb podáoĪonych w Nicei, Marsylii i Aix en Provence.
W 2000 r. premier Lionel Jospin zgodziá siĊ na zwiĊkszenie autonomii Korsyki w zamian
za powstrzymanie siĊ od przemocy. Przeciwstawiáa siĊ temu gaullistowska opozycja we
francuskim Zgromadzeniu Narodowym, twierdząc, Īe doprowadzi to do ĪądaĔ autonomii przez inne regiony kraju (np. BretaniĊ, ProwansjĊ czy AlzacjĊ) i byü moĪe rozpadu
Francji. Proponowana autonomia miaáa takĪe zawieraü ochronĊ jĊzyka korsykaĔskiego,
który jak inne jĊzyki regionalne byá przedmiotem negatywnej polityki francuskiej, zniechĊcającej do ich uĪywania. W lipcu 2003 r. odbyáo siĊ na wyspie referendum. WiĊkszoĞü
mieszkaĔców opowiedziaáa siĊ w nim przeciwko niepodlegáoĞci wyspy.
Od 2000 r. zaczĊáa maleü liczba zamachów na Korsyce. Ponowna eskalacja przemocy nastąpiáa na początku grudnia 2007 r., wraz z rozpoczĊciem procesu Ivana Colonny
oskarĪonego o zabójstwo w 1998 r. prefekta Claude’a Erignaca. Kilka godzin po ogáoszeniu wyroku eksplodowaáy bomby w wiosce potomków osadników francuskich poáoĪonej
w pobliĪu Bonifacio, które caákowicie zniszczyáy 5 domów. RównoczeĞnie zamachowcy ostrzelali pociskami moĨdzierzowymi posterunek policji w Zicavo. W mieszkaniu nad posterunkiem znajdowaáo siĊ 15 osób, w tym 6 dzieci. Atak nie spowodowaá
o¿ar. W nocy z 19 na 20 grudnia 2007 r. dokonano zamachu bombowego na posterunek
policji w Ajaccio. ĩadna z organizacji nie przyznaáa siĊ do zamachów, jednak nie byáo
wątpliwoĞci, Īe kampania terroru związana byáa z procesem Colonny. Staá siĊ on symbolem korsykaĔskiej walki zbrojnej. W dzieĔ ogáoszenia wyroku gáówne partie nacjonalistyczne Korsyki: Komitet przeciwko Represjom (Comite anti Repression – CAR)
i Naród Korsyki (Corsica Nazione – CN) usiáowaáy zorganizowaü duĪą antyfrancuską manifestacjĊ w centrum Corte. Zwracano uwagĊ, Īe korsykaĔscy nacjonaliĞci
znaleĨli sobie nowego mĊczennika. Colonna nie przyznaá siĊ do zastrzelenia prefekta
41

M. StasiĔski, Wielki gang IRA, „Gazeta Wyborcza”, 3.03.2005.
DziaáalnoĞü separatystów z Korsyki, Bretanii i Prowansji scharakteryzowaá V. Gronowicz, Terroryzm
w Europie Zachodniej, Warszawa–Wrocáaw 2000, PWN, s. 349-362.
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i w przeciwieĔstwie do pozostaáych aresztowanych czáonków FLNC, nie okazaá Īadnej
skruchy. Stwierdziá jednak, Īe motywem zamachu byáa chĊü umocnienia korsykaĔskiej
walki zbrojnej43. W czerwcu 2011 r., w wyniku kolejnej rozprawy apelacyjnej, Colonna
zostaá skazany na karĊ doĪywotniego wiĊzienia. Obrona ogáosiáa odwoáanie siĊ do Sądu
NajwyĪszego.

Grupy anarchistyczno-lewackie
Kryzys gospodarczy w niektórych krajach Europy, strajki, spoáeczne protesty
i eskalacja niezadowolenia stanowią dogodny klimat dla uaktywnienia siĊ lewacko-anarchistycznego terroryzmu, który na przykáad w Hiszpanii zastąpiü moĪe wygasający po
50 latach aktywnoĞci separatystyczny terroryzm baskijskiej ETA. W ostatnich latach
grupy anarchistyczne zdominowaáy ekstremistyczną scenĊ we Wáoszech i w Grecji.
W tym drugim kraju dziaáa ok. 380 takich ugrupowaĔ, które czĊsto zmieniają
nazwy, choü zrzeszają te same osoby. Aktywizują siĊ szczególnie po aresztowaniu
dziaáaczy oraz podczas ich procesów. CzĊsto zakáady karne, w których przebywają
aresztowani, pikietowane są przez czáonków i sympatyków. AnarchiĞci pozyskują Ğrodki
¿nansowe, przeprowadzając napady na banki, a broĔ zdobywają dziĊki kontaktom
z zorganizowanymi grupami przestĊpczymi. Korzystają z pomocy wielu prawników,
którzy oferują im obronĊ podczas procesów. Za poĞrednictwem Internetu utrzymują kontakty z anarchistami w innych krajach Europy. Od 3 lat dziaáają w Grecji Konspiracyjne
Komórki Ognia, znane teĪ pod nazwą Konspiracja Komórek Ogniowych lub Spisek
Komórek Ognia (Synomosia Pyrinin Tis Fotias – SPTF). Niektóre ataki Konspiracyjnych
Komórek Ogniowych byáy przypisywane Ludowej Walce Rewolucyjnej (Epanastikos
Laikos Agonas – ELA) lub Walce Rewolucyjnej (Epanastikos Agonas)44.
W dniu 1 listopada 2010 r. Konspiracyjne Komórki Ogniowe przesáaáy pocztą
kurierską áadunki wybuchowe ukryte w paczkach pod adresem kilku ambasad
w Atenach. àadunki niewielkiej mocy wybucháy na terenie ambasad Szwajcarii i Rosji.
Kolejną bombĊ znaleziono w ambasadzie Buágarii. PaczkĊ zaadresowaną do ambasady
Chile znaleziono z kolei w samochodzie przed greckim parlamentem. Jedna z przesyáek adresowana byáa do prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego. Dwie inne opuĞciáy
GrecjĊ. Jedną przechwycono 2 listopada w urzĊdzie niemieckiej kanclerz Angeli Merkel
w Berlinie45. Druga paczka zaadresowana byáa do premiera Wáoch Silvio Berlusconiego46.
W ciągu trzech dni ujawniono w sumie 14 przesyáek z materiaáami wybuchowymi wysáanych do przedstawicielstw dyplomatycznych róĪnych krajów w Atenach i za granicĊ.
W związku z paczkami aresztowano dwóch podejrzanych mĊĪczyzn. W momencie
zatrzymania mieli na sobie kamizelki kuloodporne i byli uzbrojeni. O jednym byáo
43

A. RybiĔska, Fala przemocy zalewa KorsykĊ, „Rzeczpospolita”, 22-23.12.2007.
PAP, Za zamachami w Grecji stali anarchiĞci z Konspiracji Grup Ogniowych, www.wiadomoĞci24.pl,
[dostĊp: 3.11.2010].
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Przesyáka, wysáana za poĞrednictwem ¿rmy UPS, dotaráa do biura podawczego w UrzĊdzie Kanclerskim.
W informacji o nadawcy ¿gurowaáo Ministerstwo Gospodarki Grecji. Podczas kontroli pracownicy biura
podawczego zwrócili uwagĊ na podejrzany pakunek i wezwano policyjnych ekspertów, którzy stwierdzili
obecnoĞü materiaáu wybuchowo-zapalającego. Por. ZawartoĞü mogáa co najmniej zraniü czáowieka. Bomba
do Merkel przyleciaáa z Grecji, www.tvn24.pl, [dostĊp: 2.11.2010].
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Przesyáka znajdowaáa siĊ na pokáadzie samolotu kurierskiego lecącego z Aten do Rzymu, a nastĊpnie do
ParyĪa i Liege. Po wykryciu podejrzanej przesyáki, samolot wykonaá przymusowe lądowanie w Bolonii, gdzie
do akcji przystąpili policyjni eksperci. Paczka zapaliáa siĊ podczas jej otwierania. Kolejne niebezpieczne przesyáki. Paczka z Grecji leciaáa do Berlusconiego. Zapaliáa siĊ, www.tvn24.pl, [dostĊp: 3.11.2010].
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juĪ wczeĞniej wiadomo, Īe jest czáonkiem Konspiracji Komórek Ogniowych. Zdaniem
Magnusa Ranstorpa, dyrektora brytyjskiego Centrum Studiów nad Terroryzmem,
paczki wysáali Grecy, którzy chcieli ukaraü rządy europejskie za politykĊ gospodarczą prowadzoną wobec ich kraju, a zwáaszcza narzucenie Grecji planu kryzysowego
i oszczĊdnoĞci47. Decyzja UE w sprawie programu naprawczego greckiej gospodarki
moĪe nakrĊciü spiralĊ przemocy ze strony grup ekstremistycznych.
Wáoski minister spraw wewnĊtrznych nie wykluczyá, Īe anarchiĞci z jego kraju mogli
wspóápracowaü z greckimi nadawcami wybuchowych przesyáek. Do wspóápracy przyznaáa siĊ wáoska Nieformalna Federacja Anarchistyczna (Federazione Anarchica Informale
– FAI), która w grudniu 2010 r. przesáaáa áadunki wybuchowe do ambasady Szwajcarii
i Chile w Rzymie. W wyniku ich eksplozji ranne zostaáy dwie osoby. FAI przekazaáa teĪ
wiadomoĞü: PostanowiliĞmy znowu zabraü gáos za pomocą sáów i faktów. Zniszczymy system dominacji. Niech Īyje FAI, niech Īyje anarchia. OĞwiadczenie koĔczyáo sformuáowanie: Nieformalna Federacja Anarchistyczna, komórka rewolucyjna Lambros Fountas.
Lambros Fountas to imiĊ i nazwisko greckiego anarchisty zastrzelonego przez policjĊ
w marcu 2010 r. Cele oraz sposób dziaáania terrorystów z FAI byá podobny do metody
dziaáania greckich Konspiracyjnych Komórek Ogniowych. W związku z zamachami
w Rzymie poinformowano, Īe szwajcarskie budynki rządowe bywaáy w przeszáoĞci celami
zamachów organizowanych przez anarchistĊ Marco Camenischa. Do jego dziaáalnoĞci
nawiązywali aresztowani w kwietniu 2010 r. Constantino Ragusa, Silvia Guerini i Luca
Cristos Bernasconi. Na początku paĨdziernika 2010 r. w pobliĪu ambasady Szwajcarii
w Rzymie znaleziono dwa koktajle Moáotowa oraz materiaáy o treĞci anarchistycznej48.
W Niemczech dziaáalnoĞü ruchów radykalnie lewicowych, jest szczególnie dobrze
widoczna w duĪych aglomeracjach takich, jak Berlin, Hamburg, Frankfurt nad Menem,
ale teĪ w mniejszych miastach uniwersyteckich. Koncentruje siĊ wokóá zwalczania prawicowego ekstremizmu, kapitalizmu, konsumpcjonizmu, sprzeciwu wobec globalizacji, militaryzmu i kontroli obywateli przez paĔstwo. Zapleczem radykalnej lewicy jest
rzesza sympatyków podejmujących nierzadko dziaáania na wáasną rĊkĊ. Przykáadem
tego mogą byü przeciwnicy zasiedlenia niektórych dzielnic Berlina czy Hamburga przez
szybko bogacących siĊ máodych ludzi (yuppies). Ich drogie samochody są czĊsto podpalane. Celem stają siĊ najczĊĞciej luksusowe BMW, mercedesy i audi, symbole kapitalizmu i luksusu. DuĪy rozgáos wywoáaáa próba podpalenia w Brandenburgii sprzĊtu
budowlanego przygotowanego do demontaĪu pomnika Ernsta Thälmanna, czczonego
w NRD przedwojennego dziaáacza niemieckiej partii komunistycznej. Okazaáo siĊ, Īe
staáa za nią organizacja Wolna MáodzieĪ Niemiecka (Freie Deutsche Jugend – FDJ),
analogiczna do tej z czasów NRD. Na liĞcie wrogów lewackich bojówek znalazáy siĊ
m.in.: Siemens, koncerny energetyczne, ¿rmy telekomunikacyjne i transportowe, szczególnie DHL, i banki49.
Niepokój niemieckich sáuĪb wywoáaáo pojawienie siĊ w 2010 r. nowego podziemnego pisma ruchu lewackiego. Byáa to 80-stronicowa broszura pt. Prisma, dotycząca przeprowadzenia zamachów i aktów sabotaĪu oraz wzywająca do zmiany

47

K. Zuchowicz, M. Gmiter, Bombowe przesyáki z Grecji, „Rzeczpospolita”, 3.11.2011.
Na stronie internetowej www.silviabillycostaliberi.noblogs.org zamieszczono wówczas wiadomoĞü
nastĊpującej treĞci: W nocy z 4 na 5.10.2010 r. pozostawiliĞmy áadunki wybuchowe. Nieopodal tego miejsca umieĞciliĞmy napis: Billy Costa Barco Free. WyraĪamy solidarnoĞü ze wszystkimi osadzonymi. Por.:
P. Kowalczuk, AnarchiĞci uderzyli na ambasady w Rzymie, „Rzeczpospolita”, 24.12.2010.
49
F. GaĔczak, Wrogowie systemu, www.newsweek.pl, [dostĊp:3.07.2011].
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systemu. Anonimowi autorzy opisywali róĪne rodzaje áadunków z materiaáami áatwopalnymi wyposaĪonymi w zapalniki czasowe, zapory sáuĪące do zatrzymywania pociągów oraz metody niszczenia sáupów energetycznych. Kilka rozdziaáów poĞwiĊcono
metodom przesáuchaĔ stosowanym przez policjĊ oraz sposobom zacierania Ğladów
i gubienia obserwacji. Broszura byáa dystrybuowana gáównie wĞród radykalnych zwolenników lewicy w Hamburgu, Berlinie i Dolnej Saksonii. Zdaniem niemieckich sáuĪb
bezpieczeĔstwa dostĊp do tej publikacji mógá przyczyniü siĊ do podniesienia liczby
aktów agresji i przemocy. BerliĔska prokuratura wszczĊáa dochodzenie w tej sprawie
i uzyskaáa nakaz kon¿skaty publikacji.
Po rozwiązaniu siĊ Frakcji Czerwonej Armii (Rote Armee Fraktion – RAF)
w 1998 r. dziaáalnoĞü lewackich Ğrodowisk autonomicznych przestaáa byü postrzegana
jako zagroĪenie dla porządku publicznego. Do niedawna traktowano ją jako wyraz buntu
máodzieĪy i instrument zwalczania ideologii neonazistowskiej. Znajdowaáo to swój wyraz
w stosowanej przez policjĊ strategii deeskalacji polegającej na defensywnym zachowaniu
w przypadku wzrostu przemocy podczas demonstracji. W rzeczywistoĞci liczba aktów
przemocy na tle politycznym ze strony neonazistów zaczĊáa maleü (wciąĪ jest jednak
dwukrotnie wyĪsza niĪ aktów przemocy radykalnej lewicy – 19 468 przypadków w 2009
r. ), podczas gdy przestĊpczoĞü na tle lewackim roĞnie. WĞród aktów brutalnej przemocy
w wykonaniu tych grup znajdowaáy siĊ ataki na komisariaty i funkcjonariuszy policji.
Odnotowano dwa razy wiĊcej podpaleĔ niĪ rok wczeĞniej. Miaáy miejsce 4 napady poáączone z próbami zabójstwa, ponad 500 przypadków uszkodzeĔ ciaáa, 113 podpaleĔ,
czyli dwa razy wiĊcej niĪ rok wczeĞniej, oraz 4 podáoĪenia áadunków wybuchowych.
Z kolei w pierwszym póároczu 2010 r. o ponad 50 proc. wzrosáa liczba aktów agresji
i przemocy popeánionych przez czáonków ruchu lewackiego w porównaniu do analogicznego okresu 2009 r. Niemieckie sáuĪby specjalne oceniáy, Īe radykalnych lewaków
w Niemczech jest ponad 6600. Centrum lewackiego ekstremizmu jest Berlin, gdzie
odnotowano 215 zajĞü karalnych z udziaáem ich bojówek50.
Zdaniem szefa Federalnego UrzĊdu Ochrony Konstytucji (Bundesamt für
Verfassungsschutz – BfV), Heinza Fromma, Niemcom co prawda nie grozi nowa fala
lewicowego ekstremizmu, ale w przyszáoĞci nie moĪna tego wykluczyü. Niemiecka
sáuĪba ostrzegáa, Īe nastąpiá znaczny i niebezpieczny wzrost przestĊpczoĞci lewackiej,
szczególnie skierowanej wobec konkretnych osób. Ponadto lewacy coraz czĊĞciej wykorzystują Internet, nawoáując w nim do ataków na policjĊ. Za niepokojący sygnaá uznano
zajĞcia w Berlinie po demonstracji przeciwko rządowemu programowi oszczĊdnoĞci
budĪetowych 12 czerwca 2010 r. W wyniku eksplozji petardy, rzuconej w kierunku policji przez anarchistów, rannych zostaáo 15 funkcjonariuszy. BfV zamierza nadal obserwowaü poczynania reprezentowanej w Bundestagu postkomunistycznej Partii Lewicy,
pomimo wielu protestów tego ugrupowania. Zdaniem sáuĪb ugrupowanie to ma niejednoznaczny stosunek do przemocy o podáoĪu skrajnie lewicowym oraz akceptuje radykalne grupy we wáasnych szeregach, takie jak Platforma Komunistyczna51.
Na początku stycznia 2011 r. Gesine Loetzsch, przewodnicząca Deutsche Linke
(Niemiecka Lewica)52, w obszernym artykule Droga do komunizmu opublikowanym
w marksistowskiej gazecie „Junge Welt” zachwalaáa zalety komunizmu i w zasadzie zade50

W. Maszewski, Lewica i islamiĞci zagroĪeniem dla paĔstwa, „Nasz Dziennik”, 23.06.2010.
T. Mysáek, Lewackie ….
52
Deutsche Linke powstaáa w czerwcu 2007 r. ze zjednoczenia Die Linkspartei (Partia Lewicy) i WASG
(Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit – Alternatywa Wyborcza Praca i SprawiedliwoĞü Spoáeczna).
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klarowaáa dąĪenie lewicy do budowy komunistycznego paĔstwa. Napisaáa m.in.: DrogĊ
do komunizmu moĪemy odnaleĨü tylko wtedy, gdy wypróbujemy komunizm albo jako
opozycja, albo jako rządzący. W kaĪdym razie nie ma jednej drogi do komunizmu, lecz
jest ich wiele, które nas zaprowadzą do celu53. Po tej publikacji sekretarz generalny CSU,
Alexander Dobrindt, stwierdziá, Īe Urząd Ochrony Konstytucji powinien obserwowaü
Deutsche Linke. Jego zdaniem, kierunek dziaáaĔ lewicy upowaĪnia do tego, aby zastanowiü siĊ nad moĪliwoĞcią zakazu dziaáalnoĞci tej partii. Wiceprzewodniczący frakcji
CDU/CSU (Christlich-Demokratische Union – Unia ChrzeĞcijaĔsko-Demokratyczna/
Christlich-Soziale Union – Unia ChrzeĞcijaĔsko-Spoáeczna) w Bundestagu, Arnold
Vaatz, stwierdziá z kolei, Īe sáowa Loetzsch są identyczne z polityczną praktyką stosowaną przez poprzedniczki lewicy, a mianowicie enerdowską partiĊ komunistyczną SED
(Sozialistische Einheitspartei Deutschlands – Niemiecka Socjalistyczna Partia JednoĞci)
i póĨniejszą PDS (Partei des Demokratischen Sozialismus – Partia Demokratycznego
Socjalizmu). W jego opinii, jeĪeli warunki byáyby ku temu sprzyjające, to niemiecka
lewica nie miaáaby skrupuáów uĪyü demokracji w celu wskrzeszenia komunizmu, tak
jak to zrobiáa po 1945 r. W wielu opiniach skrytykowano wypowiedĨ Loetzsch, uznając,
Īe wyraĪane przez nią marzenia o wskrzeszeniu komunizmu są cyniczne i dyskredytują lewicĊ jako potencjalną partiĊ rządzącą54. Obecnie Partia Lewicy rządzi w koalicji
z SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands – Socjaldemokratyczna Partia
Niemiec) w Berlinie i Brandenburgii.
Przewodniczący związku policjantów w Niemczech, Rainer Wendt, jest zdania, iĪ
obecnie paĔstwu grozi renesans lewackiej przemocy, co jest spowodowane nienawiĞcią
do struktur paĔstwa i jego elit. Na razie jednak BfV uspokoiá, Īe w tej chwili skrajna
lewica nie wytworzyáa jeszcze terrorystycznych struktur, które moĪna by porównaü do
dziaáającej w latach 70. i 80. Frakcji Czerwonej Armii ideologicznie związanej z marksizmem, anarchizmem i tzw. Nową Lewicą55. UwaĪa siĊ, Īe lewackie organizacje máodzieĪowe i anarchistyczne cieszą siĊ cichym poparciem niektórych dziaáaczy związków zawodowych. Mają takĪe zamoĪnych zwolenników i sponsorów. Popierają je niektóre media, jak np. berliĔska „Die Tagescheitung”, czy neokomunistyczny „Junge Wek”
oraz wielu dziaáaczy lewicy na czele z Sarą Wakenknecht i innymi ideologami Platformy
Komunistycznej. Gáoszą oni koniecznoĞü obalenia kapitalizmu – na razie tylko na drodze
politycznej – i wywáaszczenia wielkich ¿rm, a takĪe koniecznoĞü caákowitej przebudowy
porządku gospodarczo-¿nansowego, prawnego i spoáecznego Niemiec56. Wedáug niektórych opinii Ğrodowisko radykalnej lewicy parlamentarnej, wspieranej milionami euro
z budĪetu RFN, jest ideologicznym mentorem, sponsorem i promotorem maáych, lecz licznych organizacji lewackich, które mogą doprowadziü do masowej rewolty máodzieĪy57.
Z lewakami w Niemczech wspóádziaáają róĪne ugrupowania ekologiczne i anarchistyczne, nazywane ogólnie grupami autonomicznymi. Prowadzą wspólne akcje
w kraju i za granicą, np.: blokują trasy przewozu materiaáów radioaktywnych, protestują przeciwko energetyce atomowej urządzają pikiety w trakcie szczytów NATO
czy G8. ĝrodowiska autonomiczne nie identy¿kują siĊ o¿cjalnie z Īadnym ugrupo53

W. Maszewski, Lewica ….
M. Matzke, Káopoty Lewicy z pochwaáą komunizmu, www.dw-world.de, [dostĊp:10.01.2011].
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M. Zawilska-Florczuk, RFN: ekstremizm lewicowy zaczyna byü postrzegany jako zagroĪenie, „Biuletyn
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waniem politycznym. NajbliĪszą im ideologicznie partią jest wspomniana Partia
Lewicy, w której – oprócz frakcji umiarkowanej – duĪym wpáywem cieszy siĊ Lewica
Antykapitalistyczna i Platforma Komunistyczna. CzĊĞü Ğrodowisk radykalnej lewicy
czerpie równieĪ z dziedzictwa Partii Zielonych i SPD (zwáaszcza antyglobalistyczne
Ğrodowiska zwalczające ultraprawicĊ). Znani politycy tych partii w przeszáoĞci kontestowali porządek prawny i uczestniczyli w starciach z policją.
ĝrodowiska autonomiczne przejawiają najwiĊkszy potencjaá przemocy. Niemal
poáowa z nich mieszka w Berlinie, gdzie organizują demonstracje pierwszomajowe
o burzliwym przebiegu. W dniu 30 stycznia 2011 r. doszáo w Berlinie do starcia policji
i dwóch tysiĊcy przedstawicieli Ğrodowisk lewicowych demonstrujących przeciwko planowanej eksmisji mieszkaĔców squatu. W wyniku eskalacji protestu, podczas którego
wybijano szyby w samochodach i okolicznych budynkach, rzucano butelkami, a nawet
kostką brukową, zostaáo rannych 40 policjantów58.
W maju 2011 r. lewicowa ekstremistyczna bojówka uszkodziáa kable w pobliĪu
berliĔskiego wĊzáa kolejowego. Cztery dni trwaáo przywrócenie normalnego ruchu
kolejowego. Sprawcy sabotaĪu opublikowali na stronach internetowych oskarĪenie pod
adresem eksporterów broni i lobby atomowego. W czerwcu 2011 r. ciĊĪko pobity zostaá
w Berlinie Uwe Meenem, przewodniczący stoáecznych struktur neonazistowskiej NPD,
który udawaá siĊ na spotkanie inaugurujące kampaniĊ przed wrzeĞniowymi wyborami
regionalnymi. W odwecie skrajna prawica odpowiedziaáa podpaleniami, a obie strony
wezwaáy swoich zwolenników do zemsty59.
Mimo cyklicznych demonstracji w najwiĊkszych miastach, podczas których
dochodziáo do aktów przemocy, podpaleĔ i niszczenia mienia, radykalizm lewicowy
traktowany byá do niedawna przez spoáeczeĔstwo i polityków niemieckich z wyrozumiaáoĞcią. Wynikaáo to z utoĪsamiania lewaków z walką ze Ğrodowiskami neonazistowskimi uznawanymi za najwiĊksze zagroĪenie dla áadu spoáecznego. Odnotowywane
przez BfV i jego landowe oddziaáy (Landesamt fur Verfassungsschutz – LfV) coraz
liczniejsze przypadki przestĊpczoĞci na tle lewicowym wymuszają reakcjĊ polityków
i przyczyniają siĊ do zmiany podejĞcia opinii publicznej do tego problemu.

NeonaziĞci
Na przeciwnym biegunie znajdują siĊ organizacje neonazistowskie. Powstaje ich coraz
wiĊcej. Glory¿kują rasizm, antysemityzm, kult siáy i prawo biaáego czáowieka do panowania nad Ğwiatem. Wspóáczesne hasáa rasistowskie odnoszą siĊ do obcokrajowców, mniejszoĞci narodowych, szerzą nienawiĞü wobec obcych i tych, którzy akceptują demokratyczny,
liberalny i multikulturowy kierunek rozwoju spoáecznego. Neonazizm od niemieckiego
narodowego socjalizmu (nazizmu) odróĪnia przede wszystkim panaryjskie (indoeuropejskie) pojmowanie narodów Europy w przeciwieĔstwie do hitlerowskiego pangermanizmu.
Wiele ugrupowaĔ neonazistowskich, w tym najbardziej znane, jak Blood & Honour60 czy
58
Berlin: demonstracja w obronie squatu „Liebig 14” i zamieszki z policją, www.positi.blogsport.com,
[dostĊp: 30.01.2011].
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Organizacja Blood & Honour zostaáa zaáoĪona w 1987 r. przez Iana Stuarta Donaldsona, który staá na jej
czele do Ğmierci w wypadku drogowym w 1993 r. Ugrupowanie przejĊáo nazwĊ od hasáa nazistowskiej organizacji máodzieĪowej Hitlerjugend Blut und Ehre. Organizacja zrzesza gáównie skinheadów. Posiada sympatyków w wielu krajach Ğwiata. Do jej okreĞlenia uĪywają oni równieĪ liczby 28, gdzie cyfra „2” oznacza
drugą, a „8” – ósmą literĊ alfabetu, oznaczających pierwsze litery nazwy organizacji.
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Combat 1861, choü uznaje Adolfa Hitlera za twórcĊ ideologii narodowego socjalizmu,
odcina siĊ od niektórych jego poglądów, postaw i dziaáaĔ. Zmiana nazwy z „nazizm” na
„neonazizm” nastąpiáa w latach 80. XX wieku pod wpáywem protestów spoáeczeĔstw
szczególnie pokrzywdzonych podczas II wojny Ğwiatowej.
Wedáug socjologów narastające ruchy neonazistowskie wiąĪą siĊ z kilkoma czynnikami, przede wszystkim z gniewem i máodzieĔczym buntem, który nakazuje máodym
ludziom wykraczanie poza spoáecznie akceptowalne ramy. DuĪą rolĊ odgrywa równieĪ
chĊü przynaleĪnoĞci do okreĞlonej grupy, stąd powstają coraz to nowe formacje, strukturą przypominające gangi. Obecnie swastyka to nie tylko symbol, ale takĪe marka,
która doskonale siĊ sprzedaje – zarówno chiĔskiej produkcji ¿gurki z nazistowskimi
oráami, jak i sztylety ze swastyką czy Mein Kampf62 Hitlera. CzĊĞü organizacji neonazistowskich kontynuuje uĪywanie swastyki. Inne natomiast tworzą symbole oparte na
jej wiĊkszym lub mniejszym przeksztaáceniu lub uĪywają symboliki nawiązującej do
etnicznych tradycji. Spotyka siĊ zatem róĪne krzyĪe, trykwetry, znaki pisma runicznego
i innych staroĪytnych alfabetów, wizerunek podwójnej siekiery (labrys) i inne. WaĪną
rolĊ odgrywa symbolika liczb. Jest ona równieĪ bardzo rozbudowana. Liczba 18 stanowi
odniesienie do pierwszej i ósmej litery alfabetu, tj. „A” i „H” bĊdących inicjaáami imienia i nazwiska Adolfa Hitlera. Liczba 84 odnosi siĊ do ósmej i czwartej litery alfabetu,
stanowiąc skrót wyraĪenia Heil Deutschland lub pozdrowienia Heil dir (CzeĞü Tobie),
88 – Heil Hitler63, 444 – Deutschland den Deutschen (Niemcy Niemców), 19/8 – Sieg
Heil, 1919 – jako podwójna liczba 19 oznacza skrót SS. Istnieją jeszcze inne symbole
liczbowe i skróty literowe, np. JOG, czyli Jewish Occupied Governmenrt (Rząd okupowany przez ĩydów) lub WAR – White Aryan Resistance (Opór Biaáych Aryjczyków).
Neonazizm jest silnie rozwiniĊty w USA, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii,
Rosji i wielu innych krajach. W ostatnich latach w niektórych paĔstwach Europy
Zachodniej islamofobia zastĊpuje antysemityzm w ideologii ugrupowaĔ skrajnie prawicowych. Przykáadem tej ewolucji moĪe byü antysemicka i negacjonistyczna niegdyĞ
Brytyjska Partia Narodowa (British National Party – BNP), która w wyborach lokalnych zabiegaáa o gáosy ĩydów, przekonując ich, Īe muzuámanie są wspólnym zagroĪeniem. Z kolei Francji Front Narodowy (National Front) wystawiá nawet kolorowych kandydatów, by pokazaü, Īe czarni obywatele – w przeciwieĔstwie do Arabów – mogą przyjąü wartoĞci V Republiki, a w belgijskiej Antwerpii kilka lat temu neonaziĞci zawarli na
szczeblu lokalnym sojusz z ĩydami, wymierzony przeciw muzuámaĔskim imigrantom.
Charakterystyczną cechą niektórych ugrupowaĔ skrajnie prawicowych w Europie
jest propagowanie populistycznych haseá. Przykáadem jest holenderska Partia na rzecz
WolnoĞci (Partij Voor de Vrijheid – PVV) Geerta Wildersa, która, gáosząc antyislamskie hasáa w przedterminowych wyborach lokalnych w marcu 2010 r., zdobyáa blisko 22
proc. gáosów, zdecydowanie wyprzedzając ugrupowania rządzącej do tej pory koalicji.
Wprawdzie wypowiadająca siĊ otwarcie przeciwko islamizacji kraju partia Wildersa startowaáa jedynie w dwóch okrĊgach, jednak jej pozycja okazaáa siĊ bardzo silna. Wygraáa
61
Combat 18 jest paramilitarnym ugrupowaniem powstaáym w Wielkiej Brytanii w 1992 r. Za jego
twórców uwaĪa siĊ Davida Fletchera i Charliego Sargenta, związanych z organizacją Blood & Honour.
Por.: J. Tomasiewicz, Terroryzm, Katowice 2000, Apis, s. 167.
62
W ciągu kilku miesiĊcy 2010 r. w Indiach sprzedano 100 tys. egzemplarzy Mein Kampf. Por.: J. Dąbrowski,
Pod znakiem biaáej swastyki, „Angora”, 23.08.2010.
63
Przykáadowe odniesienia to np. Club 88 – miejsce spotkaĔ neonazistów w Neumünster oraz nazwa jednej z najstarszych amerykaĔskich grup muzycznych hatecore – Chaos 88, Ponadto „88” moĪe oznaczaü SS,
kiedy odczytuje siĊ alfabet od tyáu.
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w 200-tysiĊcznym mieĞcie Almero i zajĊáa drugie miejsce w Hadze. W wyborach parlamentarnych w czerwcu 2010 r. potroiáa niemal swój stan posiadania z dotychczasowych
9 do 24 mandatów w 150-osobowym parlamencie64. Partie, które utworzyáy rząd mniejszoĞciowy, a wiĊc Partia Ludowa na rzecz WolnoĞci i Demokracji (Volkspartij voor Vrijheid
en Democratie – VVD) i Apel ChrzeĞcijaĔsko-Demokratyczny (Christen-Democratisch
Appel – CDA) uzyskaáy wsparcie od PVV, w zamian za obietnicĊ zaostrzenia prawa imigracyjnego i wprowadzenie zakazu noszenia burek65. Po sukcesie wyborczym Wilders
natychmiast otrzymaá list z gratulacjami od francuskiego Frontu Narodowego, który
chciaáby wystĊpowaü w jednym szeregu z rosnącym w siáĊ holenderskim politykiem,
ale ten odrzuciá taką moĪliwoĞü, podkreĞlając, Īe nie jest rasistą i nigdy nie zasiądzie
w Parlamencie Europejskim w jednym klubie z Jean-Marie Le Penem66. Z kolei przedstawiciel talibów Sabiullah MudĪahid zapowiedziaá, Īe Holandia stanie siĊ celem ataków
grup dĪihadystów, jeĞli wprowadzi politykĊ antyislamską67.
W 2008 r. Geert Wilders wyemitowaá w Internecie swój 17-minutowy ¿lm Fitna,
w którym m.in. fragmenty Koranu byáy kontrastowane ze zdjĊciami zamachów terrorystycznych. Obraz miaá dowieĞü, Īe Koran namawia do nienawiĞci, a wiĊc nie ma dla
niego miejsca w holenderskim systemie prawnym. Wedáug niektórych opinii, mimo
swego radykalizmu, Wilders próbuje stworzyü nową prawicĊ, która jest przede wszystkim liberalna i antyreligijna. Zdaniem samego Wildersa islam jest religią nawoáującą do
przemocy, siejącą terroryzm i sprzeczną z prawami czáowieka. Z tego powodu islamscy
radykaáowie wydali na niego wyrok Ğmierci. Lider Partii WolnoĞci porusza siĊ w asyĞcie ochroniarzy i mieszka w strzeĪonym budynku. W paĨdzierniku 2010 r. holenderskie organizacje zrzeszające mniejszoĞü muzuámaĔską pozwaáy Wildersa do sądu za
obraĨliwe stwierdzenia w mediach. Prokuratura oskarĪyáa go o obraĪanie uczuü religijnych muzuámanów i podĪeganie do nienawiĞci. Wilders m.in. nazwaá Koran faszystowską ksiĊgą i porównaá ją do Mein Kampf. W czerwcu 2011 r. zostaá oczyszczony
z zarzutów. Sąd uznaá, Īe choü wypowiedzi Wildersa byáy obraĨliwe dla muzuámanów, to naleĪy je rozpatrywaü w szerszym kontekĞcie toczonej od lat debaty na temat
polityki migracyjnej68. Obiektem niechĊci stają siĊ coraz czĊĞciej Polacy pracujący
w Holandii. Swój udziaá w werbalnym atakowaniu Polaków mają holenderscy politycy.
Takie postawy okreĞlane są mianem „efektu Wildersa”69.
W 2009 r. zdelegalizowana zostaáa neonazistowska Niemiecka MáodzieĪ Wierna
OjczyĨnie (Heimattreue Deutsche Jugend – HDJ). Rozpowszechniaáa ona rasistowskie,
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A. RybiĔska, Wrogowie islamu na fali, „Rzeczpospolita”, 5.03.2010.
Z umowy wynika, Īe trudniej niĪ dotąd bĊdzie sprowadzaü do Holandii czáonków rodzin, co ma ograniczyü o poáowĊ liczbĊ imigrantów. Wprowadzony równieĪ zostanie zakaz noszenie burek czy nikabów przez
muzuámanki. Lider PVV zobowiązaá siĊ do wsparcia pakietu oszczĊdnoĞciowego, który przewiduje ograniczenie wydatków paĔstwa do 2015 r. o 18 mld euro. Por. W. SmoczyĔski, Koniec tolerancji, „Polityka”,
nr 47, 20.11.2010, s. 36-41. Pomimo Īe Holandii dotąd nie dotknąá kryzys, to jednak de¿cyt budĪetowy w 2010 r.
wyniósá 6 proc. PKB. ĩeby zbilansowaü budĪet do 2015 r., Holandia bardzo tnie wydatki budĪetowe i podnosi
podatki. Por.: A. P., Rząd holenderski: Opodatkujemy prostytucjĊ, www.wyborcza.biz, [dostĊp: 12.01.2011].
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Obserwatorzy sceny politycznej we Francji przewidują, Īe przywództwo we Froncie Narodowym obejmie wkrótce córka lidera francuskich nacjonalistów, Marine Le Pen, znacznie bardziej umiarkowana od
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M. Nowicki, Pani Le Pen rządzi Francją, „Newsweek”, 16.01.2011, s. 58-59.
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narodowosocjalistyczne treĞci wĞród dzieci i máodzieĪy. Podczas specjalnych szkoleĔ
przedstawiano problematykĊ nauki o rasie. Apelowano do máodzieĪy, by dziaáaáa na
rzecz czystoĞci krwi i utrzymania narodu niemieckiego. Cudzoziemcy i ĩydzi przedstawiani byli jako zagroĪenie dla Niemców. Przykrywką dla neonazistowskiej indoktrynacji byáa aktywna praca z máodzieĪą, w tym organizowanie obozów namiotowych. W ich
trakcie uczestnicy nosili jednolite uniformy przypominające strój Hitlerjugend. W maju
2010 r. troje czáonków HDJ skazanych zostaáo przez sąd krajowy w Berlinie za organizowanie nielegalnych obozów, zlotów oraz spotkaĔ, na których propagowano neonazistowską ideologiĊ wĞród najmáodszych i nastolatków. W marcu 2009 r. w czterech krajach związkowych: Berlinie, Brandenburgii Saksonii oraz Dolnej Saksonii przeprowadzono rewizje w mieszkaniach i biurach przywódców organizacji. W skon¿skowanych
materiaáach propagandowych znalazáo siĊ wiele dowodów na szerzenie treĞci antysemickich i rasistowskich, a takĪe na glory¿kacjĊ narodowego socjalizmu. HDJ za swoje
gáówne barwy przyjĊáa, podobnie jak organizacje nazistowskie, czerĔ, czerwieĔ i biel70.
Sąd uznaá czáonków HDJ za winnych zarzucanych im czynów podĪegania do nienawiĞci i propagowania niedozwolonych nazistowskich treĞci. Dwóch mĊĪczyzn skazaá na
kilkumiesiĊczne kary pozbawienia wolnoĞci w zawieszeniu, a kobiecie wymierzyá karĊ
grzywny. Niemieckie wáadze szacują, Īe w caáych Niemczech HDJ ma okoáo 400 czáonków, jednak wpáywy tego ugrupowania są duĪo szersze71.
Po delegalizacji HDJ najwiĊkszym neonazistowskim ugrupowaniem pozostaáa Organizacja Pomocy dla Narodowych WiĊĨniów Politycznych i ich Rodzin
(Hilfsorganisation für nationale politische Gefangene und deren Angehörige – HNG),
utworzona w 1979 r. Wedáug niemieckiego MSW HNG liczy okoáo 600 czáonków.
Jej statutowym celem jest wspieranie i opieka nad tzw. wiĊĨniami narodowymi. Nie
polega to jednak na resocjalizacji osób karanych, lecz na umacnianiu ich neonazistowskich poglądów poprzez relatywizacjĊ popeánionych przestĊpstw oraz zachĊcanie do
kolejnych czynów o podáoĪu neonazistowskim. Na początku wrzeĞnia 2010 r. policja przeprowadziáa rewizje w mieszkaniach czáonków tej organizacji. Przeszukano
áącznie 30 mieszkaĔ. Skon¿skowano dokumenty, które mogą posáuĪyü jako materiaá dowodowy przemawiający za delegalizacją organizacji. Akcja objĊáa 9 krajów
związkowych Niemiec: BawariĊ, Dolną SaksoniĊ, NadreniĊ-Póánocną WestfaliĊ,
NadreniĊ-Palatynat, a takĪe TuryngiĊ, SaksoniĊ-Anhalt, BrandenburgiĊ, Berlin
i BadeniĊ-WirtembergiĊ72.
Od wielu lat jedną z form dziaáania niemieckich neonazistów są marsze, podczas
których dochodzi do gwaátownych starü z lewakami i anarchistami. Marsze organizowane są m.in. 13 lutego w DreĨnie w rocznicĊ zbombardowania miasta przez alianckie samoloty w 1945 r. Manifestacje te organizuje NPD (Nationaldemokratische Partei
Deutschlands – Narodowo-Demokratyczna Partia Niemiec). Na transparentach pojawiają siĊ m.in. hasáa o alianckim HolokauĞcie. Wspomaga ją zaáoĪone niedawno Máode
Wschodnioniemieckie Ziomkostwo (Junge Landsmannschaft Ostedeutschland – JLO).
W 2010 r. do Drezna przybyli czáonkowie róĪnych grup neonazistowskich nie tylko

70
UĪywanie insygniów i symboli nazistowskich jest w Niemczech zakazane. Prawo zabrania eksponowania
symboli nazistowskich, takich jak swastyki, podwójne „S” czy hitlerowskie trupie gáówki. Tego typu symbole
moĪna publicznie pokazywaü jedynie w celach naukowych (wykáady, sympozja itp.), uzyskawszy uprzednią
zgodĊ wáadz.
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z Niemiec, ale teĪ ze Szwecji, Francji, WĊgier i Sáowacji73. Reprezentowane byáo równieĪ czeskie ugrupowanie antysemickie Narodni Odpor (Narodowy Opór). W 2011 r.
na drodze neonazistów w DreĨnie stanĊáy tysiące antyfaszystów i lewaków. Doszáo do
regularnej bitwy z policją. Podobne marsze organizowane są w innych miejscowoĞcach
w Niemczech rządzonych przez skrajnie prawicowe ugrupowania74.
NeonaziĞci przyciągają máodzieĪ, organizując festiwale muzyki rockowej.
NajwiĊkszy nosi nazwĊ Rock fĦr Deutschland. Jego gwiazdą jest Frank Rennicke, piosenkarz i autor neonazistowskich hymnów. O ile jemu przypada tytuá najsáynniejszego
barda neonazistów, to obecnym idolem jest Michael Regener, lider zespoáu Lander.
Wydaá 11 albumów, które krąĪą po caáych Niemczech. W 2008 r. Regener wyszedá
z wiĊzienia, gdzie przebywaá za podĪeganie do nienawiĞci rasowej. SpĊdziá w nim prawie 4 lata i wystĊpuje w swoim Ğrodowisku w aureoli mĊczennika. Jego zespóá nazywaá
siĊ wczeĞniej Endlösung. Tym eufemizmem okreĞlano w czasach III Rzeszy Holokaust.
Regener rozprowadziá do tej pory ponad 100 tys. páyt. Na festiwalu w Gerze (Turyngia)
wystĊpowaá pod pseudonimem „Lunikoff”75.
Od kilku lat w Niemczech prowadzony jest program, umoĪliwiający máodym
ludziom opuszczenie neonazistowskich ugrupowaĔ. W federalnym UrzĊdzie Ochrony
Konstytucji uruchomiono specjalną liniĊ, dziĊki której moĪna siĊ dowiedzieü, jak tego
dokonaü. Inicjatywa przyniosáa umiarkowany – choü niewątpliwie pozytywny – efekt.
Liczba aktów przemocy popeánionych przez sympatyków skrajnej prawicy spadáa
w 2009 r. o kilkanaĞcie procent. Na infoliniĊ UrzĊdu telefonowano do koĔca pierwszego
póárocza 2010 r. ponad tysiąc razy. W trzystu przypadkach byli to czáonkowie grup neonazistowskich.76
Fenomenem ostatniej dekady jest skáonnoĞü do wspóápracy grup neonazistowskich i fundamentalistycznych poáączonych wspólnymi elementami ideologii: antysemityzmem i nienawiĞcią do Izraela oraz wiarą w spiskową teoriĊ dziejów, nienawiĞcią
do Stanów Zjednoczonych postrzeganych jako siáa sprawcza wszelkich zjawisk globalnych, a takĪe skáonnoĞcią do stosowania przemocy. W 2003 r. zdelegalizowana zostaáa
w Niemczech organizacja Hizb ut-Tahrir Islami (Partia Islamskiego Wyzwolenia), wzywająca do nienawiĞci rasowej i przemocy77. OskarĪono ją wówczas o kontakty z NPD.
Neonazistowski magazyn „Sleipnir” publikuje teksty glory¿kujące islamski dĪihad,
propagowaá teĪ spiskowe wyjaĞnienie (spisek sáuĪb izraelskich) zamachu z 11 wrzeĞnia
2001 r., aprobując ideologiĊ fundamentalistów islamskich.
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W koĔcu 2010 r. powstaáa partia WolnoĞü (Die Freiheit), do której masowo wstĊpują przeciwnicy islamu, a jej gáównym celem jest zwalczanie islamskich wpáywów
w Niemczech. Po kilku tygodniach liczyáa ona juĪ 6 tys. czáonków. Wedáug informacji
dziaáaczy, nowa partia nie chce mieü z neonazistami nic wspólnego. Zamierza zagospodarowaü przestrzeĔ polityczną na prawo od CDU – ugrupowania, z którego wywodzą
siĊ jej przywódcy z Rene Stadkewitzem na czele. Twierdzi on, Īe nie ma nic przeciwko
islamowi, a niebezpieczna jest jedynie ideologia radykalnego islamu78. Jego partia
zyskuje coraz wiĊcej zwolenników dziĊki ksiąĪce Thila Sarrazina Deutschlansd schaft
sich ab (Samolikwidacja Niemiec), która jest oskarĪycielskim manifestem pod adresem imigrantów z krajów muzuámaĔskich. Z powodu rzekomo dziedzicznie niskiego
stopnia inteligencji ciągną oni Niemcy w dóá i doprowadzą kraj do katastrofy, jeĪeli nic
siĊ nie zmieni, . O wzglĊdy Sarrazina zabiega nie tylko Die Freiheit, ale i ugrupowanie
Pro Deutschland (dawniej Pro NRW), najbardziej znany do tej pory ruch antyislamski
wywodzący siĊ z Nadrenii-Póánocnej Westfalii (NRW).
Ruchy neonazistowskie aktywnie dziaáają w Wielkiej Brytanii. W 1982 r.
John Tyndall, byáy dziaáacz Ruchu Narodowo-Socjalistycznego (National Socialist
Movement – NSM) i przewodniczący Frontu Narodowego (National Front) zaáoĪyá
skrajnie prawicową Brytyjską PartiĊ Narodową (British National Party – BNP), zwaną
Brytyjską NSDAP, lub teĪ Brytyjską Partią Nazistowską (British Nazi Party – BNP).
W 1986 r. Tyndall zostaá aresztowany za podĪeganie do nienawiĞci rasowej. Przywództwo
nad partią objąá wówczas dotychczasowy zastĊpca Tyndalla – Richard Edmonds, który
w róĪnych publikacjach podwaĪaá Holocaust i zachĊcaá rodziców, aby wypisywali
dzieci ze szkóá, do których uczĊszczają imigranci z Azji i Afryki. Organ prasowy BNP
nosiá tytuá „Spearhead” („Grot”). Dziaáacze partii zamieszczali w nim artykuáy peáne
nienawiĞci i agresji do imigrantów oraz diaspory Īydowskiej. W drugiej poáowie lat 90.
coraz wiĊksze znaczenie w organizacji przypadáo Nickowi Grif¿nowi, który w 1999 r.
objąá nad nią przywództwo. Jego bliskim wspóápracownikiem zostaá Tony Lacomber.
W latach 90. partia wygrywaáa wybory lokalne. Zmieniáa siĊ teĪ jej retoryka. ZaczĊto
coraz áagodniej traktowaü ĩydów, kierowaü wrogoĞü na imigrantów i wzywaü ich do
opuszczenia Wielkiej Brytanii79.
Zdaniem aktywistów rząd Wielkiej Brytanii utraciá kontrolĊ nad napáywem
cudzoziemców. Domagają siĊ ostrzejszych przepisów w tym zakresie, które chroniáyby AngliĊ nie tylko przed przyjazdem Azjatów i Afrykanów, ale takĪe obywateli
z paĔstw Europy Wschodniej, przede wszystkim Polaków. Po 11 wrzeĞnia 2001 r. BNP
zaczĊáa zdobywaü coraz wiĊkszy kapitaá polityczny, obejmując wiele stanowisk we wáadzach miejskich, mimo licznych protestów ze strony związków zawodowych, antyfaszystów i prasy. Przywódca partii, Nick Grif¿n, zostaá wybrany czáonkiem Parlamentu
Europejskiego, a kilku innych dziaáaczy znalazáo siĊ w brytyjskim parlamencie. Po
zamachach w Londynie z 7 lipca 2005 r. BNP rozpowszechniaáa ulotki utwierdzające
londyĔczyków w przekonaniu, Īe nadszedá czas na wysáuchanie racji partii. Przy okazji ostro zaatakowaáa rząd Tony’ego Blaira za wywoáanie u boku USA wojny w Iraku.
W tym czasie poparcie spoáeczne dla ugrupowania wyniosáo 7 proc.80.
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Do najbardziej znanych brytyjskich organizacji neonazistowskich naleĪą Blood
& Honour (Krew i Honor), dziaáająca w kilkunastu krajach Europy, w tym w Polsce,
oraz Combat 18 (C18), bĊdąca paramilitarnym ugrupowaniem kierującym siĊ neonazistowską ideologią. Ta druga organizacja zostaáa zaáoĪona w 1992 r. w wyniku porozumienia British National Party (BPN) z bojówkami kibiców piáki noĪnej, m.in. Chelsea
Headhunters. Wedáug niektórych opinii w porozumieniu tym brali równieĪ udziaá
przedstawiciele organizacji Blood & Honour81.
W dniu 19 kwietnia 1999 r. czáonkowie C18 po raz pierwszy przeprowadzili
zamach bombowy. àadunek wybuchowy wypeániony gwoĨdziami eksplodowaá w londyĔskiej dzielnicy Brixton. Kolejna, podobna bomba wybucháa tydzieĔ póĨniej w Brick
Lane we wschodnim Londynie, a trzecia eksplodowaáa 30 kwietnia w odwiedzanym
przez gejów pubie „The Admiral Duncan”. W zamachach tych zginĊáy 3 osoby, a ponad
100 zostaáo rannych. Sprawcą okazaá siĊ 22-letni David Copeland, fanatyczny kibic
i czáonek organizacji, który do dziĞ odsiaduje wyrok doĪywotnego wiĊzienia, a dla
wspóátowarzyszy staá siĊ idolem. Czáonkowie C18 wielokrotnie byli sprawcami pobiü
przedstawicieli mniejszoĞci etnicznych. Na stronie internetowej „Redwatch” publikowane są listy nazwisk i wykazy przeciwników politycznych oraz artykuáy nawoáujące
do przemocy82.
Najmáodszym z neonazistowskich ugrupowaĔ brytyjskich jest Angielska Liga
Obrony (English Defense League – EDL), ultranacjonalistyczna organizacja zaáoĪona w 2009 r. jako sieü regionalnych grup. Ich gáównym, a wáaĞciwie jedynym celem
pozostaje walka z muzuámaĔskimi imigrantami okreĞlanymi mianem „dĪihadystów”.
Twórcą i liderem organizacji jest Stephen Lennon, byáy czáonek BNP. PóĨniej zaáoĪyá
grupĊ o nazwie United People of Luton (UPL). Przyznaá, Īe EDL przyjĊáa taktykĊ dziaáania miejscowych islamskich ekstremistów. To oni mimowolnie pomogli w narodzinach grupy wyraĪającej sprzeciw wobec muzuámaĔskich demonstracji. Wracającym
z Iraku Īoánierzom towarzyszyáy bowiem transparenty niesione przez muzuámanów
z napisami terroryĞci i rzeĨnicy z Basry. Początek organizacji daáo kilkuset kibiców
miejscowej druĪyny piákarskiej, którzy rozdawali ulotki Zakazaü talibanu z Luton!
W ciągu jednej nocy powstaáa EDL z tak zwanymi ¿liami powiązanymi z klubami piákarskimi w Anglii, Szkocji i Walii. Wedáug Lennona celem EDL jest wojna z islamskim
terroryzmem. Co prawda nie zgadzaá siĊ on z wojną w Iraku, uwaĪając ją za najbardziej
niesprawiedliwą z wojen, ale twierdziá, Īe istnieje koniecznoĞü moralnego wspierania
brytyjskich oddziaáów na Wschodzie. UwaĪa, Īe EDL nie ma nic wspólnego z rasizmem, choü niektóre ¿lie jego organizacji mają powiązania z Combat 18. Liga utrzymuje kontakty z podobnymi antyislamskimi grupami w caáej Europie83.
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J. Tomasiewicz, Terroryzm…, s.167; Zbeer, Combat 18 – co to za organizacja?, www.lublin.com.pl,
„NiezaleĪny Dziennik Internetowy”, [dostĊp: 28.11.2009].
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„Redwatch”, publikowany od 1992 r. przez Combat 18, ukazywaá siĊ początkowo w formie papierowej. Administratorami i redaktorami strony internetowej o tej samej nazwie byli lub są w dalszym ciągu
dziaáacze róĪnych brytyjskich ugrupowaĔ neonazistowskich, w tym Brytyjskiej Partii Narodowej i Frontu
Narodowego. „Redwatch” publikuje na swoich stronach zdjĊcia i dane osobowe lewicowych dziaáaczy,
liderów związków zawodowych i czáonków organizacji antyfaszystowskich. Do wrogów zaliczeni zostali
czáonkowie Partii Socjalistycznej Wielkiej Brytanii i Irlandii, Sinn Fein, Partii Socjaldemokratycznej,
Partii Pracy, Socjalistycznej Partii Robotniczej. Wymienia siĊ takĪe liberalnych demokratów i konserwatystów znanych z niechĊci do neonazistów. Swoje narodowe strony „Redwatch” miaáa lub nadal posiada
w Niemczech, Holandii, Nowej Zelandii i Polsce. Por. M. Kowalski, B. Kunach, TerroryĞci z Combat 18
w sieci, „Gazeta Wyborcza”, 9.12.2003.
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Poza nieustannymi atakami na muzuámanów i odcinaniem siĊ przy kaĪdej okazji od miana skrajnej prawicy, nacjonalistów i faszystów, trudno doszukaü siĊ w wypowiedziach liderów EDL czy na jej stronach internetowych sformuáowaĔ natury ideowej
lub programowej. Organizacja udziela siĊ na portalu spoáecznoĞciowym i zamieszcza
¿lmy na YouTube. Czáonkowie Ligi rekrutują siĊ gáównie ze Ğrodowisk máodzieĪy niestroniącej od przemocy, podatnej na manipulacje i populistyczne hasáa. Z EDL blisko
wspóápracuje brytyjski oddziaá Ligi Obrony ĩydów (Jewish Defense League – JDL)84.
Jej przewodnicząca, urodzona w Brazylii Roberta Moore, zasáynĊáa z tego, iĪ na kaĪdą
demonstracjĊ EDL przychodziáa owiniĊta w izraelską ÀagĊ. Znamienny jest fakt, iĪ
lider BNP, Nick Grif¿n, przestrzegaá wielokrotnie przed dziaáalnoĞcią EDL i zabroniá
czáonkom partii uczestnictwa w zgromadzeniach organizowanych przez tĊ organizacjĊ.
Sugerowaá, Īe moĪe byü sterowana przez sáuĪby specjalne w celu deprecjacji nacjonalizmu. Szef dziaáu prawnego BNP, Lee Barnes, zostaá natychmiast zdymisjonowany po
tym, jak namawiaá do uczestnictwa w manifestacji, która miaáa siĊ odbyü w Bradfort
28 sierpnia 2010. Mieszka tam najliczniejsza grupa imigrantów z Pakistanu. Manifestacja
zakoĔczyáa siĊ, jak wiĊkszoĞü podobnych organizowanych przez EDL, atakami na policjantów i bójkami85.
DuĪo bardziej „wyrazisty” i ideologiczny jest prawicowy ekstremizm
w Skandynawii. Opiera siĊ na: buncie przeciw znienawidzonej nowoczesnoĞci, obronie nordyckiej toĪsamoĞci związanej z chrzeĞcijaĔskim krzyĪem, germaĔskich wiĊzach krwi, kulcie skandynawskich bogów (Tora i Odyna) oraz heroicznych dziejach
Nibelungów86. To poáączenie rasistowskiej ksenofobii z wątkami religijnymi jest znakiem rozpoznawczym skandynawskich neonazistów, chociaĪ ich ideologiĊ coraz czĊĞciej przejmują inne ugrupowania skrajnie prawicowe w Europie, przede wszystkim
w Rosji. Skandynawski prawicowy, najbardziej skrajny, ekstremizm wyróĪnia zasadniczo niechĊü do legalnych partii politycznych, gáoszących antyimigrancką, ksenofobiczną ideologiĊ. ChociaĪ zyskują one coraz wiĊksze poparcie spoáeczne, to przez „apolitycznych” ekstremistów uwaĪane są za poprawne politycznie i maáo radykalne87.
W Szwecji neonazizm zyskuje na popularnoĞci od koĔca lat 90. XX wieku.
Doszáo wówczas do zjednoczenia kilkudziesiĊciu skrajnie prawicowych ruchów
w PartiĊ Rzeszy Nordyckiej (Nordiska Rikspartiet – NRP). Przyáączyáo siĊ do niej wielu
Īyjących jeszcze przedwojennych sympatyków Adolfa Hitlera. NRP udaáo siĊ równieĪ
zwerbowaü grupĊ máodych aktywistów. Zapoczątkowali oni agresywne kampanie propagandowe, m.in. akcje terroru telefonicznego wobec znanych osobistoĞci (zwáaszcza homoseksualistów). Z czasem organizacje neonazistowskie skupiáy siĊ wokóá
Frontu Narodowo-Socjalistycznego (Nationalsocialistisk Front), który zostaá powoáany
20 kwietnia 1999 r. – w 110 urodziny Hitlera. W 1999 r. dziaáaáo 13 ugrupowaĔ zajmujących siĊ uprawianiem propagandy nazistowskiej, wydawaniem specjalnych biuLiga Obrony ĩydow jest organizacją zaáoĪoną w 1968 r. w USA przez Meira Kahane. Jej zadaniem
byáa ochrona, áącznie z uĪyciem przemocy, Īydowskiej spoáecznoĞci przed wszelkimi aktami nietolerancji. W 1974 r. Kahane wyemigrowaá do Izraela, gdzie zmieniá nazwĊ organizacji na Kach (W ten sposób).
Gáosiáa ona koniecznoĞü zaangaĪowania siĊ w wojnĊ ze Ğwiatem arabskim w celu odzyskania ĝwiĊtej Ziemi
Wielkiego Izraela.
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PAP, W. Brytania. Bomba dymna podczas antyislamskiego protestu, www.wp.pl, [dostĊp: 28.08.2010].
86
PieĞĔ o Nibelungach jest Ğredniowiecznym eposem bohaterskim, wywodzącym siĊ ze starych podaĔ
i legend z okresu wĊdrówki ludów (II poá. IV w. n.e.) i podboju ludu Burgundów przez Hunów pod przywództwem Attyli.
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T. Bielecki, EkstremiĞci spod znaku krzyĪa, swastyki, Odyna, „Gazeta Wyborcza”, 25.07.2011.
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letynów i zbieraniem informacji o przeciwnikach politycznych. Szwecja staáa siĊ
najwiĊkszym na Ğwiecie producentem i eksporterem muzyki white power, neonazistowskiej odmiany rocka przyciągającej do ruchu máodzieĪ. Tu takĪe ulokowano wiele stron
internetowych prezentujących agresywną ideologiĊ i symbolikĊ nazistowską. Front
Narodowo-Socjalistyczny zasáynąá m.in. z dąĪenia do obalenia szwedzkiej demokracji
na drodze parlamentarnej i wprowadzenia ulg podatkowych dla osób ocenianych jako
potencjalni dawcy genetycznie zdrowych dzieci88.
W Göteborgu powstaá zespóá rockowy Dirlewanger89, który odnosiá na początku
lat 90. duĪe sukcesy wĞród szwedzkiej máodzieĪy, zachĊciá i zainspirowaá wielu naĞladowców. W kronikach muzycznych zapisali siĊ jako orkiestry biaáej wáadzy. SprzedaĪ
páyt staáa siĊ jednym ze Ĩródeá ¿nansowania ruchu politycznego. Máodzi naziĞci stworzyli takĪe szereg popularnych stron internetowych z nazistowskimi i rasistowskimi
treĞciami. Podczas demonstracji w Goteborgu po raz pierwszy od zakoĔczenia drugiej
wojny Ğwiatowej pojawiáy siĊ w przestrzeni publicznej nazistowskie Àagi ze swastyką.
Uczestnicy, ubrani w czarne mundury SS, skandowali Heil Hitler90.
W 1999 r. szwedzcy neonaziĞci byli sprawcami wielu aktów przemocy. W czerwcu
para dziennikarzy i ich kilkuletni syn zostali ranni podczas wybuchu samochodu na
przedmieĞciach Sztokholmu. WczeĞniej otrzymywali pogróĪki od organizacji neonazistowskich, poniewaĪ opublikowali wyniki Ğledztwa o wydawnictwie páytowym
z Mediolanu rozpowszechniającym muzykĊ wysáawiającą „biaáą rasĊ”91. Podkáadano
bomby pod samochody policjantów i dziennikarzy, zajmujących siĊ tematyką áamania
prawa przez prawicowych ekstremistów, zabito dziaáacza związkowego sprzeciwiającego siĊ neonazistom, przeprowadzono kampaniĊ pogróĪek pod adresem osób zwalczających nazistowską ideologiĊ. àup z napadu na bank, zakoĔczonego zabiciem dwóch
policjantów (z bliskiej odlegáoĞci strzelono im w gáowy), miaá s¿nansowaü dziaáalnoĞü nowej organizacji. Neonazistowski periodyk „Info 14” napisaá wówczas: Zmarli
nie byli niewinni. Dokonali wyboru tak jak ci, którzy obrabowali bank. WáoĪyli paĔstwowe mundury, by staü na straĪy kryminalnych praw. Ankieta przeprowadzona jesienią 1999 r. wĞród pracowników wymiaru sprawiedliwoĞci wykazaáa, Īe co trzeci prokurator nie moĪe zakoĔczyü Ğledztwa, bo zastraszeni Ğwiadkowie wycofują zeznania,
a 60 proc. prokuratorów bezpoĞrednio próbowano zastraszyü. NeonaziĞci i czáonkowie
gangów motocyklowych grozili 70 proc. policjantów. AĪ 40 proc. funkcjonariuszy przyznaáo siĊ, Īe ich rodziny są zastraszane92.
W 2008 r. Front Narodowo-Socjalistyczny zmieniá nazwĊ na Front Ludowy, zwany
teĪ Partią Szwedów. Przed ĞwiĊtami BoĪego Narodzenia w 2009 r. szwedzka policja
ostrzegáa, Īe prawicowi ekstremiĞci szykują seriĊ zamachów na parlament, siedzibĊ
88

T. Walat, PoĪar Riksdagu, „Polityka”, 23.01.2010, s. 78-79.
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TVN24, NajwiĊksze zamachy w Skandynawii ostatnich lat, www.tvn24.pl, [dostĊp: 23.07.2011].
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Podano m.in. nastĊpujące przykáady zastraszania: odkrĊcone Ğruby od kóá samochodów, bomby
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premiera i inne gmachy publiczne. Pieniądze uzyskane ze sprzedaĪy tablicy skradzionej
z bramy obozu w OĞwiĊcimiu miaáy podobno s¿nansowaü te dziaáania93. PopularnoĞci
ruchowi nadaá takĪe Stieg Larsson, nieĪyjący juĪ autor popularnej na Ğwiecie trylogii
Millenium, który przedstawiá neonazistów jako jeden z gáównych skáadników szwedzkiej rzeczywistoĞci94.
Podczas wyborów we wrzeĞniu 2010 r. skrajna prawica, reprezentowana przez
Front Ludowy i Szwedzkich Demokratów, po raz pierwszy od 70 lat weszáa do Riksdagu,
przekraczając 5-procentowy próg wyborczy i uzyskując 20 mandatów. JednoczeĞnie szef
Frontu Ludowego, Daniel Höglund, zostaá radnym w miasteczku Grästorp w poáudniowo-zachodniej czĊĞci kraju. Do parlamentu nie weszáo natomiast najwiĊksze neonazistowskie ugrupowanie – Szwedzka Narodowo-Socjalistyczna Partia Robotnicza, która
powstaáa w 1933 r. Po ogáoszeniu wyników wyborów ulicami Sztokholmu i wiĊkszych
miast przeszáy marsze protestu przeciw skrajnej prawicy95. Korzystając jednak z rosnącego niezadowolenia spoáecznego, oskarĪana o rasizm Partia Szwedzkich Demokratów
przystąpiáa do propagandowej ofensywy. Jej przewodniczący, Jimie Akesson, stwierdziá, Īe rządzące partie bĊdą musiaáy teraz zmieniü politykĊ, zwáaszcza wobec imigracji, jeĞli nie chcą traciü gáosów wyborców. Akesson zwróciá uwagĊ na to, Īe polityka
integracji i asymilacji nie przynosi rezultatów, a wywoáuje problemy spoáeczne96. Jego
partia domaga siĊ obniĪenia o 90 proc. corocznej liczby azylantów i osób kwali¿kujących siĊ do áączenia rodzin przyjmowanych do Szwecji (obecnie ten puáap wynosi ok.
45 tys. osób) oraz obniĪenia wydatków na integracjĊ97.
Skrajna ideologia pchnĊáa 32-letniego norweskiego ekstremistĊ Andersa Behringa
Breivika do przeprowadzenia 22 lipca 2011 r. dwóch skoordynowanych zamachów terrorystycznych. Pierwszy atak zostaá przeprowadzony z uĪyciem samochodu-puáapki
zdetonowanego okoáo godz. 15.30 przy gmachu kancelarii premiera w Oslo. W efekcie
zamachu zginĊáo 8 osób, a kilkadziesiąt zostaáo rannych. Drugi zamach miaá miejsce dwie
godziny póĨniej na wyspie Utoya. Na teren zorganizowanego tam obozu Robotniczej
Ligi MáodzieĪowej (AUF), związanej z rządzącą Partią Pracy, wtargnąá przebrany za
policjanta Breivik, który przez 1,5 godziny prowadziá ogieĔ z broni automatycznej
i pistoletu, zabijając 69 osób, przewaĪnie máodych ludzi w wieku 14 do 18 lat. Sprawca
byá czáonkiem norweskiej skrajnie prawicowej Partii PostĊpu, ale wycofaá siĊ z niej,
uwaĪając ją za maáo radykalną. Breivik utrzymywaá kontakty ze wspomnianą juĪ
Angielską Ligą Obrony i organizacją Stop Islamizacji Europy (Stop the Islamifacation of
Europe – SIOE)98. Opublikowaá w Internecie liczącą 1518 stron broszurĊ 2083. Europejska
Deklaracja NiepodlegáoĞci. Tekst jest peáen nienawiĞci, wymierzony w demokracjĊ, poli-
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tyków gáoszących tolerancjĊ etniczną i religijną, muzuámaĔskich imigrantów i spoáeczeĔstwo wielokulturowe. Ten manifest gáosiá równieĪ koniecznoĞü prowadzenia wojny rasowej
i okreĞlaá sposób, w jaki Europa moĪe uwolniü siĊ od emigrantów.
W zamyĞle Breivika odpowiedzią na islamizacjĊ musi byü walka zbrojna.
Proponowaá zwoáanie wielkiego europejskiego kongresu chrzeĞcijaĔskiego, z którego narodziáby siĊ jeden europejski koĞcióá mogący stawiü czoáa islamowi. WalkĊ
z muzuámanami podzieliá na trzy okresy: 1999-2030 – przebudzenie siĊ Europy do rzeczywistoĞci, którą jest zbliĪająca siĊ wojna z islamem; 2030-2070 – eskalacja walk,
2070-2083 – prawdziwa wojna pomiĊdzy rodowitymi Europejczykami a muzuámaĔskimi emigrantami zakoĔczona zabiciem wszystkich muzuámanów lub ich deportacją
poza Stary Kontynent99. W opracowaniu znalazáy siĊ równieĪ polskie akcenty. Kraj nasz
zostaá scharakteryzowany jako jeden z najbardziej chrzeĞcijaĔskich i odpornych na wielokulturowoĞü. Breivik chwali Czesáawa Miáosza, a króla Jana III Sobieskigo umieszcza
wĞród europejskich bohaterów i proponuje uznanie rocznicy zwyciĊstwa pod Wiedniem
w 1683 r. „Dniem NiepodlegáoĞci” na kontynencie. PodkreĞliá takĪe znaczenie wojny
polsko-bolszewickiej, a zwáaszcza bitwy o WarszawĊ w 1920 r100.
Trudno spodziewaü siĊ, aby polityka partii prawicowych czy antyimigranckie
hasáa ugrupowaĔ neonazistowskich w sposób widoczny zmniejszyáy liczbĊ imigrantów.
DąĪenie do poprawy Īycia jest silniejsze niĪ stawiane przed nimi przeszkody, choü wydarzenia w Norwegii i propagowany negatywny wizerunek muzuámanów moĪe prowadziü
do zachwiania poczucia bezpieczeĔstwa imigrantów w Europie. Ponadto rosnąca wrogoĞü
Europejczyków do obcych oraz niechĊü przybyszów wzglĊdem integracji stawia pod znakiem zapytania powodzenie programów integracyjnych.

Wnioski
Przypuszczaü moĪna, Īe z okazji 10. rocznicy ataków z 11 wrzeĞnia 2001 r. ekstremiĞci islamscy zintensy¿kują wysiáki, aby odpowiednio upamiĊtniü to wydarzenie, najlepiej równie spektakularnym zamachem. Niekoniecznie musi siĊ to wiązaü z odwetem
za Ğmierü Osamy bin Ladena. JuĪ sama rocznica jest doskonaáym pretekstem do ukazania sprawnoĞci, spójnoĞci, operacyjnych moĪliwoĞci i kontynuowania walki z Zachodem.
Rok 2012 takĪe ob¿tuje w rocznice, które muzuámaĔscy ekstremiĞci mogą zechcieü uczciü
falą terrorystycznych ataków lub spektakularnym zamachem. Mija wówczas, by wymieniü najwaĪniejsze:
• 40 lat od zamachu palestyĔskiej organizacji Czarny WrzesieĔ na izraelską ekipĊ sportową podczas olimpiady w Monachium w 1972 r.101,
• 30 lat od powstania Hezbollahu, izraelskiej operacji „Pokój dla Galilei” w Libanie
i ataku na palestyĔskie obozy Szabra i Szatila102,

à. SianoĪĊcki, Kto szkoliá zamachowca. Wywiad z Massimo Introvignem, „Nasz Dziennik” 27.07.2011.
Brak autora, Nowa wojna stuletnia z islamem. www.polskatimes.pl, [dostĊp: 25.07.2011].
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20 lat od Ğmierci szefa Hezbollahu Abbasa Musawi, ataku na ambasadĊ Izraela
w Buenos Aires103, wybuchu wojny w BoĞni i Hercegowinie104, porozumienia szyickich i sunnickich organizacji terrorystycznych w Chartumie105,
• 10 lat od przeprowadzenia terrorystycznych zamachów na tunezyjskiej wyspie
DĪerba106, oĞrodek turystyczny na Bali w Indonezji107, ataku na francuski tankowiec „Limburg”108 czy hotel w Mombasie109.
Niepokój wzbudza przede wszystkim 40. rocznica monachijskiego zamachu,
zwáaszcza w kontekĞcie przygotowaĔ do olimpiady w Londynie w 2012 r. Fiasko rozmów pokojowych w sprawie utworzenia paĔstwa palestyĔskiego i miĊdzynarodowa
kampania Izraela na rzecz storpedowania wysiáków wáadz Autonomii PalestyĔskiej,
zmierzających do jednostronnego ogáoszenia niepodlegáoĞci Palestyny podczas
Zgromadzenia Ogólnego ONZ jesienią 2011 r., wzmacniają zagroĪenie. Kwestia palestyĔska ponownie moĪe staü siĊ gáówną inspiracją terrorystycznych dziaáaĔ islamskich ekstremistów w 2012 r. Dodatkowo zagroĪenie stwarzają komórki Hezbollahu,
który stanowi wzór do naĞladowania dla palestyĔskich ekstremistów, a jego prestiĪ
wzrósá znacznie po wojnie lipcowej z Izraelem w 2006 roku. Niewątpliwie terrorystyczne zagroĪenie dla olimpiady w Londynie jest nieporównanie wiĊksze niĪ dla
Mistrzostw Europy w Piáce NoĪnej. MoĪna zaáoĪyü, iĪ w przypadku planowania
spektakularnego zamachu w 2012 r., to wáaĞnie Londyn wydaje siĊ bardziej prawdopodobnym celem ataku. TerroryĞci mogą podjąü przygotowania do takiego uderzenia
i nie zechcą rozdrabniaü siá oraz Ğrodków do ataku na mniej znaczący cel, jakim bĊdą
piákarskie mistrzostwa. ZagroĪeniem dla olimpiady mogą byü równieĪ irlandzcy ekstremiĞci z wciąĪ aktywnych ugrupowaĔ wywodzących siĊ z IRA.
Aktualnie Europa znalazáa siĊ w stanie záoĪonego niepokoju, którego Ĩródeá
naleĪy szukaü w kryzysie gospodarczym, globalizacji, imigracji, przy spadającym
•

falangiĞci, ochraniani przez izraelskich Īoánierzy, wtargnĊli do obozów palestyĔskich uchodĨców w Sabrze
i Szatili na przedmieĞciach Bejrutu, zabijając ponad tysiąc starców, kobiet i dzieci.
103
W dniu 16 lutego 1992 r., w wyniku izraelskiego ataku rakietowego, zginąá wraz z Īoną i dzieckiem Abbas
Musawi, wspóázaáoĪyciel Hezbollahu i jego sekretarz generalny. W odwecie miesiąc póĨniej przeprowadzono
zamach na ambasadĊ Izraela w Buenos Aires. ĝmierü poniosáo 29 osób, a okoáo 250 zostaáo rannych.
104
Na początku kwietnia 1992 r. siáy serbskie przystąpiáy do dziaáaĔ zbrojnych, sprowokowane ogáoszeniem
suwerennoĞci przez liderów boĞniackich muzuámanów. W sierpniu 1992 r. utworzona zostaáa jednostka
El-MudĪahid, w której walczyli ochotnicy z paĔstw arabskich. Trwająca do grudnia 1995 r. wojna zostaáa
nazwana przez islamskich radykaáów europejskim dĪihadem.
105
W 1992 r., podczas spotkania przedstawicieli sunnickich (m.in.: Al-Kaida, Egipska Grupa Islamska,
Egipski Islamski DĪihad, Hamas) i szyickich (Hezbollah, Korpus StraĪników Rewolucji Islamskiej
w Iranie) organizacji, religijny przywódca Sudanu, Hassan Turabi, zaprezentowaá teologiczny kompromis
pomiĊdzy naukami Saida Kutba (ideolog Braci Muzuámanów) i imama Chomeiniego. Spotkanie zapoczątkowaáo wspóápracĊ tych organizacji (w latach 1992-1996 Osama bin Laden przebywaá w Sudanie).
106
W dniu 11 kwietnia 2002 r. podczas zamachu na synagogĊ poáoĪoną na DĪerbie zginĊáo 21 osób, w wiĊkszoĞci niemieckich turystów.
107
W dniu 12 paĨdziernika 2002 r. czáonkowie indonezyjskiej organizacji DĪemaa al-Islamijja przeprowadzili atak terrorystyczny na nocny klub i dyskotekĊ „Sari” w miejscowoĞci Kuta na Bali ZginĊáy 202 osoby
z 21 krajów (w tym polska dziennikarka Beata Pawlak), a okoáo 1000 zostaáo rannych.
108
Dnia 6 paĨdziernika 2002 r. Al-Kaida przeprowadziáa w Zatoce AdeĔskiej samobójczy atak na tankowiec „Limburg”. Zginąá jeden marynarz, a kilkunastu odniosáo rany.
109
Dnia 28 listopada 2002 r. organizacja Al-Ittihad al-Islamijja (JednoĞü Islamu) przeprowadziáa samobójczy atak na hotel „Paradis” w pobliĪu Mombasy, w którym przebywaáa grupa izraelskich turystów. ĝmierü
poniosáo 16 osób, w tym trzech obywateli Izraela. W tym samym dniu terroryĞci próbowali zestrzeliü samolot izraelskich linii lotniczych „Arkia” startujący z lotniska w Mombasie. Dwie rakiety ziemia-powietrze
nie tra¿áy w cel.
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przyroĞcie naturalnym rdzennych Europejczyków i stanie prawdziwego lub wyimaginowanego zagroĪenia atakami terrorystycznymi. Ignorancja, arogancja wáadz, jej przekonanie o nieomylnoĞci, a przede wszystkim o tzw. speánianiu misji musi budziü zaniepokojenie. Realizowanie globalistycznych i ponadnarodowych celów kosztem oderwania od teraĨniejszoĞci i problemów spoáecznych pobudza Ğrodowiska, nie tylko nacjonalistyczne, do podejmowania aktywnych dziaáaĔ w imiĊ narodowych wartoĞci.
W wielu paĔstwach spoáeczeĔstwa, media, politycy i wáadze wciąĪ znajdują siĊ na
etapie rozdwojenia pomiĊdzy tolerancją i poprawnoĞcią polityczną, a wrogoĞcią i niechĊcią wobec muzuámanów. Zamachy z 11 wrzeĞnia i globalna wojna z islamskim terroryzmem zmieniáy przy tym europejską skrajną prawicĊ, a nawet scenĊ polityczną
w wielu krajach. Antyimigranckie, a szczególnie antyislamskie, stanowisko zajmuje
Austriacka Partia WolnoĞciowa, Szwajcarska Partia Ludowa, szwedzki Front Ludowy
i Partia Szwedzkich Demokratów, Partia Prawdziwi Finowie, norweska Partia PostĊpu,
holenderska Partia na rzecz WolnoĞci czy wáoska Liga Póánocna. Ich pozycja i wpáywy
coraz bardziej siĊ umacniają. Niewielu polityków w Europie odwoáuje siĊ teraz do antysemityzmu, poniewaĪ oznaczaáoby to koniec kariery. RolĊ wrogów przejĊli imigranci,
szczególnie muzuámaĔscy. Przykáadów tej ewolucji jest sporo.
Prognozowaü moĪna, Īe zwiĊkszającej siĊ liczbie muzuámanów w Europie towarzyszyü bĊdzie wzrost aktywnoĞci organizacji walczących o zachowanie chrzeĞcijaĔskiej
toĪsamoĞci naszego kontynentu i fala niezadowolenia ze strony tradycyjnej, europocentrycznej czĊĞci spoáeczeĔstwa. NaleĪy liczyü siĊ ze zjawiskiem powrotu máodych ludzi
do chrzeĞcijaĔskich korzeni. Tendencja ta bĊdzie podsycana przez partie nacjonalistyczne
i konserwatywne, które umocnią swoją pozycjĊ. Nie da siĊ przy tym wykluczyü religijnego radykalizmu i odrodzenia chrzeĞcijaĔskiego ruchu w ksztaácie zbliĪonym do obserwowanego w USA na przeáomie XIX i XX wieku110. Poáączenie tych tendencji z ideologią ugrupowaĔ nacjonalistycznych i neonazistowskich wywoáaü moĪe stany spoáecznych
napiĊü przeksztaácające siĊ we wzajemne ataki radykalnie nastawionych antagonistycznych grup, poáączone z dziaáalnoĞcią terrorystyczną wymierzoną w przedstawicieli obu
stron i obiekty kultu.
Na to nakáada siĊ eskalacja napiĊü spoáecznych wywoáanych trudną sytuacją
gospodarczą w wielu krajach Europy. Grecja stanowi przykáad kraju pogrąĪającego
siĊ w chaosie ekonomicznym i spoáecznych niepokojach. Nie moĪna wykluczyü, Īe
coraz wiĊksza agresja ugrupowaĔ lewackich stanie siĊ początkiem nowej fali terroryzmu. Bardzo szybko zostanie wtedy przekroczona granica miĊdzy pobiciami
i podpaleniami a godzeniem siĊ na o¿ary Ğmiertelne. MoĪemy mieü do czynienia
z niespotykaną eskalacją przemocy oraz wzrostem mozliwoĞci wzajemnych ataków
lewackich i ultraprawicowych organizacji w Europie. Obawy musi przy tym wzbudzaü potencjalna moĪliwoĞü áączenia siá i Ğrodków pomiĊdzy ugrupowaniami ekstremistycznymi a zorganizowanymi grupami przestĊpczymi. Skutkowaü to moĪe
koniecznoĞcią przywracania kontroli na granicach wewnątrz strefy Schengen, co
jeszcze bardziej pogáĊbi niechĊü spoáeczeĔstw krajów dotkniĊtych kryzysem do
struktur Unii Europejskiej.
110
W tym okresie narodziá siĊ w USA fundamentalizm protestancki, który odrzuciá religijny liberalizm.
Uznaá natomiast BibliĊ, która powinna byü odczytywana dosáownie, za caákowicie pozbawioną báĊdów.
Zgodnie z zasadą Sola Scriptura („Tylko KsiĊga”), Biblia staáa siĊ Ĩródáem pierwszym i ostatecznym, jedynie
pewnym i nieomylnym. JednoczeĞnie scrypturalistyczna ideologia pozwalaáa odrzuciü wszelkie dogmaty
i poglądy nie poparte autorytetem Biblii. Por. G. Kepel, Zemsta Boga, Warszawa 2010, Wydawnictwo
Krytyki Politycznej, s. 164-177.
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NaleĪy liczyü siĊ z tym, Īe brak ideologii i autorytetów popychaü czĊĞü ludzi
w kierunku szukania duchowoĞci, nawet w agresywnej formie. W Europie Zachodniej
zyskują na znaczeniu róĪne sekty apokaliptyczne111. Trudno odpowiedzieü na pytanie,
czy jest to tylko stan chwilowy.

Streszczenie
Zjawisko terroryzmu utoĪsamianego z islamskim ekstremizmem nabraáo nowego
znaczenia i staáo siĊ synonimem najwiĊkszego zagroĪenia dla zachodniego Ğwiata.
Wojny w Iraku czy Afganistanie dowodzą, Īe rozwiązanie problemu wymaga nie
tylko operacji zbrojnych, ale przede wszystkim konstruktywnego dialogu, zdecydowanych dziaáaĔ politycznych. Ostatnie wydarzenia w Póánocnej Afryce i na Bliskim
Wschodzie pokazują, iĪ zagroĪenie atakami terrorystycznymi moĪe siĊgnąü Europy.
PaĔstwa naszego kontynentu znalazáy siĊ równieĪ w trudnej sytuacji politycznej
i gospodarczej. Z jednej strony mają do czynienia z dziaáalnoĞcią radykalnych ugrupowaĔ islamskich, które szerzą antyzachodnią ideologiĊ i nawoáują do aktów terroryzmu,. Z drugiej strony fala imigracji z krajów Wschodniej Europy, Azji i Afryki wzbudza narastający sprzeciw spoáeczny. Widaü to zwáaszcza w paĔstwach, w których niepowodzeniem zakoĔczyáa siĊ wieloletnia polityka integracji mniejszoĞci etnicznych
czy religijnych, przede wszystkim we Francji i Wielkiej Brytanii.
Partie skrajnie prawicowe zyskują coraz wiĊksze poparcie w wyborach. Poza
sferą ich politycznej aktywnoĞci dziaáa wiele ugrupowaĔ ekstremistycznych, które
czĊsto uciekają siĊ do przemocy. Spadkobiercy IRA takĪe stali siĊ w ciągu ostatnich dwóch lat bardziej aktywni, atakując przede wszystkim funkcjonariuszy policji
w Irlandii Póánocnej.
Nastąpiá równieĪ wzrost zagroĪenia ze strony ugrupowaĔ lewacko-anarchistycznych, które dopuĞciáy siĊ serii zamachów w Grecji i we Wáoszech. Lewackie
organizacje w Niemczech pod wzglĊdem skali przemocy wyprzedziáy neonazistów.
Pozytywnym zjawiskiem w tej ukáadance zagroĪeĔ terrorystycznych w Europie
jest zakoĔczenie dziaáaĔ zbrojnych przez baskijską ETA.
Analizując aktywnoĞü radykalnych i terrorystycznych organizacji, moĪna wyciągnąü wnioski, Īe w ciągu najbliĪszych lat bĊdzie to istotne zagroĪenie dla Europy.

111
Francuska rządowa agencja do walki z sektami ostrzegáa przed amerykaĔską apokaliptyczną grupą
Ramtha, dziaáającą aktywnie w poáudniowo-zachodniej Francji. Sekta ta utrzymuje, Īe zbliĪający siĊ
koniec Ğwiata, przepowiadany na dzieĔ 21 grudnia 2012 r., oszczĊdzi mieszkaĔców francuskiej miejscowoĞci Bugarach przy granicy z Hiszpanią. Miejsce to staáo siĊ w ostatnich czasach celem pielgrzymek. Po ogáoszeniu przepowiedni Ramthy wiele rodzin zaczĊáo kupowaü domy w tamtym regionie, wzbudzając zaniepokojenie wáadz francuskich. Por. PAP, Wiadomo, kiedy bĊdzie koniec Ğwiata – Francja ostrzega, www.wp.pl,
[dostĊp: 19.06.2011]; TVN24, Wrota do innych Ğwiatów czy baza obcych?, www.tvn24.pl, [dostĊp:
27.06.2011].
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Abstract
The phenomenon of terrorism associated with Islamic extremism has gain a new
signi¿cance and has become a synonym of the largest threat to the Western civilisation. The wars in Iraq or in Afghanistan prove that to solve the issue – apart from armed
operations – above all a constructive dialogue is required as well as a decisive political
action. The events that have recently occured in North Africa and in the Middle East
prove that a threat of terrorist attacks may reach Europe.
The European countries also face a dif¿cult political and economic situation. On
the one hand, they have to deal with the activity of radical Islamic movements propagating an anti-Western ideology and inciting to terrorist acts. On the other hand, the wave
of immigration from the the Eastern European countries, Asia nad Africa provokes an
increasing social opposition. This is seen especially in countries which have ended in
failure their long-term policy of the integration of ethnic or religious minorities, mostly
in France or in the UK.
Far-right parties gain an increasing support in the elections. Outside the ¿eld of
their political activity operate many extremist movements that frequently use violence.
Heirs of the IRA have also become more active in the last two years. They attack mostly
police of¿cers in Northern Ireland. The threat posed by leftist and anarchist groups
which are responsible for a series of attacks in Greece and Italy has also increased.
The leftist organizations in Germany are ahead of neo-nazists in terms of the scale of
violence.
A positive development in this puzzle of terrorist threat in Europe is the completion of the armed operations by the Basque ETA.
Analyzing the activity of radical and terrorist organizations one may conclude that
in the nearest future they will pose a signi¿cant threat to Europe.
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Urszula Konarowska

EfektywnoĞü zabezpieczeĔ banknotów
Zjawisko faászerstwa jest równie stare, jak sam pieniądz, i towarzyszy mu nierozáącznie przez caáą jego historiĊ. Nawet surowa kara skazująca faászerzy na Ğmierü
(edykt wydany przez Solona w Atenach w VI w. p.n.e.) nie odstraszaáa przed tym
procederem. Kara Ğmierci za faászerstwo pieniĊdzy byáa stosowana powszechnie do
XVIII wieku. Wprowadzenie do uĪytku pieniądza papierowego (ciĊĪkie i niewygodne
w uĪyciu záote i srebrne monety zastąpiono banknotami) spowodowaáo równieĪ proces
jego podrabiania.
Faászuje siĊ zarówno pieniądze stare, mające wartoĞü kolekcjonerską, jak i bĊdące
w obiegu. Proceder ten staá siĊ przestĊpstwem miĊdzynarodowym zagraĪającym bezpieczeĔstwu ¿nansowemu wielu paĔstw. Dlatego teĪ w 1923 r. MiĊdzynarodowy Kongres
Policji Kryminalnej do walki z tym procederem powoáaá MiĊdzynarodową KomisjĊ
Policji Kryminalnej z siedzibą w Wiedniu, dziaáającą od 1946 r. pod nazwą INTERPOL.
Rozwój urządzeĔ drukujących i ich powszechna dostĊpnoĞü spowodowaáy
w drugiej poáowie lat 80. XX wieku znaczny wzrost faászywych banknotów oraz coraz
lepszą jakoĞü ich wykonania. WyĞcig emitentów papierów wartoĞciowych z faászerzami
trwa nieprzerwanie. Pierwsi nie ustają w poszukiwaniu nowych, bardziej efektywnych
zabezpieczeĔ, podczas gdy drudzy wykorzystują kaĪde potkniĊcie produkcyjne, techniczne czy lukĊ prawną, aby wprowadziü do obiegu jak najwiĊcej falsy¿katów.
Transakcje dokonywane szybko, w róĪnych warunkach i przy róĪnym oĞwietleniu
nie pozwalają nam na wnikliwe sprawdzanie banknotów. Dlatego bardzo waĪna jest ich
pierwsza wery¿kacja, przy której wykorzystujemy zmysáy dotyku i wzroku. Odbywa
siĊ ona przez uáamek sekundy, zaraz po otrzymaniu banknotu. UĪytkownik, po wziĊciu
go do rĊki, powinien báyskawicznie oceniü, czy jest on prawdziwy, czy nie. Dotykiem
moĪemy oceniü podáoĪe, tj. jego swoistą fakturĊ.
Papier pochodzący z początku II w. n.e., tj. z okoáo 105 r., jest najstarszym i najczĊĞciej uĪywanym podáoĪem do produkcji nie tylko banknotów, ale teĪ wielu innych
dokumentów. Za jego wynalazcĊ uznawany jest Cai (Ts’ai) Lun z Chin. NajczĊĞciej
wytwórnie banknotów mają wáasne papiernie. Receptura produkowanego papieru
wpáywa na jego specjalne wáaĞciwoĞci wytrzymaáoĞciowe czy optyczne. Jest ona ĞciĞle
okreĞlona i okryta tajemnicą. Na przykáad Niemcy w czasie drugiej wojny Ğwiatowej
faászując angielskie funty, mieli najwiĊkszy problem z opracowaniem skáadu papieru.
Posiadali specjalistyczne maszyny, surowiec, fachowców, a mimo to najwiĊcej czasu
zajĊáo im wáaĞciwe opracowanie skáadu papieru. Ustalono, Īe papier do funtów byá
wytwarzany z lnu tureckiego. ChociaĪ len kupowano od tych samych dostawców,
to jednak nie uzyskano zadowalającego efektu. W wyniku dalszych badaĔ okazaáo
siĊ, Īe Anglicy do produkcji nie uĪywali czystych szmat lnianych, tylko uĪywanych. W związku z tym Niemcy gromadzili szmaty sáuĪące do czyszczenia maszyn,
a nastĊpnie je prali. W ten sposób z uzyskanej baweány produkowano papier. I to byá
strzaá w dziesiątkĊ. Banki paĔstw neutralnych nie zauwaĪyáy faászerstwa. RównieĪ
Bank Szwajcarski akceptowaá falsy¿katy jako autentyczne banknoty. Bank Anglii
nawet nie zakwestionowaá numeracji związanej z datą emisji i podpisów. Niepokój
Anglików wzbudziá natomiast fakt, Īe w 1943 r. do Londynu zaczĊáa napáywaü nadmierna liczba funtów z krajów neutralnych, nieproporcjonalna do wielkoĞci emisji.
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Anglicy, nie mogąc wyáapaü falsy¿katów, w szybkim tempie wycofali dotychczasową
emisjĊ, zastĊpując ją nowymi wzorami.
Skáad papieru decyduje o jego wáaĞciwoĞciach. Papier banknotowy powinien
odznaczaü siĊ:
• zwiĊkszoną wytrzymaáoĞcią (musi mieü zwiĊkszoną odpornoĞü na zginanie, rozrywanie, nadrywanie, strzĊpienie brzegów i mechacenie siĊ powierzchni),
• odpowiednimi cechami zewnĊtrznymi, np. maáą przezroczystoĞcią,
• odpornoĞcią na zniszczenie,
• swoistą fakturą (Īeberkowanie, prąĪkowanie, groszkowanie, „plaster miodu”, marmurek) oraz okreĞloną gruboĞcią i sztywnoĞcią, aby uĪytkownik po wziĊciu banknotu do rĊki mógá báyskawicznie oceniü, czy jest on prawdziwy, czy nie.
W papierze umieszcza siĊ równieĪ zabezpieczenia przeciwko faászerstwu, takie jak:
• znak wodny,
• pasek zabezpieczający, popularnie zwany nitką,
• kolorowe wáókna,
• broki1,
• pierwiastki ziem rzadkich.
Produkcja papieru wymaga warunków przemysáowych i specjalistycznego sprzĊtu,
co uniemoĪliwia jego wytwarzanie w warunkach „domowych”. Faászerze, korzystając
z dostĊpnych na rynku najrozmaitszych gatunków papieru, starają siĊ wybraü papier jak
najbardziej zbliĪony wáaĞciwoĞciami do papieru bankowego. Dobierają odpowiednią
jego fakturĊ, czasem nadają mu barwĊ, a nastĊpnie nanoszą atrapy zabezpieczeĔ znajdujących siĊ na papierze oryginalnym.
Grupy przestĊpcze wykorzystują wszelkie luki, równieĪ produkcyjne. Zdarzaáy
siĊ przypadki kradzieĪy papieru wartoĞciowego, kiedy wykonywany byá w innym miejscu niĪ drukarnia. DoĞü gáoĞną sprawą byáa kradzieĪ papieru, którego wykonanie Rosja
zleciáa Niemcom. W trakcie transportu zaginĊáa jedna ciĊĪarówka z áadunkiem. W niedáugim czasie w obiegu pojawiáy siĊ faászywe ruble na papierze wartoĞciowym ze znakiem wodnym i kolorowymi wáóknami Ğwiecącymi w promieniach UV (fot. 1). Jednak
falsy¿katy nie byáy wykonane technikami druku..

A

B

Fot. 1. Porównanie znaku wodnego i kolorowych wáókien znajdujących siĊ na oryginalnym
banknocie rosyjskim (A) i na falsy¿kacie (B).

Brok í to niewielki element o zróĪnicowanym ksztaácie (np. plamka), wprowadzany na etapie tworzenia
wstĊgi papieru. Broki jako zabezpieczenie papieru i zabezpieczenie druku na powierzchni papieru wystĊpują stosunkowo gĊsto, mogą Ğwieciü w promieniach UV lub zmieniaü barwĊ pod wpáywem temperatury
za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Brok (przyp. red.).
1
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Grafika falsyfikatu byáa wyblakáa, rozmyta i pozbawiona szczegóáów (fot. 2).
Nie znamy odpowiedzi na pytania, czy ktokolwiek zauwaĪyá róĪnicĊ w grafice
banknotu, ile osób zostaáo oszukanych i jakie byáy straty.

A

B

Fot. 2. Porównanie oryginalnego banknotu rosyjskiego (A) z falsyfikatem (B).

NowoĞcią jest zastosowanie do druku banknotów podáoĪa polimerowego. Obecnie
juĪ ponad 40 paĔstw wprowadziáo do obiegu banknoty polimerowe (w Europie –
Rumunia i Irlandia Póánocna). Jako pierwszy banknot okolicznoĞciowy o nominale
10 dolarów wykonany na podáoĪu syntetycznym wyemitowaá Bank Australii w 1988 r.
(fot. 3). Byáa to emisja jednorazowa. Obecnie wszystkie banknoty Australii wykonywane są na podáoĪu polimerowym.

Fot. 3. Australijski banknot 10-dolarowy – emisja okolicznoĞciowa.

Zastosowanie takiego podáoĪa oraz technologiczne trudnoĞci związane z jego
nadrukiem w znaczny sposób zmniejszyáy liczbĊ faászywych banknotów bĊdących
w obiegu. Plastikowe podáoĪe wyeliminowaáo faászerstwa wykonywane przy uĪyciu
drukarek lub kopiarek. Pod palcami wyczuwalny jest równieĪ druk stalorytniczy2, którym zazwyczaj wykonany jest gáówny rysunek oraz oznaczenia dla osób niewidzących lub sáabo widzących. Efekt wypukáoĞci uzyskuje siĊ przez naáoĪenie grubej warstwy farby. Natomiast faászerze, chcąc uzyskaü taki sam efekt, nakáuwają powierzchniĊ
papieru (fot. 4A) lub wyciskają odpowiednie elementy (fot. 4B). Innym sposobem uzyskania imitacji wypukáoĞci druku jest naniesienie przezroczystej warstwy na wybrane
elementy (fot. 4C). Powstaáy w ten sposób relief wyczuwalny jest pod palcami. Dobry
efekt imitacji wypukáoĞci stalorytniczej faászerze uzyskują przez zastosowanie proszku
spulchniającego, który nanosi siĊ na powierzchniĊ jeszcze mokrej odbitki drukarskiej
fot. 4D).
Wzrokiem oceniamy wymiar banknotu, kolorystykĊ i szczegóáy jego szaty
graficznej. Szata graficzna banknotu jest przepeániona elementami patriotycznymi zaczerpniĊtymi z historii, przyrody i literatury danego kraju. Kompozycją

2

Druk stalorytniczy – technika druku wklĊsáego (elementy drukujące są niĪej niĪ elementy niedrukujące);
forma drukowa jest rĊcznie rytowana. Techniką tą wykonywana jest gra¿ka gáówna banknotu, tj. portret,
element architektoniczny, motyw przyrodniczy oraz takie zabezpieczenia, jak: mikrodruk, oznaczenia dla
osób niewidzących lub sáabowidzących, efekt kątowy, nadruk farbą zmienną optycznie.
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szaty graficznej zajmuje siĊ specjalna dziedzina sztuk plastycznych. Staáe elementy banknotu to np.:
• nazwa emitenta – banku lub paĔstwa,
• data emisji,
• podpisy (w przypadku polskich banknotów są to podpisy Prezesa NBP
i Gáównego Skarbnika,
• oznaczenie nominaáu, serii i numeru banknotu
Są one w harmonijny sposób wplecione w gra¿kĊ banknotu tak, aby byáy widoczne
i wspóágraáy z caáoĞcią. Gáówny rysunek, wykonany zazwyczaj stalorytem, cechuje
intensywnoĞü kolorów i ostroĞü konturów. Jest on delikatny, precyzyjny, z duĪą liczbą
szczegóáów o ostrych kontrastach Ğwiateá i cieni wykonanych w postaci kresek. Gruba
warstwa farby nadaje mu swoisty poáysk.

A

B

C

D

Fot. 4. Imitacje druku stalorytniczego.

Táo banknotu stanowią najrozmaitsze kombinacje splotów linii o róĪnych gruboĞciach, które tworzą niepowtarzalne gilosze3, rozety i reliefy. Páynne przejĞcia z jednego
koloru w drugi (tzw. efekt irysowy) nadają banknotowi kolorystykĊ. NaleĪy tu wspomnieü o bardzo ciekawej technice druku nazwanej od nazwiska jej konstruktora drukiem Oráowa (fot. 5). Technika ta dawaáa niespotykane efekty przejĞü kolorystycznych,
które moĪemy podziwiaü juĪ tylko jedynie na carskich rublach. MinĊáo ponad 100 lat
i pomimo licznych prób, tajemnicy tego druku nie udaáo siĊ rozszyfrowaü.
Istotnym zabezpieczeniem banknotów przed faászerstwami jest zastosowanie unikalnych technik druku, niedostĊpnych w powszechnym uĪyciu. Ksztaát linii brzegowej,
rozáoĪenie farby oraz poáysk na elementach drukowych są indywidualną cechą kaĪdej
z tych technik.
Zastosowanie nieadekwatnych technik druku powoduje, Īe falsy¿kat jest wyblakáy,
rozmyty, pozbawiony szczegóáów. Rysunek jest pogrubiony, brak mu intensywnoĞci barwy,
precyzji wykonania, ostroĞci konturów i poáysku (fot. 6). W portretach oczy są mdáe, pozbawione Īywego spojrzenia. Táo to jedynie pogrubione kreski i kropki, a nie linie ciągáe.
3
Gilosz – rysunek záoĪony z zawiáych kombinacji linii ciągáych o róĪnej gruboĞci. Niezwykle duĪa liczba
moĪliwoĞci powiązaĔ i zapleceĔ tych linii powoduje, Īe gilosz jest niepowtarzalny i nie moĪna go podrobiü,
poniewaĪ jest trudny do skanowania.
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Fot. 5. Carski banknot 5-rublowy.

A

B

Fot. 6. Porównanie gra¿ki gáównego rysunku oryginalnego banknotu (A) z falsy¿katem (B).

Na odwrotnej stronie polskich banknotów znajduje siĊ zabezpieczenie reliefowe
w postaci widocznych splotów linii tworzących oznaczenie nominaáu, które nie jest
widoczne na falsy¿kacie (fot. 7).
Szybkim spojrzeniem na banknot moĪna zwery¿kowaü obecnoĞü elementów dodatkowych: folii, hologramu lub kinegramu. W przypadku wątpliwoĞci co do autentycznoĞci
banknotów, nastĊpuje szczegóáowa analiza zabezpieczeĔ.
Najstarszym zabezpieczeniem jest znak wodny, który w istotny sposób podniósá stopieĔ zabezpieczenia papieru oraz jego walory estetyczne.
Znaki wodne dzielimy w zaleĪnoĞci od tonacji oraz umiejscowienia na:
• jednotonalne (negatywowe lub pozytywowe),
• dwutonalne (negatywowo-pozytywowe),
• wielotonalne
• bieĪące – jednolity wzór powtarza siĊ na caáej powierzchni papieru,
• umiejscowione – znak wodny znajduje siĊ w ĞciĞle okreĞlonym miejscu,
• bieĪące-umiejscowione – pasmo znaku wodnego znajduje siĊ w okreĞlonym poáoĪeniu.
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B

Fot. 7. Porównanie zabezpieczenia reliefowego banknotu oryginalnego (A) z falsy¿katem (B).

Rysunek znaku wodnego wielotonalnego powstaje podczas formowania wstĊgi
papieru. Wykonywany jest przez odpowiednio przygotowane okrągáe sito maszyny papierniczej (konstrukcja, która pozwala na uzyskanie efektu Ğwiatáocienia). NastĊpuje wklĊsáe
i wypukáe táocznie z zachowaniem przejĞü tonalnych. Patrząc pod Ğwiatáo, rysunek tego
typu znaku wodnego charakteryzuje siĊ róĪnicą tonacji, plastycznoĞcią i swoistą gáĊbią.
Znaki wielotonalne dają niepowtarzalny obraz przestrzenny. PrzewaĪnie są to
portrety, elementy architektoniczne, godáa itd. O skutecznoĞci tego zabezpieczenia
Ğwiadczy jego popularnoĞü: ma zastosowanie w 99 proc. walut Ğwiata. Zabezpieczenie
to jest skuteczne pod warunkiem, Īe jest widoczne. W przypadku polskich banknotów
na polu znaku wodnego nadrukowano linie antykseryczne i w ten sposób znak wodny
zostaá „przytáumiony”. Nie moĪna podziwiaü jego piĊkna, gáĊbi i szczegóáów obrazu
(fot. 8). Niestety, nie peáni on roli zabezpieczenia, bo nie jest widoczny i przez to trudny
do wery¿kacji przez przeciĊtnego uĪytkownika.

Fot. 8. Znak wodny na polskim banknocie.

Z áezką w oku podziwia siĊ artyzm i precyzjĊ wykonania wizerunków naszych
królów (fot. 9) oraz naszych bohterów narodowych (fot. 10) znajdujacych sie jako znaki
wodne na przedwojennych banknotach.
Trudno nie wspomnieü o arcydziele, jakim jest znak umieszczonyĊ na banknocie sturublowym z 1910 r. Na tle znaku jednotonalnego bieĪącego (rysunku banknotu
o nominale 100 rubli w uáoĪeniu ukoĞnym) widnieje przepiĊkny wielotonalny portret
Carycy Katarzyny (fot. 11). Takiego znaku nie powstydziáaby siĊ Īadna wytwórnia.
W sposób prawidáowy znak wodny zostaá umiejscowiony na banknotach waluty
europejskiej (euro), poniewaĪ znajduje siĊ na niezadrukowanym polu banknotu. Jest on
trójelementowy: jednotonalny – pozytywowy (nominaá banknotu), negatywowy (pionowe pasy) oraz wielotonalny (element architektoniczny znajdujący siĊ na przedniej stronie banknotu). Niestety, rysunek elementów architektonicznych nie jest zbyt skomplikowany. Tym samym jego imitacje mogą wprowadziü uĪytkownika w báąd (fot. 12).
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Fot. 9. Znaki wodne na przedwojennych polskich banknotach – królowie Polski: A – Bolesáaw
Chrobry, B – Kazimierz Wielki, C – Zygmunt Stary, D – Królowa Jadwiga, E – Stefan Batory.

Fot. 10. Znaki wodne na przedwojennych polskich banknotach – bohaterowie narodowi:
A – Emilia Plater, B – Tadeusz KoĞciuszko.

Fot. 11. Znak wodny znajdujący siĊ na banknocie rosyjskim z 1910 r.

A

B

Fot. 12. Porównanie znaku wodnego znajdującego siĊ na banknocie 200 euro (A) z jego
imitacją (B).
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MoĪna dopuĞciü zadrukowanie papieru w miejscu znaku wodnego delikatnym
wzorem, ale tak, aby byá on wyraĨny i jednoznaczny w odbiorze, jak np. na banknotach
Wielkiej Brytanii (fot. 13).

Fot. 13. Znak wodny znajdujący siĊ na banknotach Wielkiej Brytanii.

Faászerze imitują znak wodny najczĊĞciej poprzez nadrukowanie go farbami
o barwie zbliĪonej do koloru papieru, co moĪna zobaczyü w Ğwietle skoĞnym, bądĨ
wyciskają go na zasadzie suchego stempla, co z kolei jest wyczuwalne pod opuszkami
palców. Rysunek imitacji znaku wodnego jest páaski, brak mu gáĊbi, precyzji i szczegóáów znaku oryginalnego (fot. 14).

Fot. 14. Imitacja znaku wodnego znajdującego siĊ na banknocie 20-záotowym.

Innym zabezpieczeniem znajdującym siĊ w papierze jest pasek zabezpieczający,
popularnie zwany nitką. W polskich záotych i euro pasek ten wystĊpuje w postaci cienkiej
wstĊgi wpuszczonej w papier. Podobnie jak w przypadku znaku wodnego, jego atrapa najczĊĞciej jest nadrukowywana. JeĞli w Ğwietle skoĞnym uĪytkownik tego nie zauwaĪy, to,
patrząc pod Ğwiatáo, moĪe mieü trudnoĞci z oceną autentycznoĞci (fot. 15).
Drugą metodą wykonywania atrapy paska jest jego wklejenie miĊdzy warstwy
papieru. Jest to widoczne i wyczuwalne w dotyku.
Najtrudniejszy do podrobienia jest pasek zabezpieczający na banknotach Wielkiej
Brytanii. WystĊpuje w postaci metalicznego paska umieszczonego w papierze w sposób
okienkowy. Na powierzchni papieru, od strony przedniej lub odwrotnej (w zaleĪnoĞci
od nominaáu), widoczne są srebrne prostokąciki, które w poáączeniu z czĊĞciami znajdującymi siĊ w papierze w Ğwietle przechodzącym dają pasmo ciągáe (fot. 16).
W banknotach amerykaĔskich do masy papierniczej dodawane są wáókna kolorowe.
Zastosowane w falsy¿katach atrapy, wydrukowane na powierzchni papieru, w Īaden
istotny sposób nie róĪnią siĊ od autentycznych. To zabezpieczenie moĪe jedynie wprowadziü w báąd posiadacza banknotu, który, stwierdzając obecnoĞü tych wáókien, moĪe
uznaü, Īe banknot jest autentyczny.
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Fot. 15. Porównanie paska zabezpieczającego znajdującego siĊ w oryginalnym euro banknocie (A) z jego imitacją (B).

Fot. 16. Pasek zabezpieczający na banknocie Wielkiej Brytanii.

NastĊpnym zabezpieczeniem wery¿kowanym w Ğwietle przechodzącym jest recto-verso. CzĊĞü rysunku wydrukowana jest na przedniej stronie, a czĊĞü na odwrotnej.
CaáoĞü rysunku jest widoczna w przeĞwicie. W polskich banknotach rysunek recto-verso
jest bardzo skomplikowany, zawiera duĪą iloĞü detali i tym samym jest trudny do podrobienia. Ale równoczeĞnie jest trudny do wery¿kacji przez posiadacza banknotu (fot. 17).
W przypadku banknotów euro rysunek jest duĪy, prosty, czytelny i áatwy do wery¿kacji, ale teĪ jest juĪ w sposób prawidáowy odwzorowywany przez faászerzy (fot. 18).
Element zabezpieczający stanowi równieĪ tzw. efekt kątowy. Zabezpieczenie to
wykonywane jest techniką stalorytniczą w postaci nadruku duĪej iloĞci linii uáoĪonych
pod róĪnymi kątami. Rysunek pojawia siĊ w zaleĪnoĞci od kąta patrzenia. Zabezpieczenie
wystĊpuje na polskich banknotach o wszystkich nominaáach: pojedynczy efekt kątowy
znajduje sie na banknotach 10- i 20-záotowych, podwójny na 50-, 100- i 200-záotowych.
Pojedynczy efekt kątowy jest trudny do zwery¿kowania przez przeciĊtnego uĪytkownika. Bardzo uwaĪnie i doĞü dáugo trzeba obserwowaü banknot pod róĪnymi kątami,
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aby jednoznacznie stwierdziü, Īe coĞ widaü. W przypadku zniszczonych banknotów
w ogóle nie jest widoczny. Podwójny efekt kątowy jest szybko wery¿kowalny w przypadku nowych banknotów, w przypadku zniszczonych natomiast moĪna mieü z tym
trudnoĞci. Faászerze nadrukowują rysunek powierzchniowo, ale nie oddaje to efektu
oryginalnego (fot. 19).

A

B

Fot. 17. Porównanie recto-verso na oryginalnym polskim banknocie 50-záotowym (A) z jego
imitacją (B).

Fot. 18. Porównanie recto-verso na banknocie euro (A) z jego imitacją (B).

A

B

Fot. 19. Porównanie efektu kątowego wystĊpującego na oryginalnym polskim banknocie
(A) z jego imitacją (B).

Zabezpieczeniem nowej generacji jest nadruk farbą zmienną optycznie. Niestety,
na polskich banknotach nadruk tą farbą wystĊpuje dopiero na nominaáach 50-, 100i 200 zá. Element gra¿czny nią wykonany cechuje koronkowa konstrukcja o cienkiej
linii brzegowej i maáej powierzchni zadruku. Przy sáabym oĞwietleniu zmiana kolorystyki moĪe byü niezauwaĪalna. Na banknotach euro farbą zmienną optycznie wykonano element o duĪej powierzchni tak, iĪ zmiana koloru jest wyraĨna i w związku z tym
zabezpieczenie to jest áatwe i szybkie w wery¿kacji. Faászerze farbĊ zmienną optycznie zastąpili farbą o metalicznym, mieniącym siĊ poáysku, która, niestety, moĪe równieĪ wprowadziü w báąd uĪytkownika (fot. 20).

A

B

Fot. 20. Porównanie nadruku wykonanego farbą zmienną optycznie na oryginalnym banknocie 100-dolarowym (A) z jego imitacją (B).

Dodatkowo na powierzchniĊ banknotów moĪe byü naniesiona folia, hologram lub
kinegram.
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Folia zabezpieczająca znajduje siĊ na polskim banknocie 100-záotowym, ale równieĪ na jego falsy¿katach. Bez moĪliwoĞci porównania z autentycznym banknotem
trudno stwierdziü jej autentycznoĞü (fot. 21).

A

B

Fot. 21. Porównanie folii zabezpieczającej znajdującej siĊ na oryginalnym polskim banknocie (A) z jej imitacją (B).

Na angielskim banknocie 50-funtowym na folii znajdują siĊ nadruki, co w znaczny
sposób utrudnia pracĊ faászerzom, a uĪytkownikowi uáatwia wery¿kacjĊ (fot. 22).

Fot. 22. Folia zabezpieczająca znajdująca siĊ na angielskim banknocie.

Widoczne i áatwe do identy¿kacji są znaki zmienne optycznie: hologram i kinegram. Ich atutem jest to, Īe nie mogą byü skopiowane ani zeskanowane. Imitacje tych znaków muszą byü osobno wykonane i naniesione, a to wymaga dodatkowych urządzeĔ, co
podwyĪsza koszt takiej „produkcji” i komplikuje proces faászowania. Hologram na polskich banknotach znajduje siĊ dopiero na nominale 200 zá. Na banknocie europejskiej
waluty euro pasek kinegra¿czny wystĊpuje juĪ na nominale 5 euro. Podobnie jest w przypadku angielskich banknotów, na których kinegram z nadrukiem utrudniającym faászerstwo znajduje siĊ juĪ na banknotach 5-funtowych.
Pomimo wielu utrudnieĔ dla faászerzy i faktu, Īe hologramy naleĪą do zabezpieczeĔ nowej generacji, w obiegu znajdują siĊ jednak falsy¿katy z hologramami, w których oprócz zmiany kolorów widoczna jest równieĪ zmiana obrazów. To moĪe wprowadzaü w báąd uĪytkownika. (fot. 23). Liczy siĊ w tym przypadku spostrzegawczoĞü.
NaleĪy zwracaü uwagĊ nie tylko na mieniące siĊ kolory, ale przede wszystkim na precyzjĊ wykonania i zmiany rysunku oraz na obecnoĞü elementów dodatkowych, takich
jak nadruk lub perforacja.
Kasjer przyjmujący banknoty równieĪ musi w szybkim tempie dokonaü wery¿kacji ich autentycznoĞci. NajczĊĞciej uĪywanym przez niego sprzĊtem jest tester ze Ğwiatáem UV. W Ğwietle UV nastĊpuje sprawdzenie elementów wykazujących ÀuorescencjĊ, czyli na przykáad:
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nadruków wykonanych farbą Àuorescencyjną (elementy gra¿ki, numer i seria
banknotów),
kolorowych wáókien,
broków,
pasków zabezpieczających.

A

B
Fot. 23. Porównanie hologramu znajdującego siĊ na banknocie euro (A) z jego imitacją (B).

W przypadku euro i banknotów polskich rysunek widoczny w UV jest bardzo
skomplikowany i trudny do zapamiĊtania. Nie mając wzorca porównawczego, moĪna
mieü wątpliwoĞci, czy obraz widziany w UV jest zgodny z oryginaáem. Zdarza siĊ, iĪ
w Ğwietle UV falsy¿kat wykazuje intensywniejszą ÀuorescencjĊ niĪ oryginaá (fot. 24).

A

B

Fot. 24. Porównanie nadruku wykonanego farbą Àuorescencyjną na oryginalnym polskim
banknocie (A) z jego imitacją (B).

W przypadku banknotów angielskich obraz widoczny w promieniowaniu UV
przedstawia nominaá banknotu. Jest precyzyjnie wykonany w dwóch kolorach, ale mimo
to áatwy w odbiorze (fot. 25). Ciekawostką jest, iĪ banknot 50-funtowy nie posiada Īadnych zabezpieczeĔ w promieniowaniu UV.
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Fot. 25. Nadruk wykonany farbą Àuorescencyjną na banknocie Wielkiej Brytanii.

W banknotach euro jako zabezpieczenie w papierze zastosowano niewidoczne kolorowe wáókna ĞwiĊcące w promieniowaniu UV. Podrabiane są poprzez
nadrukowywanie. Te atrapy mogą wprowadziü w báąd, poniewaĪ w Īaden istotny
sposób nie odróĪniają siĊ od oryginaáów. Dopiero w warunkach laboratoryjnych
moĪna stwierdziü ich autentycznoĞü.
Warto jednak uwaĪnie przyjrzeü siĊ banknotom w promieniowaniu UV,
poniewaĪ mogą byü widoczne atrapy znaku wodnego i paska zabezpieczającego.
RównieĪ papier moĪe wykazywaü ÀuorescencjĊ, co nie jest zgodne z wáaĞciwoĞciami papieru banknotowego (fot. 26). Zdarza siĊ, Īe autentyczny banknot zostanie wyprany w proszku do prania, który w swoim skáadzie ma wybielacze optyczne.
Oryginalny papier wykazuje wtedy fluorescencjĊ w promieniowaniu UV.

Fot. 26. Falsy¿kat banknotu 100-dolarowego w promieniowaniu UV.

Faászerze, chcąc uautentyczniü falsy¿kat, pokrywają powierzchniĊ papieru farbą
tak, aby stáumiü jego ÀuorescencjĊ i kolorystycznie upodobniü wykorzystywany przez
siebie papier do oryginalnego (fot. 27).
O dobrze zabezpieczonym banknocie nie Ğwiadczy iloĞü zastosowanych zabezpieczeĔ. MoĪna tu oczywiĞcie polemizowaü, czy bardziej zabezpieczone powinny byü
najmniejsze nominaáy (tak jak to jest w przypadku banknotów angielskich), czy teĪ najwiĊksze (jak w przypadku polskich). A moĪe wskazana jest równowaga, jak w przypadku banknotów euro?
Zabezpieczenia sáuĪą uĪytkownikowi do oceny, czy ma do czynienia z oryginalnym banknotem, czy nie. Dlatego teĪ powinny byü czytelne, proste i jednoznacznie wery¿kowalne. Nie powinny „táumiü siĊ” nawzajem ani wprowadzaü uĪytkownika
w báąd.
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Fot. 27. Falsy¿kat banknotu euro w promieniowaniu UV.

W przypadku wątpliwoĞci co do oryginalnoĞci banknotu, naleĪy sprawdziü autentycznoĞü kilku zabezpieczeĔ, a nie opieraü siĊ na jednym. Zabezpieczenia, precyzyjnie wkomponowane w gra¿kĊ banknotu, powinny wpáywaü na jego estetykĊ. MoĪna
zatem powiedzieü, Īe dobrze wykonany banknot jest arcydzieáem wielu sztuk. Ale
warto uwaĪnie przyglądaü siĊ kaĪdemu z elementów, gdyĪ kaĪdy z nich moĪe byü tylko
sprawnie podrobioną atrapą.

Streszczenie
Niniejsza publikacja ma na celu spopularyzowanie wiedzy na temat wery¿kacji autentycznoĞci banknotów. W artykule dokonano analizy efektywnoĞci róĪnego
rodzaju zabezpieczeĔ stosowanych w banknotach euro oraz w polskich, angielskich
i amerykaĔskich. Opisano zabezpieczenia znajdujące siĊ w papierze, wynikające
z zastosowania technik druku oraz farb specjalnych. Pozwalają one na wery¿kacjĊ
autentycznoĞci banknotów przez ich uĪytkownika, czyli zwykáego obywatela, co umoĪliwi bezpieczne posáugiwanie siĊ nimi. W artykule zaprezentowano charakterystyczne
cechy poszczególnych zabezpieczeĔ oraz skonfrontowano zabezpieczenia w oryginalnych banknotach z ich imitacjami zamieszczonymi na falsy¿katach.

Abstract
The objective of the article is to popularize knowledge relative to the veri¿cation
of authenticity of banknotes. The article is devoted to the analysis of the effectiveness of
various safeguards which are contained in the euro banknotes as well as in the Polish,
UK and US banknotes. It describes security contained in paper arising from the use of
printing techniques and specialty inks. The mentioned safeguards enable the veri¿cation of authenticity of banknotes by their users, i.e. by ordinary citizens which will allow
for safe handling of banknotes. The article presents the characteristics of the various
security and confronts the security in original banknotes with their imitations placed
on forgeries.
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Robert Lach

Teleinformatyka w sáuĪbie
Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego
1. OgólnoĞwiatowe tendencje wzrostu wykorzystania technologii
teleinformatycznych
Obecnie wiĊkszoĞü spoáeczeĔstwa posiada szeroki wachlarz doĞwiadczeĔ związanych z dostĊpem do róĪnych usáug elektronicznych, takĪe w sieci globalnej. MoĪliwoĞci,
jakie stwarza Internet, m.in. w obszarach uzyskania przewagi konkurencyjnej czy zwiĊkszenia wáasnego potencjaáu strategicznego, jako pierwsze dostrzegáy podmioty biznesowe.
To one wiodą prym w wyznaczaniu nowych trendów w tym zakresie. Dysponujące odpowiednimi funduszami na badania i rozwój (ang. research and development) sukcesywnie rozwijają nowe kanaáy komunikacji z klientami oraz dystrybucji produktów czy usáug
(ang. e-Commerce1). Procesy te doprowadziáy do powstawania przedsiĊbiorstw, które
w przewaĪającej mierze realizują dziaáalnoĞü przy uĪyciu technologii teleinformatycznych (ang. e-Business2). DostĊpnoĞü nowych narzĊdzi i mediów staáa siĊ równieĪ motorem prac nad wykorzystaniem technologii IT w obszarze usáug Ğwiadczonych przez paĔstwo, np. do uproszczenia kontaktów z obywatelami (ang. e-Government3).
Znaczenie usáug elektronicznych sukcesywnie roĞnie takĪe w naszym kraju, co znajduje odzwierciedlenie w pracach legislacyjnych parlamentu oraz rozwiązaniach wdraĪanych na róĪnych szczeblach administracji. Od momentu akcesji do Unii Europejskiej
1 maja 2004 r., Polska musi respektowaü równieĪ regulacje unijne związane z ujednoliceniem poziomu dostĊpu do szeroko rozumianych mediów elektronicznych. Wedáug
danych4 zebranych przez UE odsetek Europejczyków, którzy jeszcze nigdy nie korzystali
z Internetu, wciąĪ oscyluje w granicach 30 proc. PrzyjĊcie Europejskiej Agendy Cyfrowej5,
stanowiącej czĊĞü strategii Europa 20206, jest wyrazem powszechnej tendencji, aby ten
stan rzeczy zmieniü. W celu unikniĊcia tzw. dryfu rozwojowego, takĪe w Polsce prowadzone są intensywne prace nad upowszechnianiem dostĊpu do szerokopasmowego
Internetu (niwelowanie tzw. problemu wykluczenia cyfrowego). Namacalnym dowodem
zwiĊkszenia dynamiki rozwoju jest wysoki poziom wykorzystania przez polskie podmioty Ğrodków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka7. Z kolei inspiracją
o charakterze strategicznym na najbliĪsze dwie dekady jest Raport Polska 20308, stanowiący przyczynek do dyskusji na temat kierunków rozwoju naszego paĔstwa.
Patrząc szerzej, moĪna stwierdziü, Īe ogólną, Ğwiatową tendencją obserwowaną
równieĪ u nas staje siĊ dąĪenie do upowszechnienia narzĊdzi ICT (ang. Information and
1
2
3
4
5
6
7
8

http://pl.wikipedia.org/wiki/Handel_elektroniczny.
http://pl.wikipedia.org/wiki/E-business.
http://pl.wikipedia.org/wiki/E-government.
http://ec.europa.eu/news/science/100519_pl.htm.
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm.
http://europa.eu/press_room/press_packs/europe_2020/index_en.htm.
http://www.poig.gov.pl/.
http://www.zds.kprm.gov.pl/user¿les/PL_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf.
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Communication Technologies9) na jak najwiĊkszą skalĊ. Przykáadem tego mogą byü
choüby dáugofalowe plany krajów wysoko rozwiniĊtych, np. USA czy Japonii.

2. Teleinformatyka motorem zmian w ABW
Intencją Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego zawsze byáo sprostanie wymaganiom rozwijającego siĊ otoczenia. Agencja dba o to, aby posiadaü Ğrodki pozwalające
odpowiedzieü na nowe zagroĪenia, takĪe te, które wynikają z rozwoju i coraz wiĊkszego rozpowszechnienia rozwiązaĔ teleinformatycznych. NaleĪy przy tym podkreĞliü,
iĪ nowoczesne technologie byáy i są rozpatrywane nie tylko pod kątem potencjalnych
zagroĪeĔ, ale równieĪ ogromnych moĪliwoĞci uzyskania realnej wartoĞci dodanej dla
funkcjonowania samej instytucji.
Analiza Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego z perspektywy osiagniĊcia
efektu synergii, wspieranego zdobyczami informatyki, wydaje siĊ byü ciekawa nie tyle
z punktu widzenia przedmiotu zmian, ile charakteru samej organizacji. SáuĪba specjalna funkcjonująca w dobie dynamicznych zmian musi odpowiednio szybko dostosowaü siĊ do nowych warunków, przy jednoczesnej dbaáoĞci o efektywnoĞü w podejmowaniu nowych wyzwaĔ.
Zanim przejdziemy do omówienia zaáoĪeĔ, przebiegu i skutków transformacji
Agencji w związku z koniecznoĞcią stosowania rozwiązaĔ z branĪy IT, warto wyróĪniü
gáówne obszary, które ulegáy przeobraĪeniom, a nie wynikają bezpoĞrednio z samego
postĊpu technologicznego. Są to:
a. obszar mentalny (zasada ograniczonego zaufania),
b. obszar organizacyjno-zarządczy (konsolidacja i wstĊp do procesowoĞci).
2.1. Obszar mentalny (zasada ograniczonego zaufania)
SkrupulatnoĞü stosowania na wszystkich szczeblach administracji, a szczególnie
w sáuĪbach specjalnych, zasady ograniczonego zaufania stanowiáa jedno z gáównych
wyzwaĔ w trakcie procesu zmiany wieloletnich przyzwyczajeĔ i nawyków funkcjonariuszy. Gromadzenie informacji w postaci papierowej, w szczelnie opieczĊtowanych szafach oraz ograniczenie dostĊpu poprzez stosowanie zabezpieczeĔ ¿zycznych musiaáo
ulec gruntownemu przemodelowaniu pod wpáywem aplikowania kolejnych rozwiązaĔ teleinformatycznych, mających w przewaĪającej mierze charakter scentralizowany.
Przekonywanie o zasadnoĞci coraz szerszego wykorzystania technologii teleinformatycznych musiaáo uwzglĊdniaü rzetelne instrumentarium, które wskazaáoby celowoĞü kierunków dziaáaĔ. Dojrzewający dziaá IT wykorzystaá m.in. takie argumenty:
• cyfrowa postaü danych dominuje w otoczeniu i zastĊpuje tradycyjne formy przechowywania,
• moĪliwoĞü wspóádzielenia posiadanych zasobów daje szansĊ korzystania z wiedzy
dostĊpnej w innych komórkach czy oddziaáach Agencji, a jednoczeĞnie uwzglĊdnione
zostają ograniczenia zgodne z zasadą wiedzy uzasadnionej (ang. need to know),
• zalety wynikające bezpoĞrednio z zastosowania rozwiązaĔ IT, w tym:
– znaczne przyspieszenie niektórych dziaáaĔ, co prowadzi do uzyskania wiĊkszej efektywnoĞci, a tym samym skutecznoĞci,

9 http://pl.wikipedia.org/wiki/Teleinformatyka.
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– szybki dostĊp do wiedzy historycznej (praktyczne wdroĪenie idei organizacji uczącej
siĊ, realizowane nie tylko na podstawie ulotnej pamiĊci zasobów kadrowych),
– wykorzystanie otwartych Ĩródeá danych zapewniające ciągáy i natychmiastowy
dostĊp do aktualnych informacji,
– zalety komunikacji elektronicznej oraz pracy grupowej.
Nie bez znaczenia, zwáaszcza dla jednostek logistycznych oraz Ğcisáego kierownictwa Agencji, byáy równieĪ kalkulowane oszczĊdnoĞci ¿nansowe.
Nie mniej waĪnym czynnikiem, który miaá realny wpáyw na powodzenie procesu upowszechnienia ICT w sáuĪbie, byáy relacje pomiĊdzy jednostkami odpowiedzialnymi za realizacjĊ ustawowych zadaĔ Agencji a dziaáem IT stanowiącym wsparcie logistyczne. Kluczowe w tym obszarze byáo przeáamanie wzajemnych, wyksztaáconych przez lata, obiegowych opinii o pracownikach róĪnych dziaáów.
Po pierwsze, naleĪaáo zmieniü sposób postrzegania pracowników pionu IT, którzy byli do tej pory uwaĪani za pomoc przy obsáudze sprzĊtu komputerowego. DziĊki
podjĊtym inicjatywom, informatyka staáa siĊ narzĊdziem potrzebnym w zakresie
znacznie wykraczającym poza przyziemne czynnoĞci obsáugowo-serwisowe. Przy tej
okazji zmieniá siĊ takĪe stosunek do samych narzĊdzi IT. ZakoĔczone sukcesem wdroĪenie nowych klas narzĊdzi, w tym wspierających procesy obiegu dokumentów oraz
analitycznych, spowodowaáo, Īe Ğrodki teleinformatyczne są nieodzownym elementem,
towarzyszącym funkcjonariuszom w codziennej pracy, a nie jedynie zwykáym usprawnieniem najbardziej podstawowych prac biurowych, np. edytowania dokumentów.
Po drugie, realizowane na szeroką skalĊ wdroĪenie nowych rozwiązaĔ odbywaáo
siĊ przy udziale wszystkich pionów Agencji. Przyczyniáo siĊ to do lepszego zrozumienia przez pracowników dziaáu IT powagi zadaĔ powierzonych innym strukturom ABW.
Po trzecie, dziĊki wielkiej determinacji osób odpowiedzialnych za integracjĊ dziaáaĔ pionów podstawowych i wspierających, dostrzeĪono istotĊ wzajemnej zaleĪnoĞci,
która przy wáaĞciwie zoorganizowanej wspóápracy przynosi pro¿ty obu stronom.
Po czwarte, stopniowe wdraĪanie rozwiązaĔ na zasadzie ewolucji, a nie rewolucji, stworzyáo komfortową sytuacjĊ, w której napĊdzana imperatywem doskonaáoĞci
kadra informatyczna aplikowaáa teleinformatyczne nowinki metodą maáych kroków,
a nie kamieni milowych, dając koĔcowym uĪytkownikom czas na spokojne zapoznawanie siĊ z nowymi produktami.
Wreszcie ostatnia kwestia, na jaką pozytywny wpáyw miaá proces upowszechniania
narzĊdzi IT, to integracja Agencji. Udaáo siĊ przezwyciĊĪyü brak zrozumienia wzajemnych
zaleĪnoĞci i zaszczepiü koniecznoĞü wspóádziaáania w ĞwiadomoĞci funkcjonariuszy ABW,
tak potrzebnego w budowaniu potencjaáu intelektualnego caáej instytucji. Zataczający coraz
szersze krĊgi proces integracji w koĔcowym etapie pozwoliá osiągnąü efekt synergii wynikającej z nastawienia wszystkich pionów ABW na osiągniecie wspólnych celów.
Podsumowując katalog przytoczonych powyĪej dziaáaĔ, naleĪy stwierdziü, iĪ
chĊü ewoluowania w kierunku pogáĊbionej wspóápracy, przy znaczącym wsparciu najwyĪszej kadry zarządzającej, zaowocowaáa przeáomem w zrozumieniu rosnącej istotnoĞci narzĊdzi ICT oraz wzajemnym docenieniem wartoĞci pracy zespoáowej.
2.2 Obszar organizacyjno-zarządczy (konsolidacja i wstĊp do procesowoĞci)
Po usuniĊciu pielĊgnowanych przez lata, przedstawionych powyĪej, nieefektywnych schematów, przystąpiono do wdroĪenia kolejnego etapu przemodelowania
zasad funkcjonowania Agencji w obszarze ICT. Zrozumiaáą tendencją, która wynika
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wprost z moĪliwoĞci, jakie stwarzają nowoczesne metody zarządzania dziaáem IT, byáo
podĊcie staraĔ w kierunku uzyskania wyĪszych wskaĨników efektywnoĞci (ang. Key
Performance Indicators10). W związku z tym pierwszorzĊdnym celem dziaáaĔ staáa siĊ
konsolidacja rozproszonej dotychczas kadry wyspecjalizowanej w dziedzinie nowoczesnych technologii. PodjĊte inicjatywy moĪna podzieliü na cztery gáówne etapy:
• integracja organizacyjna – w ramach zrealizowanej z duĪym rozmachem reorganizacji prawie wszyscy informatycy, zatrudnieni dotychczas w roĪnych jednostkach, zostali zgromadzeni w jednym, spójnym pionie odpowiedzialnym za caáoĞü
zagadnieĔ z obszaru IT;
• poziomowanie wiedzowe – dziĊki uruchomionemu systemowi szkoleĔ oraz
bezpoĞredniej wymianie wiedzy pomiĊdzy pracownikami bardziej i mniej doĞwiadczonymi, uzyskano jednolity zasób kadrowy posiadający znacznie wyĪszy sumaryczny potencjaá intelektualny i sprawczy;
• powoáanie struktur dedykowanych – w odpowiedzi na stopniowo rozbudowywaną
infrastrukturĊ sprzĊtową i programową, a takĪe rosnący poziom skomplikowania
procesu zarządzania wielopoziomową strukturą organizacyjną, podjĊto decyzjĊ
o wydzieleniu komórek odpowiedzialnych za obsáugĊ kluczowych obszarów IT;
• ciągáe doskonalenie istniejących struktur, zasobów kadrowych oraz przemodelowywanie w miarĊ predykcji i pojawiania siĊ nowych potrzeb (ciągáe udoskonalanie
procesów wewnĊtrznych w organizacji).
WiĊcej uwagi warto poĞwiĊciü nowym komórkom IT. W odpowiedzi na postĊpującą rozbudowĊ infrastruktury teleinformatycznej, planowano kolejne kroki intensywnego rozwoju oraz specjalizacjĊ w tym obszarze, wydzielono dziaá odpowiedzialny
za utrzymanie i rozwój systemów najbardziej istotnych dla funkcjonowania Agencji.
W ramach powoáanej komórki zgromadzono kadrĊ posiadającą kompetencje z zakresu:
• administrowania infrastrukturą serwerową,
• administrowania urządzeniami sieciowymi (zarówno w obszarze sieci lokalnych,
jak i rozlegáych),
• administrowania systemami szeroko rozumianego bezpieczeĔstwa.
W miarĊ upowszechniania siĊ przekonania co do zasadnoĞci wykorzystania
nowych produktów informatycznych wspierających prace jednostek Agencji, sukcesywnie rosáo równieĪ zapotrzebowanie na nowe unikalne produkty dostosowane do
potrzeb funkcjonariuszy. Z tego powodu wyáoniono strukturĊ odpowiedzialną za tworzenie i rozwijanie oprogramowania oraz administrowanie bazami danych. Zespóá
rozwoju oprogramowania, dziĊki posiadanym umiejĊtnoĞciom poáączonym ze znajomoĞcią funkcjonowania ABW, byá w stanie w relatywnie krótkim czasie oraz przy ograniczonych nakáadach ¿nansowych dostarczyü wymaganych aplikacji lub ich mody¿kacji. W zakresie obowiązków komórki znalazáy siĊ równieĪ kwestie związane z utrzymywaniem podrĊcznych Ĩródeá informacji zorganizowanych w systemie elektronicznych baz danych. Stosunkowo nową kompetencją, której wytworzenie okazaáo siĊ nieodzowne i niezwykle istotne z punktu widzenia pozytywnego odbioru przez uĪytkowników koĔcowych, byáa równieĪ umiejĊtnoĞü szkolenia pracowników z wdraĪanych
kolejno nowych produktów.
Powoáano takĪe strukturĊ odpowiedzialną za bieĪącą obsáugĊ informatyczną pracowników Agencji. Dziaá wsparcia (ang. Help Desk) przyjmuje róĪnymi kanaáami komunikacji (telefon, poczta wewnĊtrzna oraz dedykowane oprogramowanie zbudowane
10

http://pl.wikipedia.org/wiki/KPI.
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przez wspomniany juĪ wewnĊtrzny dziaá programistyczny) i sukcesywnie obsáuguje
zgáoszenia serwisowe. NaleĪy podkreĞliü, iĪ pomimo problemów wystĊpujących w
początkowej fazie istnienia tej komórki, dziĊki wysokiemu zaangaĪowaniu oraz ciągáemu doskonaleniu systemu wsparcia, uzyskano wymagany przez inne jednostki
poziom satysfakcji.
Opisany powyĪej proces, choü nieáatwy z punktu widzenia zakorzenionych
przyzwyczajeĔ (informatyk zawsze pod rĊką) oraz ewolucji związanej z dostĊpem do
nowych narzĊdzi i rozwiązaĔ (coraz wiĊkszy zakres dziaáaĔ realizowany z wykorzystaniem komputera), zostaá doprowadzony do stanu, w którym uzyskano równowagĊ
w zakresie wspóápracy pomiĊdzy jednostkami formuáującymi potrzeby, a speániającą
je kadrą informatyczną.
Dodatkowo, dziĊki nabytym doĞwiadczeniom i usystematyzowaniu pracy dziaáu
IT (równieĪ na gruncie wspóápracy z innymi strukturami logistycznymi), co miaáo
bezpoĞrednie przeáoĪenie na organizacjĊ pracy pewnych obszarów dziaáania innych
pionów, wykonano istotny zwrot w kierunku procesowego zarządzania w caáej organizacji. Jest to zagadnienie o tyle ciekawe, iĪ wáaĞnie przeobraĪenia mające miejsce
w pionie teleinformatycznym stanowią dziĞ wzorzec do upowszechnienia nowoczesnych metod zarządzania w innych jednostkach Agencji. Ewolucja, która dokonaáa siĊ
na tym gruncie, pozwala z satysfakcją stwierdziü, iĪ monitorowanie przebiegu procesów
i sukcesywne ich udoskonalanie, postrzegane obecnie jako element oczywisty, stawia
AgencjĊ BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego wĞród pionierów i liderów nowoczesnego kierowania potĊĪną organizacją sektora publicznego.

3. KilkanaĞcie lat doĞwiadczeĔ z zakresu wykorzystania IT
Abstrahując od kwestii mentalnych i organizacyjno-zarządczych, naleĪy stanowczo podkreĞliü, Īe najwiĊkszy postĊp związany z obszarem IT oraz jego rosnącym wpáywem na dynamikĊ i kierunki rozwoju Agencji dokonaá siĊ w obszarze stricte
technologicznym. Wpisując siĊ w ideĊ ciągáego rozwoju i samodoskonalenia, Agencja
BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego w przeciągu ostatnich lat dokonaáa potĊĪnego skoku
naprzód w wykorzystaniu rozwiązaĔ z dziedziny ICT.
Trzeba wspomnieü, Īe dodatkową motywacjĊ stanowiáy tu obowiązki certy¿kacji oraz akredytacji systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania
informacji klauzulowanych, naáoĪone na AgencjĊ przez UstawĊ o ochronie informacji niejawnych11. W tym przypadku znajomoĞü najnowszych rozwiązaĔ i trendów technologicznych, staáa siĊ warunkiem koniecznym do rzetelnego wypeánienia powierzonych zadaĔ.
Analogicznie do kaĪdego wysoce skomplikowanego przeobraĪenia, równieĪ ten
proces miaá charakter etapowy, zbieĪny z dynamiką zmian otoczenia. MoĪna w nim
wyodrĊbniü trzy fazy:
• komputeryzacja.
• rozbudowa infrastruktury i tworzenie jednolitej platformy.
• dedykowane systemy wyspecjalizowane.
3.1. Komputeryzacja
Zasadniczym przedmiotem realizacji tego, odlegáego z aktualnej perspektywy,
etapu byáo upowszechnienie wykorzystania sprzĊtu komputerowego wĞród funkcjona11

http://www.iniejawna.pl/przyciski/ustawa.html.
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riuszy Agencji. UĪywane powszechnie materiaáy piĞmiennicze zostaáy w przewaĪającej mierze zastąpione komputerami osobistymi. Tego czasu siĊgają równieĪ początki
budowy lokalnych sieci teleinformatycznych (ang. Local Area Networks12) oraz pierwszych poáączeĔ rozlegáych (ang. Wide Area Networks13), pozwalających na komunikacjĊ
pomiĊdzy jednostkami oddalonymi geogra¿cznie. Dziaáo siĊ to jeszcze przed konsolidacją dziaáu IT i dlatego budowane rozwiązania miaáy najczĊĞciej charakter silosowy,
w wiĊkszoĞci przypadków byáy od siebie ¿zycznie odseparowane, nie w peáni kompatybilne oraz oddzielnie administrowane.
Pomimo wielu niedoskonaáoĞci, okres ten naleĪy uznaü za owocny, ze wzglĊdu na
upowszechnienie podstawowych narzĊdzi informatycznych, co stanowiáo podwaliny
pod kolejne stadia rozwoju.
3.2. Rozbudowa infrastruktury i tworzenie jednolitej platformy
Ten etap trzeba uznaü za decydujący dla uzyskania zmiany jakoĞciowej.
Prowadzony równolegle z dziaáaniami związanymi ze zmianą mentalnoĞci, proces
informatyzacji charakteryzowaá siĊ najwyĪszym poziomem dynamiki. W jego zakres
weszáy omówione poniĪej zagadnienia teleinformatyczne.
3.2.1. Organizacja systemów wewnĊtrznych (infrastruktura i áącznoĞü)
Ze wzglĊdu na wspomniane usterki z okresu wczesnej komputeryzacji, pierwszym zadaniem podjĊtym przez kadrĊ zarządzającą pionem IT byáo ustalenie podstawowych standardów budowy i integracji rozwiązaĔ, co umoĪliwiáo obranie kierunku
dalszego rozwoju.
Przedmiotowy wysiáek byá skoncentrowany na:
• ujednoliceniu poziomu pokrycia poszczególnych lokalizacji Agencji okablowaniem
strukturalnym,
• doposaĪeniu punktów dystrybucyjnych oraz rozbudowie serwerowni,
• uruchomieniu sieci rozlegáej pomiĊdzy gáównymi lokalizacjami jednostek ABW,
• inwestycjach w sprzĊt serwerowy, macierze dyskowe, systemy backupu, systemy
bezpieczeĔstwa itp.,
• inwestycjach energetycznych,
• inwestycjach w system cháodzenia.
InfrastrukturĊ starano siĊ rozwinąü tak, aby sprostaáa obecnym i przyszáym potrzebom z uwzglĊdnieniem moĪliwoĞci rozbudowy oraz dbaáoĞcią o kwestie bezpieczeĔstwa.
3.2.2. Organizacja systemów wewnĊtrznych (platformy systemowowe)
Pracownicy pionu IT podjĊli równieĪ znaczne wysiáki projektowe i realizacyjne,
dziĊki którym ABW uzyskaáa moĪliwoĞü niezakáóconego, bezpiecznego pozyskiwania i przetwarzania danych istotnych z punktu widzenia zadaĔ oraz uprawnieĔ sáuĪby.
Pozwalają na to:
• bezpieczne i odseparowane systemy wewnĊtrzne – systemy bazujące na zuni¿kowanych platformach i standardach, które umoĪliwiają prowadzenie jednolitej polityki
bezpieczeĔstwa; powstaáe w owym czasie rozwiązania nadal stanowią gáówne platformy eksploatacji oraz wdraĪania kolejnych usáug i aplikacji;

12
13

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_lokalna.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sie%C4%87_rozleg%C5%82a.
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systemy dostĊpowe do Ĩródeá danych instytucji i sáuĪb wspóápracujących, z których
ABW korzysta zgodnie z ustawowymi uprawnieniami – rozwiązanie speániające
wymogi bezpieczeĔstwa gestorów zasobów i zapewnia niezakáócone funkcjonowanie
baz danych po stronie partnerów oraz peáną rozliczalnoĞü dziaáaĔ po stronie Agencji;
bezpieczne systemy dostĊpowe do Internetu.

3.2.3. DostĊp do zewnĊtrznych Ĩródeá danych
Bazując na juĪ posiadanej infrastrukturze, przystąpiono do realizacji dedykowanych systemów dostĊpowych pozwalających na komunikacjĊ z zewnĊtrznymi zbiorami
danych. Z uwagi na potrzebĊ szybkiego uzyskiwania wyników, zbudowane rozwiązania pracują w trybie on-line i realizują wymianĊ danych w sposób synchroniczny lub
asynchroniczny, w zaleĪnoĞci od sposobu zorganizowania podsystemów udostĊpniania
danych po stronie ich gestorów. Tak jak w przypadku kaĪdej implementacji, szczególny
nacisk poáoĪono na organizacjĊ bezpiecznych styków i poáączeĔ miĊdzysystemowych.
3.2.4. Informatyczne wsparcie czynnoĞci podstawowych
Wykorzystując bezpieczną platformĊ wewnĊtrzną, która z biegiem czasu staáa
siĊ podstawowym Ğrodowiskiem pracy wszystkich funkcjonariuszy, przystąpiono do
wypeánienia jej jak najwiĊkszą liczbą niezbĊdnych w codziennej sáuĪbie zintegrowanych
zbiorów danych, usáug i aplikacji koĔcowych. Proces ten nie zostaá jeszcze ukoĔczony
ze wzgledu na wielowątkowoĞü prowadzonych prac. Jednak intensywna wspóápraca
komórek pionu IT pozwoliáa na wypracowanie powszechnie obowiązujących standardów w zakresie budowy i wdraĪania oprogramowania uĪytkowego, tj.:
• wielowarstwowej (ze wskazaniem co najmniej trójwarstwowej) architektury aplikacji (ang. Multi-tier architecture14),
• jednolitej autentykacji (uwierzytelniania) i autoryzacji uĪytkowników,
• poufnoĞü skáadowania i transmisji,
• rozliczalnoĞci dziaáaĔ uĪytkowników,
• wysokiego poziomu dostĊpnoĞci.
Powstaáe na ich podwalinach rozwiązania wspieraáy m.in. takie podstawowe
obszary dziaáalnoĞci, jak:
• systemy gromadzenia i wyszukiwania danych zgromadzonych w zasobach
wewnĊtrznych,
• specjalizowane systemy ewidencyjne,
• systemy wspierające dziaáalnoĞü logistyczną.
3.3. Dedykowane systemy wyspecjalizowane
Pion IT podjąá równieĪ wzmoĪony wysiáek związany z zaprojektowaniem i wdroĪeniem kolejnych systemów usprawniających funkcjonowanie Agencji BezpieczeĔstwa
WewnĊtrznego. Ze wzglĊdu na Ğcisáy związek implementowanych rozwiązaĔ z istniejącą pragmatyką sáuĪby, przedmiotowe przedsiĊwziĊcia oprócz wymiaru technicznego
obejmowaáy równieĪ zagadnienia prawne (zmiana niektórych regulacji wewnĊtrznych) oraz organizacyjno-zarządcze. Wymóg zaangaĪowania w wymienione obszary
wpáynąá jednak niezwykle pozytywnie na caáoĞü realizacji ze wzglĊdu na moĪliwoĞü
wykonania bardziej pogáĊbionych prac analitycznych oraz utwierdzenie w przekonaniu
o istotnoĞci pionu IT w strukturach Agencji.
14
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Przy udziale wielu jednostek merytorycznych udaáo siĊ z powodzeniem zaprojektowaü, zaimplementowaü i wdroĪyü kompleksowe rozwiązania wspierające dziaáanie Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego. PoĞród wielu istotnych przedsiĊwziĊü na
szczególną uwagĊ zasáugują opisane poniĪej.
3.3.1 Elektroniczny system wspierający obieg dokumentów
Rozwiązanie w peáni autorskie, w znaczny sposób usprawniające obieg dokumentów (papierowych, elektronicznych i hybrydowych) oraz przyspieszające wiĊkszoĞü
prac związanych z prowadzeniem i obsáugą duĪych woluminów dokumentacji, w tym
zwáaszcza:
• prowadzeniem rejestru dokumentów,
• przekazywaniem dokumentów papierowych,
• dekretacjom, stanowiące istotny element zarządzania przepáywem pracy (ang.
workÀow15),
• kontrolą dostĊpu do treĞci,
• kartą zapoznania,
• archiwizacją,
• wyszukiwaniem i raportowaniem.
Z uwagi na wymagania kluczowych jednostek merytorycznych, które mocno artykuáowaáy potrzebĊ ¿zycznego wydzielenia wáasnych zasobów informacyjnych, powyĪsze rozwiązanie zostaáo zrealizowane w architekturze rozproszonej. Przedmiotem prac
w kolejnych etapach byáa sukcesywna integracja poszczególnych instancji systemu,
obejmująca m.in.:
• centralizacjĊ zarządzania sáownikami,
• uruchomienie dostĊpu do danych z wielu instancji dla uĪytkowników posiadających
specjalne uprawnienia,
• planowana implementacja wewnĊtrznego systemu wymiany korespondencji (automatyzacja przesyáania danych rejestrowych oraz elektronicznych wersji dokumentów pomiĊdzy wydzielonymi instancjami systemu).
3.3.2. System pozwalający na gromadzenie, wspóádzielenie i analizĊ informacji
W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie ze strony wielu jednostek oraz brak
odpowiedniego produktu dostĊpnego na rynku, zaprojektowano i zbudowano od podstaw wáasnymi siáami system wspomagający prace analityczne. DziĊki wdroĪeniu autorskiego rozwiązania, unikalnego w skali istniejących rozwiązaĔ, uzyskano efekt wysokiego poziomu uniwersalnoĞci i praktycznie dowolnej rozszerzalnoĞci w miarĊ pojawiających siĊ potrzeb uĪytkowników. Gáówne funkcjonalnoĞci dostĊpne funkcjonariuszom to:
• dowolne modelowanie struktur przechowywanych i analizowanych w systemie
obiektów, tj.:
– obiektów Ĩródáowych,
– obiektów informacyjnych,
– relacji zachodzących pomiĊdzy wymienionymi obiektami,
• zaawansowany mechanizm analityczny pozwalający na wyszukiwanie danych równieĪ w przypadku wprowadzenia kryteriów rozmytych;
• wysoce wysublimowany system zarządzania dostĊpem do obiektów,
• zaawansowany system wprowadzania danych, pozwalający na unikniĊcie duplikacji,
15
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modeler gra¿czny.
Dodatkowe funkcje pozwalające na wspóápracĊ z oprogramowaniem ¿rm trzecich uczyniáy z tego rozwiązania jedno z podstawowych narzĊdzi w codziennej pracy
pionów liniowych.
3.3.3 Jednorodny system dostĊpowy do zewnĊtrznych zasobów danych
Z kolei, w opierając siĊ na wspomnianej wczeĞniej platformie dostĊpowej do zasobów zewnĊtrznych (patrz wyĪej), zaprojektowano i wdroĪono rozwiązanie centralizujące ten obszar dziaáania (tzw. broker informacyjny). Uzyskane w ten sposób pozytywne wyniki obejmowaáy szczególnie:
• rezygnacjĊ z dedykowanych terminali dostĊpowych pozwalających na odpytywanie
pojedynczych zasobów,
• ujednolicenie systemu (równieĪ na poziomie interfejsu gra¿cznego) skáadania
i kolejkowania zapytaĔ oraz obsáugi strumienia odpowiedzi,
• ujednolicenie systemu bezpieczeĔstwa,
• scalanie wyników wielu sprawdzeĔ w ramach przejrzystych i de¿niowalnych
raportów.
Sukcesywny rozwój IT w Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego oraz rosnący
poziom wykorzystania narzĊdzi IT wiązaá siĊ równieĪ z ciągáą potrzebą modernizacji
infrastruktury. W tym obszarze prowadzone dziaáania skoncentrowano na:
• podniesieniu poziomu dostĊpnoĞci (ang. High Availability) osiąganym poprzez:
– klastrowanie kluczowych serwerów baz danych i aplikacji,
– redundancjĊ urządzeĔ sieciowych,
– wdroĪenie wysokowydajnych macierzy dyskowych,
– wdroĪenie scentralizowanego backupu,
• wdroĪeniu infrastruktury wirtualnej (ang. Infrastructure As a Service),
• ciągáej dbaáoĞci o bezpieczeĔstwo.

4. Podsumowanie
Systemy IT, podobnie jak sama organizacja, wymagają ciągáego udoskonalania i dostosowania do zmiennego otoczenia. Agencja BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego,
mając peáną ĞwiadomoĞü tych potrzeb, nieprzerwanie dąĪy do wpisania siĊ w ogólnoĞwiatowe tendencje w tym obszarze. Z dotychczasowych obserwacji wynika, iĪ
zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju rola narzĊdzi ICT sukcesywnie roĞnie. Przedmiotowa tendencja jest wyjątkowo klarowna na polu innowacji
czy redukcji kosztów rozumianych nie tylko przez pryzmat ¿nansowy, ale równieĪ
oszczĊdnoĞci czasu. Táumaczy to wysoką pozycjĊ dziaáów IT w strukturach organizacyjnych przedsiĊbiorstw.
Przed kadrą odpowiedzialną za funkcjonowanie i rozwój technologii teleinformatycznych w Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego nadal stoją powaĪne wyzwania
związane m.in. z:
• potrzebą ciągáego udoskonalania procesów przebiegających wewnątrz Agencji
oraz na styku z innymi instytujami wspóápracującymi prowadzące do sukcesywnego podnoszenia poziomu dojrzaáoĞci caáej organizacji, wyraĪonego np. w modelu
CMMI (ang. Capability Maturity Model Integration),
• obejmowaniem wymienionych procesów zakresem wsparcia z wykorzystaniem
narzĊdzi ICT;
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peáną integracją istniejących rozwiązaĔ,
poszerzeniem kanaáów dostĊpowych do gromadzonych zasobów,
ciągáym podnoszeniem standardów bezpieczeĔstwa.
Z kolei w skali ogólnopolskiej i Ğwiatowej moĪna wymieniü nastĊpujące wyzwania dla instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeĔstwo:
• udziaá w zapewnieniu najwyĪszych standardów bezpieczeĔstwa implementowanych
rozwiązaĔ narodowych,
• zapewnienie interoperacyjnoĞci budowanych rozwiązaĔ z systemami sáuĪb partnerskich, w tym równieĪ zagranicznych.
NaleĪy podkreĞliü, iĪ to wáaĞnie dziĊki wykorzystaniu rozwiązaĔ teleinformatycznych w dziaáaniach realizowanych dotychczas w tradycyjny sposób moĪliwe
jest skuteczne gromadzenie, analiza oraz de¿niowanie kierunków dziaáaĔ Agencji
BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, a tym samym skuteczne dbanie o bezpieczeĔstwo paĔstwa i obywateli.

Streszczenie
W publikacji omówiono doĞwiadczenia Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego
związane z rozwojem technologii teleinformatycznych. W ciągu ostatnich kilku lat
w ABW z powodzeniem wdroĪono wiele nowych rozwiązaĔ z branĪy IT. Opisany
w artykule algorytm postĊpowania, skoncentrowany wokóá ciągáego udoskonalenia
realizowanego metodą maáych kroków, wydaje siĊ byü optymalną drogą modernizacji,
jaka moĪe byü wdroĪona w instytucjach paĔstwowych przy jednoczesnym zachowaniu
ciągáoĞci dziaáania i racjonalnego gospodarowania Ğrodkami publicznymi.
Oprócz aspektów stricte technologicznych autor zwraca równieĪ uwagĊ na systemowy charakter innych zmian, które zaistniaáy w nastĊpstwie gruntownej przebudowy
pionu IT. Obok wykazanych sukcesów z zakresu modernizacji infrastruktury, tworzenia jednolitych platform systemowych oraz budowy dedykowanego oprogramowania
specjalistycznego, szczególną uwagĊ zwrócono równieĪ na wdraĪanie nowoczesnych
metod zarządczych, w tym w szczególnoĞci zarządzania projektami oraz elementów
zarządzania procesowego.

Abstract
The aim of the following article is to share experience of Internal Security Agency
relative to the development of the Information and Communication Technologies. In the
last few years many new solutions of the IT industry have been introduced in the ABW.
The algorithm of procedure described in the article is focused on a constant improvement by implementing the method of small steps. It is probably the optimal way of
modernization which may be implemented in state institutions, simultaneously maintaining continuity of work and a rational management of public funds.
Besides technological aspects in the strict sense of the world, the author also pays
attention to a systemic nature of other changes that have arisen as a consequence of
a radical reconstruction of the IT department. Apart from the mentioned achievements
in the ¿eld of modernization of infrastructure, creation of uniform system platforms and
construction of dedicated specialist software, the emphasis has been also put on implementation of the modern management methods, including project management and elements of process management.
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Maciej KluczyĔski

Politically Exposed Person,
czyli osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne
jako klient o podwyĪszonym stopniu ryzyka
Ryzyko defraudacji funduszy paĔstwowych w związku z przemianami
politycznymi w Afryce Póánocnej i na Bliskim Wschodzie na przykáadzie
Tunezji, Egiptu i Libii1
Wzburzenie spoáeczeĔstw od lat pozostających pod jarzmem reĪimów narzuconych
przez dyktatorów powoduje, Īe kruszą siĊ fundamenty ich wáadzy w kolejnych paĔstwach
Afryki Póánocnej i Bliskiego Wschodu. Zjawisko to budzi wĞród kolejnych autorytarnych
przywódców paĔstw obawy związane z ryzykiem reakcji áaĔcuchowej, w zwiazku z tym
zmuszeni zostają do przeprowadzenia zmian politycznych i reform gospodarczych, które
mogą doprowadziü ich do utraty wszelkich pro¿tów, w tym ¿nansowych2.
Niepokoje spoáeczne w formie wiĊkszych lub mniejszych protestów inspirowanych wydarzeniami w Tunezji i Egipcie odnotowano juĪ w Algierii, Jordanii, Sudanie,
Omanie, Mauretanii, Maroku i Jemenie3, a takĪe Libii, Bahrajnie i Syrii.
JaĞminowa rewolucja w Tunezji doprowadziáa do obalenia reĪimu prezydenta Zin
El-Abidina Ben Alego, który sprawowaá wáadzĊ przez 23 lata. Skuteczne obalenie tunezyjskiego prezydenta staáo siĊ przyczynkiem do rozprzestrzenienia siĊ fali niezadowolenia
spoáecznego wobec kolejnych reĪimów autorytarnych w regionie, w tym przeciwko prezydentowi Hosniemu Mubarakowi (30 lat u wáadzy) oraz przywódcy Libii Muammarowi
al-Kadda¿emu (42 lata u wáadzy).
Okazuje siĊ, Īe stabilizacja budowana w oparciu o dáugotrwaáe autorytarne rządy
w krajach regionu zaczyna siĊ wyczerpywaü. Kraje takie jak np. Libia, Algieria, Etiopia,
Jordania, Jemen czy Syria (pomijając kraje poáoĪone poza regionem) zostaáy zmuszone
do rozwaĪenia, czy utrzymywanie obecnej formy wáadztwa paĔstwowego, coraz bardziej pozbawionego legitymizacji i poparcia spoáecznego, nie bĊdzie katalizowane przez
nagáy i nieobliczalny wybuch niezadowolenia mieszkaĔców tych paĔstw, skutkującego
niekontrolowanym rozwojem sytuacji w kraju i w jego bezpoĞrednim otoczeniu4.
JednakĪe, niezaleĪnie od rozwoju wydarzeĔ w paĔstwach Afryki Póánocnej
i Bliskiego Wschodu, specy¿ka rządów w tych krajach zmusza instytucje ¿nansowe
do gáĊbszego rozpoznania potencjalnych zagroĪeĔ páynących ze strony przedstawicieli
establishmentu politycznego i ich wspóápracowników. RoĞnie prawdopodobieĔstwo, Īe
elity polityczne tych paĔstw bĊdą chciaáy wyprowadziü z systemów ¿nansowych swoich krajów Ğrodki ¿nansowe o nieznanym pochodzeniu za poĞrednictwem obcych insty1
Opis sytuacji politycznej w Afryce Póánocnej i na Bliskim Wschodzie na dzieĔ 15 lipca 2011 roku (wszystkie przypisy autora).
2
A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, Wydarzenia w Tunezji i Egipcie oraz ich konsekwencje regionalne, s. 13,
http://www.bbn.gov.pl/portal/pl/2/2762/quotWydarzenia_w_Tunezji_i_Egipcie_oraz_ich_konsekwencje_
regionalnequot.html (10.02.2011).
3
A. Dzisiów-Szuszczykiewicz, Wydarzenia w Tunezji…, s. 8.
4
S. KamiĔski, Strategiczne konsekwencje przewrotu w Egipcie, s. 6, http://www.bbn.gov.pl/portal/
pl/2/2769/quotStrategiczne_konsekwencje_przewrotu_w_Egipciequot.html (10.02.2011).
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tucji ¿nansowych. Dlatego teĪ niektóre instytucje odpowiedzialne za ochronĊ systemów ¿nansowych swoich paĔstw przed wykorzystaniem ich w procesie prania pieniĊdzy (Trac¿n – Francja, Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN – Stany
Zjednoczone) zarekomendowaáy zwrócenie wiĊkszej uwagi na taką moĪliwoĞü5.
Bank ĝwiatowy zakáada, Īe politycy i urzĊdnicy defraudują rocznie od 20 do 40 mld
dolarów. WĞród polityków to dyktatorzy najczĊĞciej defraudują pieniądze6. WiĊkszoĞü
tych Ğrodków ¿nansowych tra¿a na zagraniczne rachunki dyktatorów bądĨ osób z nimi
ĞciĞle powiązanych, tj. czáonków rodzin lub najbliĪszych wspóápracowników7.
Instytucje ¿nansowe, w związku z zaistniaáymi niepokojami spoáecznymi w paĔstwach Afryki Póánocnej i na Bliskim Wschodzie oraz związanymi z tym ewentualnymi zmianami politycznymi, muszą uwzglĊdniü ich wpáyw, oszacowując ryzyko swojej dziaáalnoĞci ¿nansowej. Ryzyko moĪe byü związane z poszczególnymi klientami
oraz transakcjami przez nich lub w ich imieniu przeprowadzanymi, poniewaĪ transferowane Ğrodki ¿nansowe mogą pochodziü z róĪnych przestĊpstw, w tym ¿nansowych
(m.in. defraudacji, korupcji)8.
Tunezja
W dniu 14 stycznia 2011 r. prezydent Tunezji Zin al-Abidin Ben Ali w wyniku niepokojów spoáecznych trwających od miesiąca rozwiązaá rząd i opuĞciá kraj. Prezydent
wraz maáĪonką Leilą Ben Ali skryá siĊ na terenie Arabii Saudyjskiej, zabierając
z sobą 1,5 tony záota o wartoĞci 50 mln euro (42 mln funtów)9.
JuĪ 15 stycznia francuski rząd poinformowaá o podjĊciu kroków mających na celu
zablokowanie podejrzanych operacji ¿nansowych, które miaáyby pozwoliü na wytransferowanie z Francji zgromadzonych na jej terenie aktywów obalonego prezydenta
Tunezji. Francuska jednostka analityki ¿nansowej Trac¿n zwróciáa siĊ do instytucji
5

Update of Annex to the Ordinance on Measures Against Certain Individuals from Tunisia, Federal
Department of Foreign Affairs, Media Release, 28.01.2011, http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/recent/
media/single.html?id=37454 (14.02.2011); Amendment to the Annex to the Ordinance on Measures Against
Certain Individuals from Tunisia, Federal Department of Foreign Affairs, Media Release, 4.02.2011, zob.:
http://global.world-check.com/articles/2011/01/24/¿ncen-warns-suspect-pep-money-tunisia/(14.02.2011),
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/zona-prezydenta-tunezji-uciekla-z-15-tony-zlota,1,4111925,wiadomosc.
html (14.02.2011).
6
Pierwszą piątkĊ dyktatorów, którzy rozkradli najwiĊcej pieniĊdzy, tworzą Hadji Mohamed Suharto
(b. prezydent Indonezji w latach 1967-1998) – 15-35 mld $, Ferdinand Marcos (b. prezydent Filipin w latach
1965-1986) – 5-10 mld $, Mobutu Sese Seko (b. prezydent Zairu w latach 1965-1997) – 5 mld $, Sani Abacha
(b. przywódca Nigerii w latach 1993-1998) – 2-5 mld $, Slobodan Miloszeviü (b. prezydent Serbii, potem
Jugosáawii w latach 1991-2000) – 1 mld $ (wg Transparency International). Za: M. Potocki, Szwajcaria
zabierze pieniądze dyktatorom, „Dziennik Gazeta Prawna”, 4-6 lutego 2011, nr 24 (2910). Zob.: http://
www.tvn24.pl/-1,1692752,0,1,grube-portfele-dyktatorow,wiadomosc.html (15.02.2011). Zgodnie z informacją podaną przez portal internetowy aljazeera.net Szwajcaria potwierdziáa, Īe odnalazáa 416 mln dolarów
nielegalnych aktywów potencjalnie powiązanych z przywódcą Libii Muammarem al-Kadda¿m i jego otoczeniem, 473 mln dolarów byáego prezydenta Egiptu Hosniego Mubaraka i 69 mln dolarów byáego prezydenta Tunezji Zin El-Abidina Ben Alego. Switzerland says 'illegal assets' found, 02.05.2011, http://english.
aljazeera.net/news/africa/2011/05/201152211937541921.html (02.05.2011). Zob. R. Peston, Revealed: Where
Libya invests $53bn, 25 May 2011, http://www.bbc.co.uk/news/business-13552364 (12.07.2011).
7
M. Potocki, Szwajcaria…
8
Zob. http://global.world-check.com/media/d/content_ pressrelease_reference/Political_Unrest_
Heightens_Need_for_Clarity_of_Information.pdf (10.02.2011).
9
Zob. http://wiadomosci.onet.pl/swiat/zona-prezydenta-tunezji-uciekla-z-15-tony-zlota,1,4111925, wiadomosc.html (28.01.2011).

V.

OCHRONA EKONOMICZNYCH INTERESÓW PAēSTWA

179

¿nansowych we Francji z proĞbą o zwrócenie uwagi na operacje ¿nansowe podejmowane przez osoby z rodziny Ben Alego oraz jego bliskich wspóápracowników10.
W związku z wydarzeniami w Tunezji równieĪ amerykaĔska jednostka analityki ¿nansowej – FinCEN – 20 stycznia 2011 r. opublikowaáa komunikat przestrzegający banki przed akceptowaniem funduszy, które mogą stanowiü aktywa paĔstwa
tunezyjskiego lub dochody z korupcji i innego rodzaju przestĊpstw11.
Pod koniec stycznia (28 stycznia) wáadze Szwajcarii poinformowaáy o zablokowaniu transakcji dokonywanych przez przedstawicieli obalonych wáadz Tunezji12.
Kilka dni póĨniej (4 lutego) Szwajcaria podjĊáa decyzjĊ o zamroĪeniu na 3 lata aktywów prawdopodobnie zdefraudowanych przez byáych przedstawicieli wáadz Tunezji,
aby w tym czasie nowe wáadze mogáy podjąü odpowiednie kroki w celu ich odzyskania13.
W dniu 31 stycznia 2011 r. zostaáa przyjĊta Decyzja Rady UE 2011/72/WPZB dotycząca Ğrodków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom
w związku z sytuacją w Tunezji14. Początkowo zostaá do niej wpisany jedynie prezydent Tunezji wraz z maáĪonką, jednak Rozporządzenie Rady UE z dnia 4 lutego 2011 r.
w sprawie Ğrodków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji uzupeániáo listĊ o kolejne 46 osób
z otoczenia prezydenta15.
Byáy prezydent Ben Ali oraz jego maáĪonka zostali 20 czerwca zaocznie skazani
przez sąd na 35 lat wiĊzienia za sprzeniewierzenie Ğrodków publicznych. Za poĞrednictwem swoich adwokatów Ben Ali odrzuciá oskarĪenia tunezyjskiego wymiaru sprawiedliwoĞci. Arabia Saudyjska, w której przebywa byáy prezydent, nie odpowiedziaáa na
wniosek o jego ekstradycjĊ16.
Egipt
Protesty spoáeczne w Egipcie doprowadziáy równieĪ do ustąpienia z urzĊdu prezydenta Hosniego Mubaraka 11 lutego 2011 r. Jednak juĪ wczeĞniej prokurator generalny
Egiptu wprowadziá w Īycie sankcje w postaci zakazu podróĪowania oraz zamroĪenie
10

Bliskie związki Tunezji z Francją wynikają z faktu, iĪ byáa ona do 1956 r, pod protektoratem francuskim.
Guidance to Financial Institutions on Recent Events in Tunisia, FIN-2011-A001, January 20, 2011, http://
www.¿ncen.gov/statutes_regs/guidance/pdf/FIN-2011-A001.pdf (15.02.2011); http://global.world-check.
com/articles/2011/01/24/¿ncen-warns-suspect-pep-money-tunisia/ (15.02.2011).
12
Update of Annex to the Ordinance on Measures Against Certain Individuals from Tunisia, Federal
Department of Foreign Affairs, Media Release, 28.01.2011, http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/recent/
media/single.html?id=37454 (15.02.2011).
13
Amendment to the Annex to the Ordinance on Measures Against Certain Individuals from Tunisia, Federal
Department of Foreign AffairS, Media Release, 4.02.2011, http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/recent/
media/single.html?id=37566 (15.02.2011).
14
Decyzja Rady 2011/72/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. dotycząca Ğrodków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji, Dz.Urz. UE, L 28,
2.2.2011, s. 62, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:028:0062:0064:PL: PDF
(31.03.2011).
15
Rozporządzenie Rady (UE) nr 101/2011 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie Ğrodków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom i organom w związku z sytuacją w Tunezji, Dz. Urz.
UE, L 31, 5.2.2011, s. 1, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:031:0001:0012:
PL:PDF (31.03.2011).
16
35 lat dla byáego prezydenta i jego Īony, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/389426,35-lat-wiezieniadla-bylego-prezydenta-i-jego-zony (12.07.2011).
11
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rachunków bankowych wobec byáych ministrów: spraw wewnĊtrznych, budownictwa
mieszkaniowego oraz turystyki17, którzy ustąpili 29 stycznia z rządu.
Szwajcaria wraz z ustąpieniem prezydenta Egiptu poinformowaáa o decyzji swoich
odpowiednich organów dotyczącej zamroĪenia wszelkich aktywów mogących naleĪeü
do prezydenta Egiptu oraz osób pozostających w jego najbliĪszym otoczeniu18. Rzecznik
szwajcarskiego MSZ, Lars Knuchel, poinformowaá, Īe aktywa te zostaáy zamroĪone na
3 lata.
Wedáug brytyjskiego „The Telegraph” byáy egipski prezydent zgromadziá
ponad 3 mld funtów (inni sugerują, Īe moĪe to byü nawet 40 mld funtów, tj. 70 mld
dolarów). ĝrodki te ulokowano w zagranicznych bankach, inwestycjach, záocie i nieruchomoĞciach w Londynie, Nowym Jorku, ParyĪu i Los Angeles19.
Najprawdopodobniej od momentu uĞwiadomienia sobie przez prezydenta
Mubaraka i jego otoczenie, Īe utrzymanie wáadzy moĪe byü problematyczne, do
ogáoszenia ustąpienia przez Mubaraka ze stanowiska trwaáy prace nad ukryciem jego
zagranicznych aktywów. Przepisano je na inne, związane z nim osoby bądĨ transferowano je do krajów Zatoki Perskiej, z których przywódcami Mubarak pozostaje
w bliskich stosunkach. Jako docelowe miejsca przeznaczenia dla rodziny Mubaraka
i ich majątku wymieniaáo siĊ Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz ArabiĊ Saudyjską.
Jednak obecnie ze wzglĊdu na stan zdrowia od 12 kwietnia byáy prezydent Mubarak
leczony jest w kurorcie Szarm El-Szejk. Hosni Mubarak oskarĪony jest o przyczynienie siĊ do Ğmierci protestujących przeciwko jego rządom i naduĪywanie wáadzy20.
W dwuznacznej sytuacji znalazáy siĊ wáadze brytyjskie, które zwlekaáy z zajĊciem stanowiska wobec majątku Mubaraka zgromadzonego (czytaj: ukrytego) na terenie Wielkiej Brytanii. NaleĪy pamiĊtaü, iĪ Suzanne Mubarak jest w poáowie Walijką, a
ich dwaj synowie, Gamal oraz Alaa, prawdopodobnie posiadają brytyjskie paszporty21.
Brytyjskie Foreign Of¿ce uznaáo, Īe dziaáania ze strony Wielkiej Brytanii
w stosunku do aktywów Mubaraka mogą byü podejmowane jedynie na o¿cjalny wniosek rządu egipskiego, Unii Europejskiej lub Organizacji Narodów Zjednoczonych,
podkreĞlając jednoczeĞnie, Īe taki wniosek ze strony egipskiej dotychczas nie wpáynąá22. Mimo to Serious Fraud Of¿ce, brytyjski urząd ds. walki z oszustwami ¿nanso17

Zob.: http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/320562,wladze-egiptu-zapowiadaja-ustepstwa-izamrazaja-konta-ludzi-rezimu.html (4.02.2011); http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,9102776,
Sledza_fortune_Mubaraka__Zgromadzil_wiecej__niz_Bill.html (14.02.2011).
18
Federal Council orders freezing of any assets of Egypt's former President Hosni Mubarak in Switzerland,
Federal Department of Foreign Affairs, Media Release, 11.02.2011, http://www.eda.admin.ch/eda/en/
home/recent/media/single.html?id=37632 (14.02.2011). Zob. http://wiadomosci.onet.pl/raporty/rewolucjaw-swiecie-muzulmanskim/szwajcaria-zamrozila-konta-obalonego-mubaraka,1,4172093,wiadomosc.
html (14.02.2011); http://wiadomosci.dziennik.pl/swiat/artykuly/321841,szwajcaria-zamraza-aktywaobalonego-prezydenta.html (14.02.2011).
19
P. Inman, Mubarak family fortune could reach $70bn, say experts, „The Guardian”, 4.02.2011, http://
www.guardian.co.uk/world/2011/feb/04/hosni-mubarak-family-fortune?INTCMP=SRCH (14.02.2011). Zob. :
P. Sherwell, R. Mendick, N. Meo, Hosni Mubarak used last 18 days in power to secure his fortune, „The Telegraph”,
12.02.2011, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8320912/EgyptHosni-Mubarak-used-last-18-days-in-power-to-secure-his-fortune.html (14.02.2011).
20
Obalony prezydent Egiptu ma raka Īoáądka, http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/389218,Obalonyprezydent-Egiptu-ma-raka-zoladka (12.07.2011).
21
Zob. P.: Sherwell, R. Mendick, N. Meo, Hosni Mubarak…
22
Wywiad z Alistairem Burtem, ministrem spraw zagranicznych ds. Bliskiego Wschodu, w BBC Radio
4, http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=Speech&id=550956982 (14.02.2011). Zob. P. Swami,
R. Spencer, Vince Cable calls for international action to locate Mubarak billions, „The Telegraph”,
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wymi i korupcją, podjąá czynnoĞci Ğledcze wobec podmiotów powiązanych z rodziną
byáego prezydenta Egiptu23.
W dniu 21 marca 2011 r. zostaáa przyjĊta Decyzja Rady 2011/172/WPZiB dotycząca Ğrodków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie24 nakazująca objĊcie Ğrodkami ograniczającymi osoby w niej wskazane (19 osób, w tym byáy prezydent Mubarak oraz
czáonkowie jego rodziny) jako odpowiedzialne za sprzeniewierzenie egipskich paĔstwowych Ğrodków ¿nansowych. Tego samego dnia zostaáo przyjĊte Rozporządzenie
Rady (UE) nr 270/2011 w sprawie Ğrodków ograniczających skierowanych przeciwko
niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie25.
Libia
Kolejnym paĔstwem, w którym protesty spoáeczne przybraáy rozmiary powstania, jest Libia. Przywódca kraju Muammar al-Kadda¿ utraciá kontrolĊ nad duĪą
czĊĞcią terytorium paĔstwa, a zezwalając na uĪycie siáy wobec pokojowych protestantów (…) straciá teĪ legitymacjĊ wáadzy26. SpoáecznoĞü miĊdzynarodowa nie potra¿áa
podjąü zdecydowanej reakcji przez niemal 2 tygodnie. Jednak Ğrodki ograniczające,
podjĊte wobec Libii, przybraáy najbardziej zaawansowaną formĊ w porównaniu
z krokami podjĊtymi przez poszczególne paĔstwa wobec Tunezji i Egiptu27.
W dniu 21 lutego 2011 r. Szwajcaria podjĊáa decyzjĊ o zablokowaniu na 3 lata
wszelkich aktywów (funduszy i nieruchomoĞci) Kadda¿ego i jego otoczenia (rodziny
i osób z nim wspóápracujących) znajdujących siĊ na terenie tego kraju28.

13.02.2011, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/egypt/8321815/EgyptVince-Cable-calls-for-international-action-to-locate-Mubarak-billions.html (14.02.2011); R. Wachman,
I. Black, Where next for Hosni Mubarak? Wealth and fears of prosecution will dictate future, w: „The
Guardian”, 11.02.2011; http://www.guardian.co.uk/world/2011/feb/11/hosni-mubarak-future-prosecutionfears?INTCMP=SRCH (14.02.2011).
23
P. Swami, R. Spencer, Vince Cable calls… „Egipski sąd skazaá Habiba al Adlego, ministra spraw
wewnĊtrznych w rządzie obalonego prezydenta Hosniego Mubaraka, na 12 lat wiĊzienia za pranie pieniĊdzy i oszustwa ¿nansowe. Byáy szef MSW musi takĪe zapáaciü karĊ w wysokoĞci 2,5 mln dolarów.
To pierwszy wyrok skazujący wysokiego rangą przedstawiciela rządu obalonego prezydenta, który
ustąpiá ze stanowiska 11 lutego pod presją masowych demonstracji. (…) WiĊkszoĞü byáych czáonków
egipskiego reĪimu (…) siedzi dziĞ w wiĊzieniu, oskarĪona o korupcjĊ. Mubarak przebywa w szpitalu
w Szarm el Szejk po zawale serca”. Za: P. Kowalczuk, 3 miliardy euro dla powstania, „Rzeczpospolita”,
6.05.2011, http://www.rp.pl/artykul/25,653648-3_miliardy_euro_dla_powstania_.html (06.05.2011).
24
Decyzja Rady 1011/172/WPZiB z dnia 21 marca 2011 r. dotycząca Ğrodków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie, Dz.Urz. UE, L
76, 22.3.2011, s. 63, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:076:0063:0067:PL:
PDF (12.07.2011).
25
Rozporządzenie Rady (UE) nr 270/2011 z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie Ğrodków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Egipcie, Dz.Urz. UE,
L 76, 22.3.2011, s. 4, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:076:0004:0012:PL
:PDF (12.07.2011).
26
P. Sasnal, Kryzys w Libii a reakcje spoáecznoĞci miĊdzynarodowej, „Biuletyn PISM” 2011, nr 20 (769).
27
WiĊcej o podjĊtych sankcjach gospodarczych wobec Libii: M. Menkes, Polityczne znaczenie sankcji
gospodarczych wobec Libii, „Biuletyn PISM” 2011, nr 24 (773).
28
W Rozporządzeniu zostaáo wymienionych 29 osób ¿zycznych. Zob. Verordnung über Massnahmen
gegen gewisse Personen aus Libyen vom 21. Februar 2011; The Federal Council condemns the use of force
against the Libyan people and has blocked any assets held by Moammar Gadda¿ in Switzerland, Federal
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Na początku marca wáadze Szwajcarii, w związku z przyjĊciem 26 lutego
tego roku sankcji wobec Libii przez RadĊ BezpieczeĔstwa ONZ, zmieniáy swoje
Rozporządzenie z 21 lutego. Rada Federacji przyjĊáa odpowiednie Ğrodki w celu
wykonania sankcji ONZ. W tym celu, aby zapobiec wsparciu ¿nansowemu przywódcy Libii, Szwajcaria uzupeániáa Rozporządzenie o dodatkowy zakaz zabraniający transferu (lub przekazania Ğrodków w inny sposób) funduszy bezpoĞrednio
lub poĞrednio dostĊpnych dla osób ¿zycznych wymienionych w zaáączniku do tego
Rozporządzenia29.
W dniu 25 lutego 2011 r. prezydent Stanów Zjednoczonych wydaá dekret, na którego mocy zostaáy zamroĪone aktywa przywódcy Libii i osób z jego otoczenia, a takĪe
wprowadzono zakaz dokonywania transakcji przez te osoby bądĨ w ich imieniu. Dekret
obejmuje oprócz Muammara al-Kadda¿ego równieĪ czterech czáonków jego rodziny,
wysokiej rangi urzĊdników oraz inne osoby wspóápracujące z reĪimem i ich rodziny30.
Zablokowane zostaáy równieĪ aktywa libijskiego rządu oraz Banku Centralnego31.
PotĊpienie aktów przemocy przeciwko libijskiej ludnoĞci cywilnej znalazáo wyraz
w Rezolucji 1970 (2011) przyjĊtej 26 lutego 2011 r. przez RadĊ BezpieczeĔstwa ONZ.
Wprowadzone za jej poĞrednictwem sankcje obejmują embargo na broĔ i materiaáy wojskowe oraz zakaz podróĪy (16 osób) i zamroĪenie aktywów wybranych osób (6 osób)32.
Na podstawie Rezolucji ONZ równieĪ Unia Europejska ustanowiáa sankcje
wobec Libii. Jednak w porównaniu z sankcjami ONZ, Unia Europejska na mocy
Decyzji Rady UE nr 2011/137/WPZB z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie Ğrodków
ograniczających w związku z sytuacją w Libii rozszerzyáa zakres podmiotowy zakazu
podróĪy o 10 osób oraz zakres zamroĪenia aktywów o 2033.
Syria
Syria jest kolejnym krajem na Bliskim Wschodzie, w którym czĊĞü spoáeczeĔstwa podjĊáa próbĊ obalenia autorytarnego reĪimu prezydenta Baszara al-Asada, przed-

Department of Foreign Affairs, Media Release, z 24.02.2011, http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/recent/
media/single.html?id=37795 (30.03.2011).
29
Verordnung über Massnahmen gegen gewisse Personen aus Libyen Änderung vom 4. März 2011; Sanctions
against Libya, Federal Department of Foreign Affairs, Media Release, 04.03.2011, http://www.eda.admin.
ch/eda/en/home/recent/media/single.html?id=37958 (30.03.2011). Zob. Verordnung über Massnahmen gegenüber Libyen vom 30. März 2011.
30
Lista podmiotów (osób ¿zycznych i prawnych) podlegających sankcjom w nastĊpnych dniach ulegaáa
rozszerzeniu. Blocking Property and Prohibiting Certain Transactions Related to Libya, Executive Order
13566 of February 25, 2011, Federal Register, Vol. 76, No. 41, http://www.treasury.gov/resource-center/
sanctions/Programs/Documents/2011_libya_eo.pdf (30.03.2011).
31
General License no. 1A Authorizing Transactions Related to Third-Country Libyan-Owned or Controlled
Banks, OFAC, http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/libya2_gl1.pdf
(31.03.2011).
32
Resolution 1970 (2011), Adopted by the Security Council at its 6491st meeting, on 26 February 2011, http://
daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/245/58/PDF/N1124558.pdf?OpenElement (31.03.2011).
33
Decyzja Rady 2011/137/WPZiB z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie Ğrodków ograniczających w związku
z sytuacją w Libii, Dz. Urz. UE, L 58, 3.3.2011, s. 53, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:058:0053:0062:PL:PDF (31.03.2011); zob. Rozporządzenie Rady (UE) nr 204/2011 z dnia 2
marca 2011 r. w sprawie Ğrodków ograniczających w związku z sytuacją w Libii, Dz. Urz. UE, L 58, 3.3.2011,
s. 1, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:058:0001:0013:PL:PDF (31.03.2011).
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stawiciela rodziny pozostającej u wáadzy od 1971 roku34. Narodowa rebelia jest jednak
maáo prawdopodobna z powodu niskiej skali protestów, podziaáu opozycji, konsolidacji
siá reĪimu, podziaáów etniczno-wyznaniowych i interesów paĔstw trzecich. Aby wybucháa, armia musiaáaby stanąü po stronie opozycji, a nawet wówczas mogáyby rozgorzeü
konÀikty wyznaniowe (…). Obecnie najbardziej prawdopodobne jest, Īe reĪim przetrwa,
choü w osáabionej formie35.
W związku z brutalnymi represjami wobec protestujących przeciwko rządowi
demonstrantom, Unia Europejska naáoĪyáa na początku maja br. sankcje na 13 wysokich
przedstawicieli syryjskich wáadz. Zakres sankcji dotyczy zakazu podróĪowania (zakaz
wydawania wiz wjazdowych na teren paĔstw czáonkowskich UE), zamroĪenia Ğrodków ¿nansowych i zasobów gospodarczych osób znajdujących siĊ na liĞcie oraz zakaz
pomocy technicznej, czyli udzielania wszelkiego wsparcia technicznego i obsáugi technicznej (doradztwo, szkolenia). Pierwotnie lista UE nie objĊáa prezydenta Syrii Baszara
al-Assada. Dopiero 23 maja 2011 r. w lista osób objĊtych Ğrodkami ograniczającymi
zostaáa rozszerzona o kolejne 10 osób, w tym prezydenta36.
W maju równieĪ Stany Zjednoczone wprowadziáy sankcje wobec wysokich
przedstawicieli syryjskich wáadz. Na listĊ osób objĊtych sankcjami zostaáo wpisanych
12 podmiotów, w tym 10 osób ¿zycznych wraz z prezydentem Syrii37.

Rola Szefa Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego w kontekĞcie wykrywania
i zwalczania przestĊpstw popeánionych przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.
Przemiany zachodzące w paĔstwach Afryki Póánocnej i Bliskiego Wschodu oraz
dziaáania podejmowane przez poszczególne podmioty miĊdzynarodowe w zakresie bezBaszar al-Asad przejąá wáadzĊ po Ğmierci ojca Hafeza al-Asada w 2000 r., który objąá urząd prezydenta
22 lutego 1971 r. w wyniku puczu dokonanego w listopadzie 1970 r.
35
P. Sasnal, Kryzys w Syrii: siáy polityczne i scenariusze, „Biuletyn PISM” 2011, nr 68 (117).
36
Decyzja Rady 2011/273/WPZiB z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie Ğrodków ograniczających wobec
Syrii, Dz.Urz. UE, L 121, 10.5.2011, s. 23, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:121:0011:0014:PL:PDF (07.06.2011); Decyzja wykonawcza Rady 2011/302/WPZiB z dnia
23 maja 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2011/273/WPZiB w sprawie Ğrodków ograniczających wobec
Syrii, Dz.Urz. UE, L 136, 24.5.2011, s. 91, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:136:0091:0094:PL:PDF (07.06.2011); Sprostowanie do decyzji wykonawczej Rady 2011/302/WPZiB
z dnia 23 maja 2011 r. dotyczącej wykonania decyzji 2011/273/WPZiB w sprawie Ğrodków ograniczających
wobec Syrii, Dz. Urz. UE, L 164, 24.6.2011, s. 20, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2011:164:0020:0021:PL:PDF (30.06.2011). Rozporządzenie Rady (UE) nr 442/2011 z dnia 9 maja 2011 r.
w sprawie Ğrodków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii, Dz.Urz. UE, L 121, 10.5.2011, s. 1, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:121:0001:0010:PL:PDF (07.06.2011); Rozporządzenie
wykonawcze Rady (UE) nr 504/2011 z dnia 23 maja 2011 r. dotyczące wykonania rozporządzenia (UE)
nr 442/2011 w sprawie Ğrodków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii, Dz.Urz. UE, L 136, 24.5.2011,
s. 45, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:136:0045:0047:PL:PDF (07.06.2011);
Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 504/2011 z dnia 23 maja 2011 r dotyczącego
wykonania rozporządzenia (UE) nr 442/2011 w sprawie Ğrodków ograniczających w związku z sytuacją
w Syrii, Dz.Urz. UE, L 164, 24.6.2011, s. 17, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:201
1:164:0017:0018:PL:PDF (30.06.2011).
37
Blocking Property of Certain Persons With Respect to Human Rights Abuses in Syria, Executive Order
13572 of April 29, 2011, http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/13572.
pdf (23.05.2011); Blocking Property of Certain Persons with Respect to Human Rights Abuses in Syria,
Executive Order, The White House, Of¿ce of the Press Secretary, May 18, 2011, http://www.treasury.gov/
resource-center/sanctions/Programs/Documents/syria_eo_05182011.pdf (23.05.2011).
34
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pieczeĔstwa ¿nansowego pozwalają na wyjaĞnienie pojĊcia osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (ang. Politically Exposed Person, PEP).
Przepáyw funduszy z jednej instytucji ¿nansowej do drugiej, znajdującej siĊ na
drugim kraĔcu Ğwiata, dziĊki elektronicznemu systemowi rozliczeĔ sprawia, Īe równieĪ
w Polsce mogą byü lokowane fundusze pochodzące z czynów przestĊpnych popeánionych
przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne.
W Polsce organami administracji rządowej wáaĞciwymi w tej materii są minister wáaĞciwy do spraw instytucji ¿nansowych, jako naczelny organ informacji ¿nansowej, oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Szef Agencji BezpieczeĔstwa
WewnĊtrznego, jako organ centralny administracji rządowej, równieĪ powinien zająü
siĊ podejrzanymi transferami osób okreĞlanych jako PEP. Wynika to z naáoĪonych na
niego ustawowych zadaĔ (art. 5 ust 1 pkt 2 lit. b i c38), miĊdzy innymi rozpoznawania,
zapobiegania i wykrywania przestĊpstw godzących w podstawy ekonomiczne paĔstwa
i przestĊpstw korupcji osób peániących funkcje publiczne, jeĞli moĪe to godziü w bezpieczeĔstwo paĔstwa, oraz Ğciganie sprawców tych przestĊpstw.
Organy informacji ¿nansowej mają charakter administracyjny39 i nie mogą realizowaü czynnoĞci operacyjno-rozpoznawczych. Takie uprawnienie posiada natomiast Szef
ABW i dlatego organy te powinny wspóápracowaü na rzecz zwalczania przestĊpstw stanowiących zagroĪenie dla podstaw ekonomicznych paĔstwa polskiego. Tym bardziej, Īe
art. 5 ust 1 Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz
¿nansowaniu terroryzmu przewiduje moĪliwoĞü oddelegowania pracowników lub funkcjonariuszy jednostek i organów podlegáych lub nadzorowanych przez ministra wáaĞciwego do spraw wewnĊtrznych oraz Szefa ABW, w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym
do spraw instytucji ¿nansowych, do pracy w jednostce organizacyjnej wyodrĊbnionej
w strukturze Ministerstwa Finansów, tj. w Departamencie Informacji Finansowej.
Ze wzglĊdu na fakt, Īe chĊü osiągniĊcia korzyĞci osobistych przez nieuczciwe osoby
piastujące wysokie stanowiska paĔstwowe i urzĊdnicze ma szkodliwy wpáyw na procesy
decyzyjne w sprawach politycznych, spoáecznych i gospodarczych, które mogą stanowiü
potencjalne zagroĪenie dla porządku konstytucyjnego i áadu ekonomicznego paĔstwa polskiego, Agencja BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego powinna braü pod uwagĊ fakt, Īe osoby
te mogą byü postrzegane jako osoby o podwyĪszonym ryzyku (patrz rozdziaá: PEP rezydent czy nierezydent stanowi wiĊksze zagroĪenie dla polskiego systemu ¿nansowego?)
w kontekĞcie zwalczania przestĊpstw ekonomicznych i korupcyjnych.

Politically Exposed Person. Kim jest osoba zajmująca eksponowane
stanowisko polityczne?
Skandale ¿nansowe, których bohaterami są dyktatorzy, wysocy rangą politycy,
a takĪe urzĊdnicy paĔstwowi na caáym Ğwiecie, sprawiáy, Īe osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne zostaáy zaliczone do klientów instytucji ¿nansowych o podwyĪszonym ryzyku.
Regulacje dotyczące naleĪytej starannoĞci wobec osób zajmujących eksponowane
stanowiska polityczne (ang. PEP due diligence) biorą swój początek z doĞwiadczenia

38

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz.U.
z 2010 r., Nr 29, poz. 154.
39
Jednostki analityki ¿nansowej mogą mieü charakter administracyjny, policyjny, sądowo-prokuratorski
lub mieszany.
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szwajcarskich instytucji ¿nansowych w związku z prowadzeniem rachunków byáego
prezydenta Filipin Ferdinanda Marcosa i jego rodziny. Szacuje siĊ, Īe dyktator zdefraudowaá od 5 do 10 mld dolarów. Skandal związany z tym faktem rzuciá cieĔ na banki
szwajcarskie, przyczyniając siĊ do powstania potrzeby oceny ryzyka związanego z prowadzeniem rachunków dla osób okreĞlanych jako PEP.
Istnieje jednak problem z precyzyjnym zde¿niowaniem klientów instytucji ¿nansowych o podwyĪszonym ryzyku odnoĞnie do moĪliwoĞci prania pieniĊdzy pochodzących z czynów przestĊpnych, popeánionych w związku z zajmowanymi przez nich eksponowanymi stanowiskami politycznymi. Z tego powodu identy¿kacja klientów okreĞlonych jako PEP powinna stanowiü dla instytucji ¿nansowych waĪny element ich polityki zgodnoĞci (ang. compliance policy) z obowiązującymi standardami miĊdzynarodowymi.
Z punktu widzenia Polski regulacje prawne odnoszące siĊ do osób peániących eksponowane stanowiska polityczne lub z nimi powiązanych moĪna przedstawiü w nastĊpujący sposób:
• na poziomie miĊdzynarodowym:
– Organizacja Narodów Zjednoczonych – Konwencja ONZ przeciwko korupcji
z 2003 roku40;
– Grupa Specjalna ds. Przeciwdziaáania Praniu PieniĊdzy (Financial Action Task
Force, FATF) – 40 Rekomendacji FATF41 oraz 9 Specjalnych Rekomendacji FATF42;
• na poziomie Unii Europejskiej:
– Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 paĨdziernika
2005 r. w sprawie przeciwdziaáania korzystaniu z systemu ¿nansowego w celu prania pieniĊdzy oraz ¿nansowania terroryzmu43,
– Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca Ğrodki
wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do de¿nicji „osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne”, jak
równieĪ w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych zasad
naleĪytej starannoĞci wobec klienta oraz wyáączenia z uwagi na dziaáalnoĞü ¿nansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie44;
• na poziomie krajowym:

40
Konwencja ONZ przeciwko korupcji, http://antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=12&app=docs&action
=get&iid=1292 (05.05.2011).
41
FATF 40 Recommendations, FATF, 2003, http://www.fatf-ga¿.org/dataoecd/7/40/34849567.PDF
(28.04.2011).
42
FATF IX Special Recommendations, FATF, 2001, http://www.oecd.org/dataoecd/8/17/34849466.pdf
(28.04.2011).
43
Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 paĨdziernika 2005 r. w sprawie przeciwdziaáania korzystaniu z systemu ¿nansowego w celu prania pieniĊdzy oraz ¿nansowania terroryzmu,
Dz.U. UE L 309, 25.11.2005, art. 3 pkt 8, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:200
5:309:0015:0036:PL:PDF (28.04.2011).
44
Dyrektywa Komisji 2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiająca Ğrodki wykonawcze do Dyrektywy
2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do de¿nicji „osoby zajmującej eksponowane
stanowisko polityczne”, jak równieĪ w odniesieniu do technicznych kryteriów stosowania uproszczonych
zasad naleĪytej starannoĞci wobec klienta oraz wyáączenia z uwagi na dziaáalnoĞü ¿nansową prowadzoną
w sposób sporadyczny lub w bardzo ograniczonym zakresie, Dz.U. UE L 214, 04.08.2006, http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:214:0029:0034:PL:PDF (06.05.2011).
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– Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz
¿nansowaniu terroryzmu45 (dalej: ustawa),
– Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny46.
NaleĪy podkreĞliü, Īe wĞród norm miĊdzynarodowych pierwszorzĊdne znaczenie
dla prawodawstwa polskiego mają normy przyjĊte na forum UE, które wdraĪają standardy FATF w przedmiotowym zakresie.

Politically Exposed Person – de¿nicje
Konwencja ONZ przeciwko korupcji z 2003 roku przyjĊáa de¿nicje odnoszące siĊ
do funkcjonariuszy publicznych, zagranicznych funkcjonariuszy publicznych oraz funkcjonariuszy publicznych organizacji miĊdzynarodowych. Konwencja szeroko interpretuje
wymienionych funkcjonariuszy jako osoby peániące funkcje publiczne47.
W Polsce podstawowym aktem prawnym, na podstawie którego zwalcza siĊ przestĊpczoĞü korupcyjną, w tym funkcjonariuszy publicznych, jest Kodeks karny z 1997 roku48.
W ustawie tej przepisy dotyczące przestĊpstw korupcyjnych zawarto w rozdziaáach: XXIX
– „PrzestĊpstwa przeciwko dziaáalnoĞci instytucji paĔstwowych oraz samorządu teryUstawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu,
Dz.U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276.
46
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny, Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553.
47
Funkcjonariusz publiczny oznacza: (i) kaĪdą osobĊ peániącą obowiązki ustawodawcze, wykonawcze, administracyjne lub sądownicze w PaĔstwie Stronie, na jakimkolwiek szczeblu, zarówno z powoáania, jak i z wyboru, zarówno na zasadach staáych, jak i tymczasowych, zarówno za wynagrodzeniem, jak
i bez wynagrodzenia; (ii) kaĪdą inną osobĊ wykonującą funkcjĊ publiczną, w tym dla agencji publicznej
lub przedsiĊbiorstwa paĔstwowego, bądĨ teĪ peániącą sáuĪbĊ publiczną w rozumieniu prawa wewnĊtrznego PaĔstwa Strony i zgodnie z zastosowaniem wáaĞciwego prawa PaĔstwa Strony; (iii) kaĪdą inną osobĊ
okreĞloną jako funkcjonariusz publiczny w prawie wewnĊtrznym PaĔstwa Strony. Ponadto funkcjonariusz publiczny moĪe oznaczaü kaĪdą osobĊ peániącą funkcjĊ publiczną lub sáuĪbĊ publiczną w rozumieniu prawa wewnĊtrznego PaĔstwa Strony i zgodnie z zastosowaniem wáaĞciwego prawa PaĔstwa Strony
(art. 2 lit. a). Zagraniczny funkcjonariusz publiczny oznacza kaĪdą osobĊ peániącą obowiązki ustawodawcze, wykonawcze, administracyjne lub sądownicze w obcym paĔstwie, zarówno z powoáania, jak
i z wyboru; oraz kaĪdą osobĊ peániącą funkcjĊ publiczną w paĔstwie obcym zarówno w agencji publicznej
lub przedsiĊbiorstwie paĔstwowym (art. 2 lit. b). Funkcjonariusz publicznej organizacji miĊdzynarodowej
oznacza miĊdzynarodowego urzĊdnika paĔstwowego lub kaĪdą osobĊ upowaĪnioną przez daną organizacjĊ
do wystĊpowania w jej imieniu (art. 2 lit. c). Zob.: Konwencja ONZ przeciwko korupcji, art. 2.
48
Kodeks karny de¿niuje funkcjonariusza publicznego jako: 1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) posáa, senatora, radnego; 3) posáa do Parlamentu Europejskiego; 4) sĊdziego, áawnika, prokuratora,
funkcjonariusza ¿nansowego organu postĊpowania przygotowawczego lub organu nadrzĊdnego nad
¿nansowym organem postĊpowania przygotowawczego, notariusza, komornika, kuratora sądowego,
syndyka, nadzorcĊ sądowego i zarządcĊ, osobĊ orzekającą w organach dyscyplinarnych dziaáających na
podstawie ustawy; 5) osobĊ bĊdącą pracownikiem administracji rządowej, innego organu paĔstwowego
lub samorządu terytorialnego, chyba Īe peáni wyáącznie czynnoĞci usáugowe, a takĪe inną osobĊ w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych; 6) osobĊ bĊdącą pracownikiem
organu kontroli paĔstwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba Īe peáni wyáącznie
czynnoĞci usáugowe; osobĊ zajmującą kierownicze stanowisko w innej instytucji paĔstwowej; 7) funkcjonariusza organu powoáanego do ochrony bezpieczeĔstwa publicznego albo funkcjonariusza SáuĪby
WiĊziennej; 8) osobĊ peániącą czynną sáuĪbĊ wojskową; 9) pracownika miĊdzynarodowego trybunaáu
karnego, chyba Īe peáni wyáącznie czynnoĞci usáugowe (art. 115 § 13). Ponadto Kodeks karny de¿niuje
osobĊ peániącą funkcjĊ publiczną jako funkcjonariusza publicznego, czáonka organu samorządowego,
osobĊ zatrudnioną w jednostce organizacyjnej dysponującej Ğrodkami publicznymi, chyba Īe wykonuje
wyáącznie czynnoĞci usáugowe, a takĪe inną osobĊ, której uprawnienia i obowiązki w zakresie dziaáalnoĞci publicznej są okreĞlone lub uznane przez ustawĊ lub wiąĪącą Rzeczpospolitą Polską umowĊ miĊdzynarodową (art. 115 §19).
45
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torialnego” (art. 228 - 231 kk), XXI – „PrzestĊpstwa przeciwko wyborom i referendum”
(art. 250a kk) oraz XXXVI – „PrzestĊpstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu” (296,
296a, 296b, 302, 305 kk). W rozdziale XXIX Kodeksu karnego wyróĪniono 5 podstawowych form korupcji: sprzedajnoĞü urzĊdnicza, przekupstwo, páatna protekcja, handel
wpáywami, przekroczenie uprawnieĔ lub niedopeánienie obowiązków49.
Przepisy zawarte zarówno w Konwencji ONZ, jak i Kodeksie karnym, dotyczą wszystkich funkcjonariuszy publicznych. Jednak podkreĞlenia wymaga fakt, Īe
osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne stanowią ekskluzywną grupĊ
i tym bardziej powinny byü traktowane przez instytucje ¿nansowe w sposób szczególny. Osoby te zostaáy zde¿niowane w takich dokumentach jak: 40 Rekomendacji FATF
(6. Rekomendacja) oraz wspomnianych juĪ: dyrektywie 2005/60/WE z 26 paĨdziernika
2005 r. i ustawie z 16 listopada 2000 r.
Zgodnie z definicją przyjĊtą przez FATF za osobĊ zajmującą ek sponowa ne
st a nowisko polit ycz ne uwaĪa siĊ osobĊ, która peáni lub peániáa prominentne funkcje publiczne w obcym kraju, np. gáowy paĔstwa lub rządu, wysokie stanowisko polityczne, rządowe, sądownicze lub wojskowe, a takĪe osobĊ wchodzącą w skáad kadry
zarządzającej przedsiĊbiorstw paĔstwowych oraz bĊdącą waĪnym czáonkiem partii
politycznych. Powiązania gospodarcze wymienionych osób z czáonkami rodzin oraz
bliskimi wspóápracownikami równieĪ stanowią potencjalne zagroĪenie dla reputacji
instytucji ¿nansowych, podobnie jak te, które tworzą same osoby okreĞlone mianem
PEP. FATF czyni jednak zastrzeĪenie, Īe powyĪsza de¿nicja nie znajduje zastosowania
wobec osób zajmujących stanowiska Ğredniego i niĪszego szczebla50.
We wspomnianej dyrektywie 2005/60/WE zde¿niowano osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne jako osoby ¿zyczne, które sprawują lub sprawowaáy znaczące funkcje publiczne, czáonków ich najbliĪej rodziny oraz osoby znane jako bliscy
wspóápracownicy tych osób51.
Natomiast w polskim prawodawstwie, zgodnie z art. 2 pkt 1f ustawy, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne zostaáy zde¿niowane jako osoby ¿zyczne
i dotyczy to:
• szefów paĔstw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów lub zastĊpców ministrów,
czáonków parlamentu, sĊdziów sądów najwyĪszych, trybunaáów konstytucyjnych
oraz innych organów sądowych, których orzeczenia nie podlegają zaskarĪeniu,
z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, czáonków trybunaáów obrachunkowych,
czáonków zarządów banków centralnych, ambasadorów, chargés d’affairs oraz
wyĪszych o¿cerów siá zbrojnych, czáonków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiĊbiorstw paĔstwowych – którzy sprawują lub sprawowali te funkcje
publiczne w okresie roku od dnia zaprzestania speániania przesáanek okreĞlonych
w tych przepisach,

49
Poradnik antykorupcyjny dla urzĊdników, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2010, s. 17, http://
antykorupcja.edu.pl/index.php?mnu=12&app=docs&action=get&iid=10292 (05.04.2011).
50
FATF 40 Recommendations, tamĪe, s. 5-6, 17, 22; zob. Methodology for Assessing Compliance with the
FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special Recommendations, FATF, February 2009, s. 19-20, 69,
http://www.fatf-ga¿.org/dataoecd/16/54/40339628.pdf (28.04.2011).
51
Dyrektywa 2005/60/WE …, art. 3 pkt 8, zgodnie z art. 2 ust. 4 dyrektywy 2006/70/WE za osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne i instytucje, wymienione w art. 2 ust. 1 dyrektywy 2005/60/WE,
nie są zobowiązane uznawaü osób, które przynajmniej od roku nie sprawują juĪ znaczących funkcji publicznych. Zob. Dyrektywa Komisji 2006/70/WE…
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maáĪonków osób, o których mowa w lit. a, lub osoby pozostające z nimi we wspólnym poĪyciu, rodziców i dzieci osób, o których mowa w lit. a, maáĪonków tych
rodziców i dzieci lub osoby pozostające z nimi we wspólnym poĪyciu,
osób, które pozostają lub pozostawaáy z osobami, o których mowa w lit. a, w Ğcisáej wspóápracy zawodowej lub gospodarczej, lub są wspóáwáaĞcicielami podmiotów prawa, a takĪe jedynymi uprawnionymi do majątku podmiotów prawa, jeĪeli
zostaáy one zaáoĪone na rzecz tych osób – mające miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”52.

Dlaczego stosuje siĊ szerszą de¿nicjĊ PEP?
Bank ĝwiatowy zakáada, Īe rocznie przez system ¿nansowy Ğwiata przepáywa 1 bilion dolarów pochodzących z przestĊpstw korupcyjnych. Fundusze te nie
zawsze mogą zostaü wykryte, gdyĪ ich prawdziwe Ĩródáo pochodzenia lub rzeczywisty bene¿cjent53 pozostają nierozpoznane, a zyski z obrotu tymi Ğrodkami o¿cjalnie czerpie ogniwo poĞrednie. Zakáadając poprawnoĞü zaáoĪeĔ Banku ĝwiatowego,
oznacza to, Īe osoby piorące fundusze pochodzące z korupcji wykorzystują do tego
celu bardziej zaawansowane schematy oraz niski poziom zgodnoĞci stosowanych
standardów z obowiązującymi standardami miĊdzynarodowymi, w tym dotyczących PEP, a takĪe Īe obowiązujące rozwiązania systemowe nie są w stanie zapewniü wiĊkszej wykrywalnoĞci tych funduszy54.
W związku z powyĪszym, zgodnie ze standardami miĊdzynarodowymi do
grupy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne zalicza siĊ rodzinĊ
tych osób oraz ich najbliĪszych wspóápracowników, pozostających w krĊgu najwiĊkszego zaufania, którzy potencjalnie mogą dla nich tworzyü sieü powiązaĔ biznesowych. DziĊki tym powiązaniom osoba zajmująca eksponowane stanowisko
polityczne uzyskuje dostĊp do usáug ¿nansowych poprzez wykorzystywanie innych
osób, spóáek ¿kcyjnych lub innych podmiotów prawnych. Dlatego teĪ oceny ryzyka
przeprowadzane przez instytucje obowiązane wymagają uwzglĊdnienia moĪliwoĞci utraty wiarygodnoĞci i reputacji w przypadku Ğwiadczenia usáug osobom zde¿niowanym jako PEP, wliczając do tej grupy równieĪ czáonków rodziny i wspóápracowników.

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu.
Zgodnie z art. 2 pkt. 1a ustawy za bene¿cjenta rzeczywistego uwaĪa siĊ:
„a) osobĊ ¿zyczną lub osoby ¿zyczne, które są wáaĞcicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolĊ nad klientem albo mają wpáyw na osobĊ ¿zyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub
prowadzona jest dziaáalnoĞü,
b) osobĊ ¿zyczną lub osoby ¿zyczne, które są udziaáowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo gáosu na zgromadzeniu wspólników w wysokoĞci powyĪej 25% w tej osobie prawnej, w tym
za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spóáek, których papiery wartoĞciowe są w obrocie
zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania
informacji, a takĪe podmiotów Ğwiadczących usáugi ¿nansowe na terytorium paĔstwa czáonkowskiego Unii
Europejskiej albo paĔstwa równowaĪnego - w przypadku osób prawnych,
c) osobĊ ¿zyczną lub osoby ¿zyczne, które sprawują kontrolĊ nad co najmniej 25% majątku –
w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartoĞciami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartoĞci, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynnoĞci, o których mowa w art. 69 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami ¿nansowymi”.
54
T.S. Greenberg, L. Gray, Stolen Asset Recovery. Politically Exposed Persons. A Policy Paper on
Strengthening Preventive Measures, Washington DC 2009, s. 17.
52
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Osoby z krĊgu zaufania osób peániących eksponowane funkcje polityczne są
róĪnie zde¿niowane. Konwencja ONZ traktuje je ogólnie jako osoby wspóápracujące
z funkcjonariuszami publicznymi55. Wprawdzie 6. Rekomendacja FATF nie odnosi siĊ
bezpoĞrednio do osób z krĊgu zaufania, jednak de¿nicja przedstawiona w Sáowniczku
prezentuje czáonków rodziny oraz bliskich wspóápracowników jako osoby niosące
z sobą takie samo ryzyko utraty reputacji, jak osoby okreĞlone jako PEP56.
NaleĪy równieĪ zwróciü uwagĊ, Īe Konwencja ONZ oraz Rekomendacje FATF
nie ograniczają pokrewieĔstwa w przypadku powiązaĔ rodzinnych, co ma znaczenie w przypadku krajów (kultur) praktykujących utrzymanie bliskich stosunków
w ramach rodzin wielopokoleniowych. ZawĊĪenie w takich przypadkach grupy osób
z krĊgu zaufania PEP byáoby niezasadne.
Na poziomie Unii Europejskiej dyrektywa Komisji 2006/70/WE ustanawiająca Ğrodki wykonawcze do dyrektywy 2005/60/WE doprecyzowuje jednak de¿nicjĊ
czáonków najbliĪszej rodziny do maáĪonka, partnera traktowanego przez prawo krajowe jak maáĪonka, dzieci i ich maáĪonków(partnerów) oraz rodziców (art. 2 ust. 2).
RównieĪ de¿nicja osób znanych jako bliscy wspóápracownicy zostaáa uĞciĞlona do
osób ¿zycznych, które utrzymują stosunki biznesowe z PEP, w tym są wspóábene¿cjentami podmiotów prawnych lub porozumieĔ prawnych, albo teĪ są jedynymi bene¿cjentami podmiotów prawnych lub porozumieĔ prawnych, których rzeczywistym
bene¿cjentem pozostaje PEP (art. 2 ust. 3).
Polskie zapisy ustawowe w tej kwestii odnoszą siĊ do maáĪonków, osób pozostających we wspólnym poĪyciu, rodziców i dzieci osób uznanych za PEP, a takĪe maáĪonków tych rodziców i dzieci lub osób pozostających z nimi we wspólnym poĪyciu.
Bliscy wspóápracownicy zaĞ zostali okreĞleni jako osoby wspóápracujące z PEP zawodowo, gospodarczo lub wspóáwáaĞciciele podmiotów prawa, a takĪe jedynyni uprawnionieni do majątku podmiotów prawa, jeĪeli zostaá on zaáoĪony na rzecz tych osób.

PrzestĊpstwa korupcyjne a proceder prania pieniĊdzy
Korupcja i pranie pieniĊdzy są procederami ĞciĞle z sobą powiązanymi ze
wzglĊdu na powód, dla którego są popeániane – korzyĞü osobistą. Pranie pieniĊdzy
pochodzących z przestĊpstw korupcyjnych, potocznie zwanych brudnymi pieniĊdzmi,
ma za zadanie ukryü ich nielegalne pochodzenie. Skuteczne poddanie dochodów
pochodzących z popeánionych przestĊpstw korupcyjnych procesowi prania pieniĊdzy
moĪe pozwoliü przestĊpcom na bezpieczne ich wykorzystywanie dla wáasnych celów.
Grupa Specjalna ds. Przeciwdziaáania Praniu PieniĊdzy, dostrzegając związek pomiĊdzy przestĊpstwami korupcyjnymi a praniem pieniĊdzy, zaleca stosowanie
swoich rekomendacji w celu wykrywania i zwalczania korupcji57.

55
Nota interpretacyjna do Konwencji ONZ przeciwko korupcji definiuje termin bl i s c y w s p ó á p r a c own i c y jako osoby lub ¿rmy blisko powiązane z osobami, którym powierzono znaczące funkcje publiczne
(A/58/422/Add.1, para. 50). Za: Legislative guide for the implementation of the United Nations Convention
against Corruption, United Nations, New York 2006, s. 238, przypis 127, http://www.unodc.org/pdf/corruption/CoC_LegislativeGuide.pdf (06.05.2011).
56
FATF 40 Recommendations, s. 17.
57
Corruption. A Reference Guide and Information Note on the use of the FATF Recommendations to
support the ¿ght against Corruption, FATF 2010, s. 2, http://www.oecd.org/dataoecd/59/44/46252454.pdf
(28.04.2011).
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W związku z powyĪszym zagadnienia związane z korupcją są równieĪ rozpatrywane przez FATF podczas procesu dokonywania wzajemnej oceny poszczególnych
paĔstw pod kątem zgodnoĞci ich systemów przeciwdziaáania praniu pieniĊdzy i ¿nansowaniu terroryzmu (AML/CFT) ze standardami rekomendowanymi przez tĊ organizacjĊ, w tym moĪliwoĞcią oceny skutecznoĞci systemu AML/CFT. Na tĊ ocenĊ wpáywa
prowadzenie i analiza statystyk dotyczących raportów o podejrzanych transakcjach
w powiązaniu z liczbą prowadzonych postĊpowaĔ i wyroków skazujących za pranie
pieniĊdzy oraz sumy skon¿skowanych kwot w związku z praniem pieniĊdzy lub popeánieniem przestĊpstw bazowych, w tym korupcja i przekupstwo (32. Rekomendacja)58.
Grupa Specjalna bierze równieĪ pod uwagĊ, czy dane paĔstwo posiada odpowiedni system Ğrodków sáuĪący zapobieganiu i zwalczaniu korupcji oraz respektuje
zasady przejrzystoĞci, dobrego zarządzania oraz zachowania reguá etycznych i profesjonalnych, a takĪe czy dysponuje skutecznym systemem sądowniczym.
WyĪej wymienione elementy mają wpáyw na skuteczne realizowanie poszczególnych rekomendacji FATF, dlatego teĪ wszelkie uchybienia i braki w tym zakresie
mają wpáyw na postrzeganie jakoĞci systemu AML/CFT danego paĔstwa.

Politically Exposed Person a proceder prania pieniĊdzy
Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne stanowią szczególną kategoriĊ klientów o podwyĪszonym ryzyku w kontekĞcie przestĊpstw korupcyjnych
i procederu prania pieniĊdzy. Prawidáowa identy¿kacja PEP powinna byü wspierana
przez skuteczną procedurĊ naleĪytej starannoĞci wobec klienta (ang. Customer Due
Diligence, CDD). Instytucje obowiązane, w ramach systemu zarządzania ryzykiem
klienta juĪ na etapie otwierania rachunku, a nastĊpnie podczas okresowego badania,
mają obowiązek podjąü czynnoĞci, których celem jest identy¿kacja rzeczywistego
bene¿cjenta przeprowadzanych transakcji. Instytucje te, analizując i oceniając ryzyko,
powinny równieĪ okreĞliü, czy dany klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne59. Uzupeánieniem dla sprawdzeĔ prowadzonych w ramach tej procedury mogą byü wskazówki i bazy danych organów odpowiedzialnych za wykrywanie
i zwalczanie procederu prania pieniĊdzy60.
Ryzyko ponoszone przez instytucje ¿nansowe w zakresie prowadzenia usáug dla
PEP wynika z moĪliwoĞci naduĪycia przez te osoby swoich uprawnieĔ i wpáywów dla
wáasnego zysku i korzyĞci, ewentualnie dla osób z nią powiązanych, m.in. poprzez
uzyskanie moĪliwoĞci reprezentacji, kontroli lub dostĊpu do interesujących ich podmiotów prawnych.
Osoby okreĞlane jako PEP, chcąc ukryü fundusze pochodzące z popeánienia czynów przestĊpnych (zwáaszcza przestĊpstw korupcyjnych), czĊsto wykorzystują oprócz
osób ze swojego najbliĪszego krĊgu zaufania takĪe poĞredników Ğwiadczących usáugi
ksiĊgowe lub prawne. W tym celu czĊsto wykorzystywane są systemy ¿nansowe
paĔstw, które posiadają najmniej zaawansowane standardy przeciwdziaáania praniu
pieniĊdzy bądĨ ich zapisy są najgorzej egzekwowane.

58

TamĪe.
W tym poprzez przeprowadzenie wywiadu z klientem, sprawdzenie baz danych czy analizĊ ogólnie
dostĊpnych informacji.
60
T. S. Greenberg, L. Gray, Stolen Asset Recovery…, s. 33.
59
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PEP rezydent czy nierezydent stanowi wiĊksze zagroĪenie dla polskiego
systemu ¿nansowego?
W zawiązku z rozróĪnieniem osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne na krajowe i zagraniczne (tj. zamieszkujące w innym paĔstwie czáonkowskim
UE lub w paĔstwie trzecim), powstają rozbieĪnoĞci co do interpretacji cytowanych
juĪ zapisów prawnych – dyrektywy 2005/60/WE i ustawy z dnia 16 listopada 2000 r.
W związku z powyĪszym zasadnicze wydaje siĊ pytanie: czy i dlaczego osoby
zajmujące eksponowane stanowiska polityczne posiadające miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (PEP rezydent) stanowią mniejsze zagroĪenie
wobec wykorzystania krajowego systemu ¿nansowego, niĪ osoby zajmujące podobne
stanowiska posiadające jednak miejsce zamieszkania poza terytorium RP (PEP nierezydent)?
Zgodnie z przedstawionymi wczeĞniej de¿nicjami osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, zawartymi w dyrektywie 2005/60/WE oraz ustawie,
wzmoĪone Ğrodki bezpieczeĔstwa ¿nansowego wobec klienta (ang. Enhanced Due
Diligence, EDD) stosowane są wobec osób bĊdących PEP na szczeblu zagranicznym
(nierezydentów), standardowe zaĞ Ğrodki bezpieczeĔstwa stosowane są wobec osób
bĊdącymi PEP na szczeblu krajowym (rezydentów).
OdnoĞnie tworzenia list osób bĊdących PEP wypowiedziaá siĊ równieĪ Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który stoi na stanowisku, Īe przepisy prawa
polskiego nie umoĪliwiają objĊcia obowiązkami wynikającymi z ustawy o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu równieĪ osób zajmujących
eksponowane stanowiska polityczne mających miejsce zamieszkania na terytorium
RP. Nie jest zatem moĪliwe zastosowanie analogicznych rozwiązaĔ jak wobec danych
osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, mających miejsce zamieszkania poza terytorium RP, jeĪeli nie wynika to wprost z przepisów prawa61.
Stanowiska zarówno Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), jak
i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) prezentują zawĊĪającą interpretacjĊ zagadnienia osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
i nie uwzglĊdniają moĪliwoĞci stosowania przez instytucje obowiązane wzmoĪonych
Ğrodków bezpieczeĔstwa ¿nansowego wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne bĊdących rezydentami62.
Ze stanowiskiem GIODO moĪna siĊ zgodziü wyáącznie w czĊĞci dotyczącej
braku moĪliwoĞci uzyskiwania oĞwiadczeĔ od klientów pod rygorem odpowiedzialnoĞci karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym odnoĞnie miejsca
zamieszkania osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne – w przypadkach, gdy ich miejscem zamieszkania jest terytorium RP63. Wynika to z art. 9e ust. 5
ustawy, który pozwala na odbieranie oĞwiadczenia tylko od osób posiadających status osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zamieszkującej poza gra61
Pismo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej z dnia 9 lutego 2010 r., sygn. DOLiS-035-2138/09/5474/10, dot. list zawierających wykazy osób
zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, http://www.mf.gov.pl/_¿les_/giif/pytania_io/pismo_generalnego_inspektora_ochrony_danych_osobowowych.pdf (23.04.2011).
62
Zob.: J. PyszyĔski, Ochrona danych a ryzyko korupcji, „Rzeczpospolita”, 25.01.2011, http://www.rp.pl/
artykul/599349.html (23.04.2011); M. Krzysztofek, Bank to nie skarbonka na wybory, „Bank. MiesiĊcznik
¿nansowy”, nr 3 (220), marzec 2011.
63
J. PyszyĔski, Ochrona danych a ryzyko...
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nicami RP, oraz z art. 233 § 6 Kodeksu karnego przewidującego rygor odpowiedzialnoĞci karnej wobec osób skáadających faászywe oĞwiadczenia w przypadkach wynikających wprost z przepisów ustawy64.
RównieĪ GIIF w odpowiedzi na pytanie ze strony instytucji obowiązanych w jaki
sposób instytucja obowiązana powinna dokonaü wery¿kacji záoĪonego przez klienta
oĞwiadczenia i skąd pozyskaü listĊ [PEP]65 instruuje, Īe instytucje obowiązane mogą
przyjmowaü ww. oĞwiadczenia na piĞmie pod rygorem odpowiedzialnoĞci karnej.
PodkreĞlenia wymaga jednak fakt, Īe ustawa nie wymaga od instytucji obowiązanych
wery¿kacji záoĪonych oĞwiadczeĔ66.
JednakĪe dyskusyjne wydaje siĊ stanowisko GIODO w zakresie moĪliwoĞci zastosowania wzmoĪonych Ğrodków bezpieczeĔstwa ¿nansowego wobec osób zajmujących
eksponowane stanowiska polityczne, których miejscem zamieszkania jest terytorium RP.
Na podstawie art. 10a ustawy instytucje obowiązane mają moĪliwoĞü samodzielnego ksztaátowania sposobu analizy i oceny ryzyka klientów w ramach wewnĊtrznej
procedury. W jej wyniku stosują odpowiednie Ğrodki bezpieczeĔstwa ¿nansowego, aby
zapobiec praniu pieniĊdzy lub ¿nansowaniu terroryzmu. WzmoĪone Ğrodki bezpieczeĔstwa ¿nansowego stosowane wobec klientów o podwyĪszonym poziomie ryzyka nie
zostaáy okreĞlone w ustawie, uznano jedynie, Īe instytucja obowiązana, przeprowadzając analizĊ oraz ocenĊ ryzyka klientów, powinna w szczególnoĞci uwzglĊdniü kryteria ekonomiczne, geogra¿czne, przedmiotowe i behawioralne67. Wobec tego instytucja obowiązana moĪe zapisaü w swojej wewnĊtrznej procedurze, Īe osoby zajmujące
eksponowane stanowiska polityczne i zamieszkujące na terytorium RP uznaje za osoby
o podwyĪszonym stopniu ryzyka i w związku z tym stosuje wobec nich wzmoĪone
Ğrodki bezpieczeĔstwa ¿nansowego (art. 9e ust. 1 ustawy)68.
Ponadto, oprócz swobody w ustalaniu sposobu przeprowadzania analizy i oceny
ryzyka klientów, za stosowaniem wzmoĪonych Ğrodków bezpieczeĔstwa ¿nansowego wobec rezydentów przemawia moĪliwoĞü interpretacji przepisów dyrektywy
2005/60/WE oraz ustawy w sposób rozszerzający. Zarówno dyrektywa, jak i ustawa
nakazują stosowanie wzmoĪonych Ğrodków bezpieczeĔstwa ¿nansowego wobec osób
zajmujących eksponowane stanowiska polityczne mające miejsce zamieszkania poza
terytorium RP. JednoczeĞnie nie zabraniają stosowania wzmoĪonych Ğrodków bezpieczeĔstwa wobec osób bĊdących rezydentami. Tym samym wydaje siĊ, Īe instytucje
obowiązane powinny mieü moĪliwoĞü stosowania wzmoĪonych Ğrodków bezpieczeĔstwa wobec nich, jeĞli uznają to za stosowne69.
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TamĪe.
Pytania instytucji obowiązanych. Pytania ogólne, s. 8, http://www.mf.gov.pl/_¿les_/giif/pytania_io/
pytania_ogolne_v7.pdf (29.04.2011).
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TamĪe.
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Ustawa okreĞla jedynie w kilku przypadkach koniecznoĞü zastosowania wobec klienta wzmoĪonych Ğrodków bezpieczeĔstwa ¿nansowego, wskazując zarazem konkretne Ğrodki, jakie powinny byü w danej sytuacji zastosowane (zob. art. 9e ust. 2-4 ustawy o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu) – w art. 9 ust. 4 uwzglĊdniony jest przypadek klientów bĊdących osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne w rozumieniu ustawy, tj. mających miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
68
Stosując Ğrodki bezpieczeĔstwa ¿nansowego przewidziane zarówno art. 9 ust. 4 ustawy, jak i zapisane
w wewnĊtrznej procedurze instytucji obowiązanej.
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Bez moĪliwoĞci uzyskiwania od tych osób oĞwiadczeĔ, o których mowa w art. 9e ust. 5 ustawy. Zob.:
M. Krzysztofek, Bank to nie skarbonka…, s. 20.
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Ograniczenie de¿nicji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne do
nierezydentów (art. 2 pkt 1f ustawy), jakkolwiek nie koliduje z Dyrektywą 2005/60/
WE, jest jednak sprzeczne z „ratio legis”, którym jest w szczególnoĞci przeciwdziaáanie praniu pieniĊdzy, których Ĩródáo – jako przestĊpstwo bazowe – stanowi korupcja70.
De¿nicja osób bĊdących PEP przyjĊta w Dyrektywie 2005/60/WE nie rozróĪnia wprawdzie osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne na krajowe
i zagraniczne71, jednakĪe EDD są zapisane tylko wobec osób z innych paĔstw czáonkowskich UE lub paĔstw trzecich. Tym samym wobec osób na eksponowanych stanowiskach politycznych na szczeblu krajowym stosowane są standardowe zasady
identy¿kacji klienta72.
Zniesienie rozróĪnienia osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne na
posiadające i nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium RP pozwoliáoby na:
• ograniczenie ryzyka utraty wiarygodnoĞci przez instytucje obowiązane Ğwiadczące swoje usáugi zarówno zagranicznym, jak i krajowym osobom zajmującym
eksponowane stanowiska polityczne, gdyĪ zagroĪenie wykorzystania systemu
¿nansowego do procederu prania pieniĊdzy pozostaje co najmniej jednakowe ze
strony obydwu grup – jeĞli jest wiĊksze ze strony osób zamieszkujących w Polsce;
przy czym naleĪy pamiĊtaü o tym, Īe powszechnoĞü korupcji w Īyciu gospodarczym poszczególnych krajów bywa róĪna;
• stosowanie jednej wspólnej procedury analizy i oceny ryzyka wobec obydwu grup
osób bĊdących PEP;
• zwiĊkszenie wiarygodnoĞci rządów i ich zaangaĪowania w zwalczanie przestĊpstw korupcyjnych i prania pieniĊdzy.
Rozszerzająca interpretacja przepisów dyrektywy oraz ustawy pozwoliáaby
instytucjom obowiązanym na realną ochronĊ systemu ¿nansowego przed praniem
pieniĊdzy pochodzących z czynów przestĊpnych popeánionych przez osoby zajmujące
eksponowane stanowiska polityczne bĊdące rezydentami i korzystające z polskiego
systemu ¿nansowego. Tym bardziej, Īe równoprawne traktowanie osób posiadających status PEP rezydenta lub nierezydenta jest zalecane przez FATF73 oraz Bank
ĝwiatowy74.
Ponadto stosowanie zawĊĪającej interpretacji przedmiotowych zapisów prawnych przez wáaĞciwe organy paĔstwowe ma jeszcze jeden mankament – powoduje
równieĪ wykluczenie spod kontroli niektórych osób peániących eksponowane stanowiska polityczne, jak np. parlamentarzystów UE. Pomimo zapisu w dyrektywie
Komisji 2006/70/WE, Īe do stanowisk eksponowanych politycznie zalicza siĊ w sto70

TamĪe, s. 19.
De¿nicja PEP wg Dyrektywy 2005/60/WE: osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne oznaczają osoby ¿zyczne, które sprawują lub sprawowaáy znaczące funkcje publiczne, jak równieĪ czáonkowie
najbliĪszej rodziny oraz osoby znane jako bliscy wspóápracownicy tych osób. Konwencja ONZ przeciwko
korupcji z 2003 r. równieĪ nie rozróĪnia osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne na krajowych i zagranicznych, a PaĔstwa-Strony zobowiązaáy siĊ do jednakowego traktowania funkcjonariuszy
publicznych – krajowych, zagranicznych i pracujących na rzecz organizacji miĊdzynarodowych.
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Punkt 25 Preambuáy do Dyrektywy 2005/60/WE: (…) MiĊdzynarodowe wysiáki na rzecz walki z korupcją uzasadniają zwrócenie wiĊkszej uwagi na tego typu przypadki oraz stosowanie ogóáu standardowych
zasad identy¿kacji klienta w stosunku do osób na eksponowanych stanowiskach politycznych na szczeblu
krajowym, zaĞ wzmocnionych zasad identy¿kacji klienta w stosunku do osób na eksponowanych stanowiskach politycznych zamieszkujących w innych PaĔstwach Czáonkowskich lub paĔstwach trzecich.
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sownych przypadkach stanowiska na szczeblu wspólnotowym i miĊdzynarodowym75,
w art. 2 pkt 1f ustawy wymienione zostaáy konkretne stanowiska zaliczane zgodnie
z polskim prawem do eksponowanych politycznie. Tym samym lista stanowisk ma
charakter zamkniĊty.

Politically Exposed Person w polskim systemie prawnym a standardy
miĊdzynarodowe
Zminimalizowanie moĪliwoĞci poniesienia potencjalnych strat przez instytucje
¿nansowe w związku ze Ğwiadczeniem usáug osobom bĊdącym PEP wiąĪe siĊ przede
wszystkim z koniecznoĞcią identy¿kacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz wáaĞciwym zarządzaniem ryzykiem. Wymaga to staáej aktualizacji danych poszczególnych podmiotów, które stanowią podstawĊ dla analizy i oceny
ryzyka (ang. Risk Based Approach)76. RównieĪ dostosowywanie polskiego systemu
prawnego pod kątem wdroĪenia miĊdzynarodowych standardów dotyczących wykrywania i zwalczania procederów prania pieniĊdzy i ¿nansowania terroryzmu do standardów miĊdzynarodowych ma sáuĪyü skuteczniejszemu wykrywaniu i zwalczaniu tego
przestĊpstwa. Dlatego teĪ jest on regularnie monitorowany i oceniany w ramach kolejnych rund ewaluacyjnych.
Efektem przeprowadzenia takiej oceny jest przyjĊty podczas 33. plenarnego posiedzenia Komitetu MONEYVAL (Strasburg, 27 wrzeĞnia – 1 paĨdziernika 2010 r.) Drugi
Raport PostĊpu dotyczący Polski, który powstaá w ramach 3. Rundy Ewaluacyjnej77.
Podstawą oceny polskiego systemu przeciwdziaáania procederom prania pieniĊdzy
i ¿nansowania terroryzmu, zawartej w Raporcie, są wczeĞniejsze raporty dokonywane
w ramach 3. Rundy Ewaluacyjnej z lat 2006 i 200878.
W Drugim Raporcie PostĊpu znajdują siĊ miĊdzy innymi odniesienia do
5. Rekomendacji FATF dotyczącej oceny ryzyka prania pieniĊdzy i ¿nansowania terroryzmu przez klienta oraz 6. Rekomendacji FATF dotyczącej osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.
ZgodnoĞü polskich przepisów prawnych ze standardami miĊdzynarodowymi
zostaáa uzyskana dziĊki nowelizacji ustawy przyjĊtej w dniu 25 czerwca 2009 r.79. Jako
jeden z najwaĪniejszych celów nowelizacji ustawy w jej uzasadnieniu wymieniono
dostosowanie przepisów ustawy do regulacji wspólnotowych w zakresie przeciwdziaáania praniu pieniĊdzy i ¿nansowania terroryzmu, zwáaszcza do dyrektywy 2005/60/
WE oraz dyrektywy Komisji 2006/70/WE80, a takĪe wprowadzenie przepisów w zakre-
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Dyrektywa Komisji 2006/70/WE…
Wolfsberg Frequently Asked Questions on Politically Exposed Persons, The Wolfsberg Group, May 2008,
http://www.wolfsberg-principles.com/pdf/PEP-FAQ-052008.pdf (15.02.2011).
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Poland. Progress report and written analysis by the Secretariat of Core Recommendations,
MONEYVAL(2010)16, 27 September 2010, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/
Progress%20reports%202y/MONEYVAL(2010)16_ProgRep2_POL_en.pdf (07.04.2011).
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Zob.: Third Round Detailed Assessment Report on Poland, MONEYVAL(2006)24, 22 November 2007,
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/round3/MONEYVAL(2006)24ERep-POL3.
pdf (07.04.2011); Poland. Progress Report 2008, MONEYVAL(2008)12rev, 23 July 2008, http://www.
coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/Evaluations/progress%20reports/MONEYVAL(2008)12ProgRepPOL_en.pdf (07.04.2011).
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sie stosowania szczególnych Ğrodków ograniczających wobec osób, grup i podmiotów
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej81.

Przegląd Standardów FATF – przygotowania do czwartej rundy ewaluacji
W ramach propozycji przeglądu Standardów FATF odnoszących siĊ do jej 6. Rekomendacji, zostaáy wyszczególnione dwa zakresy, tj. wzmocnienie 35. Rekomendacji
FATF poprzez wáączenie do niej odniesienia do Konwencji ONZ przeciwko korupcji
dotyczącego tzw. krajowych PEP oraz zmianĊ podejĞcia wobec bene¿cjentów ubezpieczeĔ na Īycie.
ĝrodki przewidziane w ramach procedur wykrywania i zwalczania zjawiska prania pieniĊdzy i ¿nansowania terroryzmu mogą byü równieĪ wykorzystywane do walki
z przestĊpstwami korupcyjnymi.
Wykorzystanie Konwencji ONZ w zwalczaniu korupcji równieĪ w Rekomendacjach
FATF automatycznie wpáynie na 6. RekomendacjĊ dotyczącą osób bĊdących PEP. Przede
wszystkim dlatego, Īe art. 52 Konwencji odnoszący siĊ do zapobiegania i wykrywania
transferów dochodów z przestĊpstwa, w tym przez PEP, nie rozróĪnia zagranicznych
i krajowych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, dotyczy osób, które
peánią lub peániáy waĪne funkcje publiczne, czáonków ich rodzin i bliskich znajomych82.
Konwencja ONZ pozostawia paĔstwom swobodĊ co do okreĞlenia rodzaju funkcjonariuszy publicznych, wobec których powinny byü stosowane jej zapisy. JednakĪe,
biorąc za podstawĊ zasadĊ, Īe zapisy Konwencji powinny byü interpretowane w ich szerokim rozumieniu, to zgodnie z art. 52 wzmoĪone Ğrodki bezpieczeĔstwa ¿nansowego
powinny byü podejmowane zarówno wobec zagranicznych, jak i krajowych osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne83.
Jednak, zdaniem FATF, ze wzglĊdu na róĪnicĊ w stopniu ryzyka odnoszącego
siĊ do prania pieniĊdzy przez osoby peániące eksponowane funkcje polityczne, bĊdące
rezydentami i nierezydentami, organizacja ta bierze pod rozwagĊ nastĊpujące podejĞcia: pozostawienie wymagaĔ wobec PEP niebĊdących rezydentami takimi jakie są,
gdyĪ są oni postrzegani jako osoby o podwyĪszonym ryzyku; nakazanie instytucjom
¿nansowym podjĊcie odpowiednich Ğrodków mających na celu ustalenie, czy klient jest
osobą okreĞlaną jako PEP rezydent, w przypadku zaistnienia podwyĪszonego ryzyka84,
oraz nakazanie zastosowania EDD wobec tej osoby.
W ramach przeglądu standardów FATF w zakresie 6. Rekomendacji proponowana
jest zmiana odnosząca siĊ do czáonków rodziny PEP oraz ich bliskich wspóápracowników. Zamiast nakazywania instytucjom ¿nansowym ustalania, czy klient lub bene¿cjent rzeczywisty jest czáonkiem rodziny lub bliskim wspóápracownikiem PEP, naleĪy
siĊ skupiü na przypadkach, gdy PEP (zarówno zagraniczny, jak i krajowy) jest rzeczywistym bene¿cjentem rachunku, tzn. gdy czáonek rodziny lub bliski wspóápracownik
ma powiązania biznesowe z instytucją ¿nansową, a osoba sprawująca eksponowane
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Za: Poland. Progress report…, s. 20.
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s. 8, http://www.oecd.org/dataoecd/3/30/46266717.pdf (08.04.2011).
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stanowisko polityczne jest rzeczywistym wáaĞcicielem funduszy zaangaĪowanych
w tego typu powiązaniu85.
Ze wzglĊdu na podwyĪszone ryzyko prania pieniĊdzy proponuje siĊ równieĪ, aby
instytucje ¿nansowe posiadaáy systemy zarządzania ryzykiem wykorzystywane do ustalenia, czy bene¿cjent polisy ubezpieczeniowej na Īycie lub jakikolwiek inny bene¿cjent
rzeczywisty nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne. W przypadku
gdy nią jest, powinny zostaü zastosowane odpowiednie Ğrodki bezpieczeĔstwa ¿nansowego, takie jak uzyskanie zgody zarządu (wskazanego czáonka zarządu lub osoby wyznaczonej przez zarząd, lub odpowiedzialnej za dziaáalnoĞü instytucji obowiązanej) przed
wypáatą Ğwiadczenia86, przeprowadzenie dokáadnej analizy caáoĞci wczeĞniejszych
powiązaĔ biznesowych z wáaĞcicielem polisy ubezpieczeniowej oraz rozwaĪenie dokonania zgáoszenia raportu dotyczącego podejrzanej dziaáalnoĞci (ang. Suspicious Activity
Report, SAR)87. PodejĞcie to powinno wynikaü ze standardowego traktowania osób bĊdących PEP: wzmoĪone Ğrodki bezpieczeĔstwa zawsze bĊdą wymagane w przypadku, gdy
bene¿cjentem byáby PEP nierezydent, podczas gdy podstawowe zasady analizy i oceny
ryzyka bĊdą miaáy zastosowanie w przypadku, gdy bene¿cjentem byáby PEP rezydent88.

Wnioski koĔcowe
Dostosowując przepisy prawne w zakresie stosowania Ğrodków bezpieczeĔstwa
¿nansowego zgodnie z Rekomendacjami FATF, paĔstwa mogą osiągnąü takie cele, jak:
• lepszą ochronĊ integralnoĞci sektora publicznego,
• ochronĊ wyznaczonych instytucji sektora prywatnego przed naduĪyciami,
• zwiĊkszenie przejrzystoĞci systemu ¿nansowego,
• uáatwienie wykrywania, analizy i Ğcigania przestĊpstw korupcyjnych i procederu prania pieniĊdzy oraz odzyskiwania skradzionych aktywów89.
Jednak skutecznoĞü zabezpieczania majątków powstaáych z dziaáalnoĞci przestĊpczej zaleĪy od sprawnego dziaáania organów poszczególnych paĔstw odpowiedzialnych
za zamraĪanie nielegalnych funduszy i mienia. Zwlekanie z podejmowaniem decyzji
w takich sytuacjach naraĪa paĔstwa na moĪliwoĞü utraty kontroli nad majątkiem (zwáaszcza funduszami) pozostającym dotychczas pod ich jurysdykcją i wyprowadzenie go do
rajów podatkowych lub paĔstw niewspóápracujących.
Osoby piastujące wysokie urzĊdy powinny ponadto byü Ğwiadome dwóch kwestii
związanych z ich pozycją spoáeczną: postrzegania ich przez instytucje ¿nansowe jako
klienta o podwyĪszonym ryzyku, które potencjalnie mogą nadszarpnąü wizerunek i prestiĪ marki danej instytucji ¿nansowej, oraz Īe osoby naleĪące do ich rodziny i do grona
najbliĪszych wspóápracowników są równieĪ zaliczane do grona tej szczególnej kategorii
klientów, do której osoby te same naleĪą.
Zajmowanie eksponowanego stanowiska politycznego nie powinno byü jednak znamieniem utrudniającym Īycie, pod warunkiem, Īe Ĩródáa dochodów tych osób są znane
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TamĪe, s. 8-9.
Wery¿kacja toĪsamoĞci bene¿cjenta/ów powinna nastąpiü w momencie wypáaty lub gdy bene¿cjent
zamierza skorzystaü z nabytych praw. TamĪe, s. 7-8.
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i przejrzyste oraz mogą zostaü zwery¿kowane w ramach procedur zarządzania ryzykiem
przez poszczególne instytucje ¿nansowe.

Streszczenie
Przemiany polityczne w Afryce Póánocnej i na Bliskim Wschodzie zostaáy wykorzystane przez autora do przedstawienia zagadnienia podwyĪszonego ryzyka prania
pieniĊdzy przez osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (ang. Politically
Exposed Persons). Analiza obejmuje omówienie popeánianych przez nie czynów przestĊpczych, takich jak defraudacja Ğrodków publicznych czy przestĊpstwa korupcyjne,
oraz wskazuje na potrzeby stosowania przez wáaĞciwe instytucje odpowiednich standardów, które ograniczyáyby to ryzyko.
Na podstawie regulacji prawnych przyjĊtych na poziomie miĊdzynarodowym,
Unii Europejskiej oraz krajowym, prezentowane są trudnoĞci z precyzyjnym zde¿niowaniem osób okreĞlanych jako PEP. Autor dostrzega potrzebĊ stosowania szerszej de¿nicji PEP, uznającej za nie równieĪ najbliĪszych czáonków rodziny i bliskich wspóápracowników, w związku z koniecznoĞcią ustalenia rzeczywistego bene¿cjenta wartoĞci
majątkowych. WystĊpuje równieĪ z wnioskiem o rozszerzenie obowiązującej de¿nicji
osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. SáuĪyü ma temu zniesienie rozróĪnienia pomiĊdzy tymi osobami na posiadające i nieposiadające miejsca zamieszkania na terytorium RP.
Autor zwraca takĪe uwagĊ na trwający proces przeglądu standardów ustanawianych przez FATF w kontekĞcie przygotowaĔ do czwartej rundy ewaluacyjnej krajowych
systemów przeciwdziaáania procederom prania pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu
i związane z tym kwestie PEP.

Abstract
Political changes in North Africa and the Middle East have been used by the author
to present the issue of money laundering risk in the case of the so called Politically
Exposed Persons (PEPs). The analisys includes discussion of offenses committed by
PEPs, such as embezzlement of public funds or corruption crimes, and identi¿es the
need of using by competent institutions appropriate standards to reduce the risk.
On the basis of legal regulations adopted at the international, EU and national
levels, the dif¿culties of precisely de¿ning Politically Exposed Persons are presented
here. The author recognises the need for a broader PEP’s de¿nition, including also their
immediate family members and close associates in connection with the necessity to
establish the bene¿cial owner of the asset values. The author also proposes to extend
the current PEP’s de¿nition by eliminating the distinction between PEPs with and PEPs
without the residence in the Republic of Poland territory.
The author also draws attention to the ongoing process of reviewing the standards
established by the FATF in the context of preparations for the 4th round of evaluation
of Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism national systems and
issues related to Politically Exposed Persons.
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Michaá Beska

Wyáudzenie dotacji jako oszustwo kapitaáowe
Regulacja art. 297 Kodeksu karnego (kk), szeroko opisywana jako „oszustwo kapitaáowe”, obejmuje swą dyspozycją przestĊpstwa polegające na wyáudzeniach: kredytu,
poĪyczki pieniĊĪnej, porĊczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z porĊczenia lub gwarancji albo podobnego Ğwiadczenia pieniĊĪnego na okreĞlony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu páatniczego lub zamówienia publicznego.
Od 1 maja 2004 r., czyli od wejĞcia Polski do Unii Europejskiej, do naszego kraju
páynie szeroki strumieĔ Ğrodków pieniĊĪnych na modernizacjĊ paĔstwa oraz innowacyjne projekty mające wpáynąü na zwiĊkszenie konkurencyjnoĞci gospodarki Polski
w ramach UE i poza jej strukturami. Pozyskiwanie tych Ğrodków w sposób nie zawsze
legalny staje siĊ w naszym kraju coraz czĊstszą praktyką1. Wynikaü to moĪe przede
wszystkim z szerokiej ich dostĊpnoĞci, duĪej liczby Ğrodków oraz krótkiego terminu narzuconego przez UE m.in. agencjom rządowym (np. Polska Agencja Rozwoju
PrzedsiĊbiorczoĞci) oraz organom administracji samorządowej (np. urzĊdy marszaákowskie) do ich redystrybuowania, co nie zawsze wiąĪe siĊ z rzetelną kontrolą nad ich
wydatkowaniem przez podmioty do tego powoáane.
Czyn stypizowany w omawianym przepisie stanowi przestĊpstwo kierunkowe.
Oznacza to, Īe zachowanie przestĊpcze zachodzi juĪ w chwili záoĪenia czy wypeánienia
niezgodnego z prawdą pisemnego oĞwiadczenia, nie róĪnicując, jaki skutek ma wywoáaü dziaáanie sprawcy. Dla zaistnienia wskazanego czynu zabronionego nie jest wymagany skutek ani spowodowanie szkody majątkowej2.
Ponadto ustawodawca opisaá równieĪ czynnoĞü, jaką powinien wykonaü sprawca
przestĊpstwa: jest ona okreĞlona przez czasownik „przedkáada”, który naleĪy de¿niowaü jako dziaáania polegające na skáadaniu dokumentów bądĨ pisemnych oĞwiadczeĔ,
oddawaniu ich do przejrzenia bądĨ oceny, a takĪe inne formy postĊpowania z dokumentami czy teĪ oĞwiadczeniami w stosunku do osoby lub organu. PrzedáoĪenie dokumentu
faászywego bądĨ potwierdzającego nieprawdĊ, który obiektywnie nie byá w stanie spowodowaü uzyskania lub wykorzystania przez sprawcĊ czy inną osobĊ dotacji bądĨ subwencji, moĪe doprowadziü do odpowiedzialnoĞci karnej za nieudolne usiáowanie popeánienia przestĊpstwa z art. 297 § 1 kk3.
PrzestĊpstwo polegające na wyáudzeniu dotacji moĪe zostaü popeánione wyáącznie przez dziaáanie, a przedmiotem czynu przestĊpnego moĪe byü dokument4.
Dziaáanie sprawcy wypeániające dyspozycjĊ art. 297 kk musi polegaü m.in. na
przedáoĪeniu dokumentu poĞwiadczającego nieprawdĊ, to jest takiego, który zawiera
informacje niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym.
NaleĪy równieĪ stwierdziü, iĪ art. 297 kk nie stanowi lex specialis wobec art.
286 kk, z uwagi na fakt, iĪ ostatni przepis przewiduje skutek w postaci niekorzystnego
rozporządzenia mieniem. W art. 297 kk nie przewidziano skutku wskazanego wyĪej,
1
2
3
4

TakĪe przed 1 maja 2004 r. Polska korzystaáa z funduszy unijnych w ramach pomocy przedakcesyjnej.
D. Jagieááo, Oszustwa przetargowe, Zamówienia Publiczne, „Doradca” 2008/9/73.
TamĪe.
TamĪe.
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a do jego popeánienia niezbĊdne jest samo przedáoĪenie dokumentu w okreĞlonym celu,
jakim jest uzyskanie m.in. dotacji. Ustawodawca przewidziaá, iĪ popeánia przestĊpstwo
ten, kto przedkáada dokument, niezaleĪnie od tego, czy doprowadza tym zachowaniem
do powstania szkody po stronie rozdzielającego dotacjĊ. De facto przepis ten penalizuje
czynnoĞci przygotowawcze do podjĊcia ostatecznej decyzji o przyznaniu m.in. dotacji5. MoĪna przyjąü taką tezĊ z uwagi na fakt, Īe juĪ samo przedáoĪenie dokumentów,
choüby nie doprowadziáo do uzyskania Ğrodków pieniĊĪnych, wyczerpuje znamiona
przestĊpstwa opisanego w art. 297 § 1 kk, w przypadku zaĞ, gdy sprawca uzyskaá to
Ğwiadczenie, doprowadzając ten podmiot do niekorzystnego rozporządzenia mieniem,
bĊdzie odpowiadaá na podstawie art. 297 kk w zw. z art. 286 kk6.
Wymienione w art. 297 kk Ğwiadczenia, takie jak m.in. subwencje i dotacje, odnosiü naleĪy do Ğrodków wypáacanych z funduszy Unii Europejskiej, przyjąü bowiem
moĪna, Īe dotacje wspólnotowe są elementem polskiego obrotu gospodarczego i podlegają ochronie prawnokarnej na równi z subwencjami i dotacjami pochodzącymi ze
Ğrodków krajowych7.
Mając na uwadze wskazaną wyĪej tezĊ, naleĪy uznaü, Īe sáuĪby paĔstwowe powoáane do ochrony ekonomicznych interesów paĔstwa są uprawnione do Ğcigania przestĊpstw kapitaáowych.
W myĞl art. 5, ust. 1 pkt. 2, lit. b Ustawy z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji
BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2002 r., Nr 74, poz.
676) do zadaĔ ABW naleĪy m.in. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestĊpstw godzących w podstawy ekonomiczne paĔstwa oraz Ğciganie ich sprawców.
Zwrot rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestĊpstw godzących w podstawy
ekonomiczne paĔstwa oznacza przestĊpstwa mogące spowodowaü w mieniu jednostek sektora ¿nansów publicznych, jednostek do niego nienaleĪących, lecz otrzymujących Ğrodki publiczne (takie jak subwencje i dotacje), oraz przedsiĊbiorców z udziaáem
Skarbu PaĔstwa lub jednostek samorządu terytorialnego szkodĊ w wielkich rozmiarach.
MoĪna wiĊc uznaü, iĪ cytowany przepis wskazuje, Īe są to przestĊpstwa, których skutkiem jest bądĨ moĪe byü naruszenie lub naraĪenie dobra prawnego, jakim jest prawidáowe funkcjonowanie gospodarki, co mogáoby doprowadziü do ujemnych konsekwencji gospodarczych na skalĊ krajową8.
NaleĪy jednak zauwaĪyü, iĪ de¿nicja ta wymaga pewnej transformacji poprzez
ustalenie wyĪszego progu groĪącej szkody, a wiĊc nie „znacznej”, a „wielkiej szkody”
w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, czyli szkody, której wartoĞü w chwili popeánienia czynu zabronionego przekracza 1 000 000 zá9. Stąd teĪ, mając na uwadze fakt,
Īe w wiĊkszoĞci przypadków wartoĞü subwencji oraz dotacji przekracza 1 000 000 zá,
takĪe Agencja BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, jak byáo powiedziane, w zakresie swojej wáaĞciwoĞci rzeczowej posiada uprawnienia do Ğcigania tego rodzaju przestĊpstw.
Praktyczną egzempli¿kacją realizacji uprawnieĔ ABW w zakresie Ğciągania tzw.
oszustw dotacyjnych stanowi postĊpowanie RSD 15/09 prowadzone przez DelegaturĊ
5

B. KurzĊpa, Oszustwo gospodarcze, „Prokuratura i Prawo”, 1998/5/43.
M. Kijak, Winna lekkomyĞlnoĞü, „Przetargi Publiczne”, 2008/2/20.
7
B. Kunicka-Michalska, Wyáudzenia i przestĊpstwa zbliĪone godzące w budĪety wspólnotowe. Regulacje
polskiego prawa karnego, „Przegląd Prawa Karnego”, 2005/24/7.
8
P. Pająk, Kontrola operacyjna do kontroli konstytucyjnej, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”,
2010/2/163.
9
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ABW w àodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej àódĨ–ĝródmieĞcie. W dniu
4 grudnia 2009 r. prokuratura ta wszczĊáa postĊpowanie przygotowawcze oraz przekazaáa je do prowadzenia Wydziaáowi PostĊpowaĔ Karnych Delegatury ABW w àodzi.
PostĊpowanie to dotyczyáo usiáowania doprowadzenia àódzkiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. (àARR) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6 502 200 zá z tytuáu do¿nansowania ze Ğrodków publicznych, w celu osiągniĊcia korzyĞci majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w báąd jej pracowników co do
warunków umowy o do¿nansowanie zawartej 30 grudnia 2008 r., tj. o czyn z art. 13
§ 1 kk i art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 i art. 11 § 2 kk.
W toku przedmiotowego postĊpowania ustalono, iĪ do Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego wpáynąá wniosek o do¿nansowanie w ramach dziaáania PO IG
4.4 - Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej.
4 Inwestycje w innowacyjne przedsiĊwziĊcia programu operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007 - 2013, który to wniosek záoĪyáa ¿rma X10. W dniu 5 wrzeĞnia
2008 r. Polska Agencja Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci podpisaáa z àódzką Agencją
Rozwoju Regionalnego S.A. w àodzi umowĊ wsparcia 5/RIF/POIG/2008, na mocy
której PARP zleciá àARR S.A. wykonywanie zadaĔ związanych z realizacją dziaáaĔ
w zakresie wyĪej wymienionego programu. NastĊpnie PARP zawará z ¿rmą X umowĊ
na do¿nansowanie inwestycji.
W trakcie prowadzenia przedmiotowego postĊpowania ustalono, Īe okres kwali¿kowalnoĞci wydatków dla projektu realizowanego przez ¿rmĊ X rozpocząá siĊ 1
sierpnia 2008 r. i trwaá do 31 grudnia 2009 r. Okres kwali¿kowalnoĞci jest to czas, w
którym bene¿cjent umowy, w tym przypadku ¿rma X, moĪe dokonywaü wydatków
w ramach projektu, co pod wzglĊdem ksiĊgowym oznacza, Īe ¿rma X powinna otrzymaü faktury za wykonane na jej rzecz dostawy i usáugi w terminie od 1 sierpnia 2008 r. do
31 grudnia 2009 r. Jednak nie tylko faktury powinny byü wystawione w wyĪej wymienionym okresie. RównieĪ wszelkie prace i usáugi przewidziane we wniosku o do¿nansowanie projektu, związane z projektem opisanym w umowie, powinny byü w tym
okresie wykonane. JeĞli którakolwiek z czĊĞci inwestycji rozpoczĊáaby siĊ przed 1 sierpnia 2008 r., to ich koszt nie byáby objĊty do¿nansowaniem ze Ğrodków z UE. Jedynie
postĊpowania dotyczące wyboru ewentualnych wykonawców i dostawców towarów
okreĞlonych w projekcie mogą odbyü siĊ przed okresem kwali¿kowalnoĞci – w tym
przypadku przed 1 sierpnia 2008 r.
Podczas prowadzenia Ğledztwa ustalono, Īe ¿rma X zobowiązaáa siĊ do wykonania siedemnastu inwestycji w ramach przedstawionego projektu. JednoczeĞnie z treĞci umowy zawartej przez ¿rmĊ X z PARP wynikaáo, iĪ do wykonania przedmiotowych inwestycji niezbĊdny jest kaĪdorazowy wybór najkorzystniejszego oferenta spoĞród co najmniej trzech, chyba Īe w kraju dziaáalnoĞü gospodarczą prowadzi tylko jeden
podmiot, który Ğwiadczy usáugi okreĞlone w projekcie. W takim wypadku wykonawcą
mogáa zostaü tylko ta ¿rma, która wykonuje przedmiotowe prace, a ¿rma X zostanie
zwolniona na podstawie podpisanej wczeĞniej umowy z PARP z wyboru wykonawcy.
Przedstawiciele ¿rmy X ustalili, iĪ o wyborze oferenta bĊdą decydowaáy wyniki
przetargów. Jednym z kryteriów byáa cena. Kierownictwo ¿rmy X zorganizowaáo szes10
Projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązaĔ technologicznych, produktowych,
usáugowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na Ğwiecie nie
dáuĪej niĪ 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbĊdne dla realizacji projektów inwestycyjnych.
Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami – Ĩródáo: http://www.parp.gov.pl/
index/index/592.
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naĞcie przetargów. CzternaĞcie z nich wygraáa ¿rma Y, która w kaĪdym przypadku záoĪyáa oferty od 10 do 15 proc. niĪsze od konkurencji. Dwa pozostaáe przetargi wygraáy
inne podmioty gospodarcze, a jednego przetargu w ogóle nie zorganizowano z uwagi
na to, iĪ w kraju byá tylko jeden podmiot, który Ğwiadczyá okreĞlone usáugi. Ponadto
ustalono, iĪ ¿rma Y záoĪyáa swoje oferty do wszystkich przetargów organizowanych
przez ¿rmĊ X. Zwery¿kowano procesowo równieĪ pozostaáych oferentów, którzy záoĪyli oferty w postĊpowaniach, w których wygraá podmiot Y. W wyniku przeprowadzonych czynnoĞci ustalono, iĪ we wszystkich czternastu postĊpowaniach przetargowych
udziaá braáy te same podmioty, tj.: ¿rmy A i B. Kierownicy tych podmiotów okazali siĊ
byáymi wspóápracownikami ¿rmy Y. Ustalono równieĪ, Īe ¿rma Y rozpoczĊáa dziaáalnoĞü w 2005 r., Īe zatrudnia trzech pracowników, w tym prezesa i wiceprezesa, a oferty
záoĪone przez ten podmiot w przetargach organizowanych przez ¿rmĊ X przewidywaáy
wykonanie prac specjalistycznych, montaĪowych oraz produkcyjnych.
W wyniku dalszych czynnoĞci procesowych wykazano, iĪ niemal wszystkie
prace, które zgodnie z umową o do¿nansowanie Ğrodków powinny rozpocząü siĊ po
1 sierpnia 2008 r. zostaáy wykonane de facto przed tym terminem, a wykonaáa je ¿rma Y.
Ta sama ¿rma, wystawiáa na ¿rmĊ X faktury za wykonanie prac objĊtych czternastoma postĊpowaniami przetargowymi, ale juĪ w okresie kwali¿kowalnoĞci wydatków.
Ponadto prace, o których mowa wyĪej, wykonywali na rzecz ¿rmy Y podwykonawcy,
pomimo iĪ umowa pomiĊdzy ¿rmą X a PARP wprowadzaáa zakaz podwykonawstwa.
Rzecz jasna, Īe przedstawiciele ¿rmy X wykorzystywali faktury wystawione przez
¿rmĊ Y do rozliczeĔ z PARP w ramach wniosku o do¿nansowanie inwestycji.
Wszystkie wyĪej wskazane fakty skutkowaáy wnioskiem do prokuratury o przedstawienie zarzutów m.in. dla kierownictwa ¿rmy X i Y oraz A i B. Kierownikom ¿rm
X oraz Y Prokuratura Rejonowa àódĨ-ĝródmieĞcie przedstawiáa zarzuty poĞwiadczenia nieprawdy w dokumentach oraz uĪycia ich w celu wyáudzenia dotacji z art. 271 § 1
kk, art. 297 § 1 kk w zw. z art. 271 kk i art. 273 kk w zw. z art. 12 kk i art. 11 § 2 kk; kierownikom ¿rm A i B – zarzut poĞwiadczenia nieprawdy w dokumentach w celu pomocnictwa do wyáudzenia dotacji z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 18 § 3 kk i art. 297 § 1 kk
w zw. z art. 12 kk i art. 1 § 2 kk; inspektorowi nadzoru oraz pracownikom ¿rmy
X zarzuty poĞwiadczenia nieprawdy w dokumentach z art. 271 § 1 kk.
W toku dalszych czynnoĞci procesowych ustalono, iĪ w jedynej inwestycji,
w której ze wzglĊdów formalnych (brak innych oferentów) nie odbyá siĊ przetarg, równieĪ doszáo do nieprawidáowoĞci, polegających na sfaászowaniu umowy oraz dokumentów ksiĊgowych. InwestycjĊ tĊ wykonywaáa dla ¿rmy X ¿rma C na podstawie umowy
z 2007 r. (przed okresem kwali¿kowalnoĞci wydatków) na kwotĊ okoáo 2 700 000 zá.
Jednak w krótkim czasie po podpisaniu umowy pomiĊdzy bene¿cjentem – podmiotem X a PARP na do¿nansowanie inwestycji, ¿rma X rozwiązaáa umowĊ z ¿rmą C,
pomimo iĪ ¿rma C niemal w caáoĞci wykonaáa zadanie. JednoczeĞnie ¿rma X podpisaáa kolejną umowĊ z ¿rmą C na wykonanie tych samych prac, o wartoĞci okoáo
4 100 000 zá, ale juĪ w okresie objĊtym kwali¿kowalnoĞcią wydatków. Po wery¿kacji wskazanych wyĪej informacji, ustalono, iĪ ¿rma X wystawiáa w tym samym czasie fakturĊ sprzedaĪy produkowanych przez siebie wyrobów na rzecz ¿rmy C na kwotĊ
1 400 000 zá, którą to ¿rma C zapáaciáa. Oznaczaáo to, iĪ nadpáata za inwestycjĊ w wyĪej
wskazanej kwocie wróciáa do ¿rmy X. Poza tym towar zamówiony przez ¿rmĊ C nigdy
nie dotará z ¿rmy X do zamawiającego.
Wskutek podjĊtych czynnoĞci procesowych w sprawie RSD 15/09 do przekazania
Ğrodków pieniĊĪnych na konto bene¿cjenta dotacji nie doszáo.
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Mając na uwadze zebrany w tej sprawie materiaá dowodowy, prokuratura przedstawiáa wáaĞcicielom ¿rmy X i C zarzuty usiáowania oszustwa i wyáudzenia dotacji w stosunku do mienia znacznej wartoĞci w warunkach czynu ciągáego z art. 13 § 1 kk w zw.
z art. 286 § 1 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2 kk
oraz zarzut poĞwiadczenia nieprawdy w dokumentach w celu pomocnictwa do wyáudzenia dotacji z art. 271 § 1 kk w zw. z art. 18 § 3 kk i art. 297 § 1 kk w zw. z usiáowaniem
oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartoĞci w warunkach czynu ciągáego z art. 13
§ 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk i art. 294 § 1 kk i art. 12 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
W dniu 31 grudnia 2010 r. prokuratura skierowaáa do Sądu OkrĊgowego w àodzi
akt oskarĪenia przeciwko podejrzanym. Czterech z nich przyznaáo siĊ do popeániania
czynu i w trybie art. 335 kpk dobrowolnie poddaáo siĊ odpowiedzialnoĞci karnej (wyrok
prawomocny)11.
Opisane postĊpowanie karne jest przykáadem potwierdzającym tezy stawiane
przez autora tekstu co do przedmiotowej i podmiotowej strony czynu zabronionego
penalizowanego w art. 297 kk. Zachowanie kierowników ¿rmy X, Y oraz C jednoznacznie wskazuje na fakt popeánienia przestĊpstwa kierunkowego. Samo kodeksowe
„przedáoĪenie” przez te osoby faktur, umów oraz protokoáów zdawczo--odbiorczych
prac przed wáaĞciwymi organami, jakimi w tym przypadku byáy Polska Agencja
Rozwoju PrzedsiĊbiorczoĞci oraz àódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., stanowiáo przesáankĊ do przedstawienia przez prokuraturĊ zarzutów. Sprawcy wypeánili swoim zachowaniem znamiĊ czynu zabronionego opisanego art. 297 kk, poniewaĪ
„przedáoĪyli” dokument, a cytując wyrok Sądu Apelacyjnego w àodzi z 26 lipca 2000 r.
II AKa 93/00, stwierdziü naleĪy, iĪ: (…) na zaistnienie przestĊpstwa oszustwa kredytowego (dotacyjnego) wystarczy, Īe starający siĊ o kredyt (dotacjĊ) przedstawi choü
jeden faászywy lub stwierdzający nieprawdĊ dokument, choü jedno nierzetelne oĞwiadczenie12.
Oceniając przedstawiony wyĪej stan faktyczny, naleĪy jednoznacznie stwierdziü,
iĪ „przedáoĪenie” nie miaáo charakteru nieudolnego. Przeciwnie, sprawcy czynu dochowali wszelkiej starannoĞci przy sporządzeniu poĞwiadczających nieprawdĊ dokumentów, kierowanych do àARR S.A. i PARP, które to dysponowaáy Ğrodkami. Wszystkie
wskazane dokumenty byáy „dopasowywane” do okresu kwali¿kowalnoĞci wydatków.
Sprawcy opisanego czynu, dziaáając w celu osiągniĊcia korzyĞci majątkowej oraz
wprowadzając w báąd organ dysponujący Ğrodkami z UE, swoim zachowaniem wypeánili równieĪ znamiona czynu zabronionego opisanego w art. 286 kk, czyli oszustwa.
Pomimo iĪ nie doszáo do przesuniĊcia Ğrodków pieniĊĪnych wielkiej wartoĞci (powyĪej
1 000 000 zá) z uwagi na podjĊte przez ABW dziaáania, sprawcom czynu przedstawiono
zarzuty z art. 286 kk, mając na uwadze ich dąĪenie do popeánienia czynu zabronionego skutkującego przesuniĊciem Ğrodków ¿nansowych. Dlatego teĪ czyn sprawców
opisano jako usiáowanie wyáudzenia Ğrodków poprzez „przedáoĪenie” dokumentów
w tym celu, a w związku z przytoczonymi przesáankami, wskazanym osobom przedstawiono zarzut popeánienia przestĊpstwa z art. 13 kk w zw. z art. 286 kk w zw. art.
297 kk w zw. z art. 271 kk Mając na uwadze stawianą przez autora tezĊ, Īe art. 297
Wskazane postĊpowanie przygotowawcze, jest pierwszym prawomocnie zakoĔczonym Ğledztwem
(dobrowolne poddanie siĊ odpowiedzialnoĞci karnej) prowadzonym przez AgencjĊ BezpieczeĔstwa
WewnĊtrznego, które zostaáo wszczĊte w sprawie popeánienia przestĊpstwa tzw. oszustwa kapitaáowego
penalizowanego w art. 297 kk w odmianie dotacyjnej.
12
„Prokuratura i Prawo” - wká., 2002/1/24.
11
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kk nie jest formą szczególną czynu zabronionego opisanego w art. 286 kk, zabieg
ten wydaje siĊ sáuszny. Pogląd ten równieĪ podzieliá Sąd Apelacyjny we Wrocáawiu
w wyroku z 3 wrzeĞnia 2009 r. (II AKa 105/09), stwierdzając iĪ: (…) w wypadku,
gdy ¿kcyjną” fakturĊ VAT wystawiono wyáącznie dla przestĊpczych celów pozapodatkowych, np. dla wyáudzenia kredytu lub dotacji dla siebie lub innej osoby albo
dla doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez
¿ngowanie dobrej kondycji gospodarczej i wiarygodnoĞci kontrahenta umowy, to
wystawca takiej faktury lub osoba posáugująca siĊ nią powinny nadal odpowiadaü
na podstawie przepisów ustawy karnej innej niĪ kks (np. z art. 297 k.k. lub z art. 286
§ 1 k.k.)13. Prokuratura Rejonowa àódĨ-ĝródmieĞcie, zdaniem autora, sáusznie stanĊáa na stanowisku, aby sprawcom przedstawiü zarzut popeánienia czynu zabronionego opisanego w art. 294 kk. Jest to typ kwali¿kowany przestĊpstw opisanych m.in.
w art. 278 kk i art. 286 kk. Czyn podejrzanych wypeániá dyspozycje art. 286 kk, tzn.
miaáo miejsce usiáowanie wprowadzenia w báąd w celu uzyskania korzyĞci majątkowej. W tym przypadku byáo to usiáowanie wyáudzenia korzyĞci wielkiej wartoĞci, czyli w myĞl art. 115 § 6 kk, ponad 1 000 000 zá. UwzglĊdniając przytoczone
w niniejszym artykule tezy oraz stan faktyczny, jaki zostaá ustalony w toku prowadzenia czynnoĞci procesowych w przedmiotowej sprawie, nie ma wątpliwoĞci, Īe
przestĊpczoĞü gospodarcza weszáa na nowe tory. Wskutek napáywu znacznych Ğrodków celowych z budĪetu UE, osoby pragnące nielegalnie zdobyü Ğrodki pieniĊĪne,
nie muszą dokonywaü oszustw kapitaáowych polegających na wyáudzaniu kredytów,
poĪyczek bądĨ innych Ğrodków, którymi dysponują prywatne instytucje ¿nansowe.
Popeánienie takich przestĊpstw jest doĞü áatwe do wykrycia, np. wtedy, gdy sprawca,
który dopuszcza siĊ takiego czynu, nie spáaca kredytu lub poĪyczki. Wynika to gáównie z zabezpieczeĔ, jakimi dysponują prywatne instytucje ¿nansowe.
Oszustwo kapitaáowe, polegające na wyáudzeniu bądĨ usiáowaniu wyáudzenia
dotacji lub subwencji celowej, jest natomiast konstrukcyjnie wyra¿nowane i popeániane czĊsto przez grupĊ osób, które muszą sporządziü kilkadziesiąt bądĨ kilkaset
dokumentów poĞwiadczających nieprawdĊ. Osoby te muszą równieĪ prowadziü dziaáalnoĞü gospodarczą, wiĊc w proceder przestĊpczy zaangaĪowanych jest równieĪ kilkanaĞcie podmiotów gospodarczych. Do popeánienia przestĊpstwa nie wystarczy juĪ
tylko sam „dowód osobisty”. Taki stan rzeczy powoduje, iĪ sáuĪby zajmujące siĊ Ğciganiem sprawców m.in. przestĊpstwa oszustwa kapitaáowego w jego odmianie dotacyjnej, muszą wykonywaü swoje zadania wielotorowo, a co za tym idzie – w sposób dáugotrwaáy. Zdarza siĊ (tak jak w omawianym przypadku), Īe dziaáania organów Ğcigania
zapobiegają niekorzystnemu rozporządzaniu mieniem.
SkáonnoĞü do pozyskania „áatwych” pieniĊdzy z UE moĪe wynikaü, zdaniem
autora, takĪe z niedostatecznych mechanizmów kontroli nad wydatkowaniem przedmiotowych Ğrodków. Tam, gdzie wery¿kacja wniosków odbywa siĊ wyáącznie na
zasadzie badania dokumentów, bez odwoáania siĊ do stanu faktycznego inwestycji,
nieuchronnie prowadzi do naduĪyü podobnych do opisanych na kanwie Ğledztwa RSD
15/09.
WątpliwoĞci budziü moĪe sposób oceny (w przytoczonym przez autora przykáadzie) wniosków o dotacjĊ np. pod kątem ich innowacyjnoĞci. Szczególnie naleĪy
zwróciü uwagĊ na rolĊ tzw. ekspertów, oceniających z ramienia instytucji dystrybuBiuletyn Sadu Apelacyjnego we Wrocáawiu – Orzecznictwo Apelacji Wrocáawskiej – 2010/4/201, Ĩródáo:
http://www.wroclaw.sa.gov.pl/pl/dokumenty/orzecznictwo.

13

204

PRZEGLĄD BEZPIECZEēSTWA WEWNĉTRZNEGO 5/11

ujących Ğrodki z UE, oraz wnioski pod kątem ich konkurencyjnoĞci i innowacyjnoĞci.
Nierzadko zdarza siĊ, iĪ prowadzą oni równieĪ dziaáalnoĞü gospodarczą o charakterze
konsultingowym, czyli np. sporządzają za bene¿cjenta wnioski o dotacjĊ, co budzi wątpliwoĞci co do ich bezstronnoĞci przy podejmowaniu decyzji dotyczących innowacyjnoĞci okreĞlonych rozwiązaĔ.
Jednak najwiĊkszą bolączką w dystrybuowaniu Ğrodków pozyskanych z UE jest
niedotrzymywanie terminów, które są ustalane w umowach zawieranych z bene¿cjentami. Umowy te zakreĞlają daty wprowadzenia programów inwestycyjnych oraz wykorzystania przyznanych im Ğrodków. Niewydolny system powoduje skracanie terminów
realizacji inwestycji dla potencjalnych bene¿cjentów. Niejednokrotnie dochodzi do tak
kuriozalnych sytuacji, Īe podmiot starający siĊ o dotacjĊ podejmuje decyzjĊ o wycofaniu siĊ z projektu (pomimo poniesionych juĪ kosztów sporządzenia wniosku o do¿nansowanie), poniewaĪ rozpoczĊcie wdraĪania programów dotacyjnych jest przekáadane
w czasie (z winy podmiotów dystrybuujących Ğrodki), a bene¿cjentowi pozostaje np.
o poáowĊ krótszy czas na wdroĪenie projektu. Jest to niemoĪliwe do wykonania, dlatego
potencjalny bene¿cjent staje przed wyborem, czy antydatowaü dokumenty i „przedáoĪyü” przed podmiotem dysponującym Ğrodkami, czym naraĪa siĊ ma odpowiedzialnoĞü
karną z art. 297 kk, czy wycofaü siĊ z projektu, co spowoduje stratĊ ¿nansową z tytuáu
juĪ podjĊtych dziaáaĔ.
DąĪąc do zmiany opisanego stanu rzeczy, naleĪy wedáug autora przede wszystkim zmieniü zasady zatrudniania pracowników w instytucjach zajmujących siĊ rozdzielaniem Ğrodków pozyskanych z UE. Na stanowiskach kontrolerskich powinni byü
zatrudniani ludzie z odpowiednią wiedzą, kierunkowym wyksztaáceniem oraz niezbĊdnym doĞwiadczeniem w zakresie opiniowania wniosków i oceny rzetelnoĞci dokumentów przedkáadanych przez potencjalnych bene¿cjentów. Poza tym kontrola projektów
powinna obejmowaü równieĪ okresowe niezapowiedziane wizyty osób nadzorujących
miejsce inwestycji z protokolarnym opisem stanu zaawansowania prac nad projektem.
Wydaje siĊ, iĪ zasadne byáoby takĪe rozwaĪenie ustawowych zmian w statusie tzw. ekspertów oceniających wnioski o dotacje pod kątem ich innowacyjnoĞci i konkurencyjnoĞci. Wedáug autora, powinni oni uzyskaü status funkcjonariusza publicznego oraz
zakaz wykonywania dziaáalnoĞci gospodarczej; wówczas proponowana zmiana w tym
zakresie spowodowaáaby wydawanie obiektywnych i niebudzących zastrzeĪeĔ decyzji co do innowacyjnoĞci proponowanych we wnioskach o do¿nansowanie rozwiązaĔ. Skutkowaáoby to równieĪ zmniejszeniem ryzyka dowolnoĞci w ocenie wniosków.
Zasadne wydaje siĊ takĪe wprowadzenie odgórnych terminów wdraĪania programów
dotacyjnych przez podmioty, które dysponują Ğrodkami z UE. Takie rozwiązanie spowodowaáoby, Īe bene¿cjenci nie byliby zmuszani do „dopasowywania” dokumentów
¿nansowych związanych z projektem do nierealnych terminów narzucanych im przez
dysponenta Ğrodków.
Wskazane przez autora propozycje zmian są wynikiem ustaleĔ poczynionych
w toku wykonywania czynnoĞci procesowych w ramach postĊpowania karnego RSD
15/09. Analiza faktów przytoczonych w niniejszym artykule dokonana pod kątem
wspóápracy pomiĊdzy podmiotami dystrybuującymi Ğrodki z UE a bene¿cjentami tych
Ğrodków, jednoznacznie wskazuje na uchybienia podczas realizowania wypáat z funduszy unijnych. UchybieĔ tych moĪna byáoby uniknąü, wprowadzając proponowane przez
autora zmiany.
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Streszczenie
Przedmiotem publikacji jest regulacja prawna oszustwa kapitaáowego opisana
w art. 297 kk. Autor dokonaá analizy przepisu pod kątem wáaĞciwoĞci rzeczowej
Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, mając na uwadze praktykĊ stosowania wskazanego rozwiązania prawnego na przykáadzie postĊpowania przygotowawczego RSD
15/09. ĝledztwo zostaáo wszczĊte w sprawie usiáowania wyáudzenia dotacji ze Ğrodków
z UE. Rozwiązania przyjĊte w regulacji art. 297 kk wydają siĊ niezbĊdne oraz wystarczające do prawidáowej ochrony ekonomicznych interesów paĔstwa. ZastrzeĪenia
jednak moĪe budziü procedura przekazywania podmiotom gospodarczym Ğrodków
z funduszy UE, a przede wszystkim ocena wniosków dotacyjnych skáadanych przez
potencjalnych bene¿cjentów do organów, których zadaniem jest rozdzielanie przyznanych Polsce Ğrodków pieniĊĪnych.

Abstract
The article is devoted to the regulation of capital fraud speci¿ed in Art. 297 of
the Penal Code. The mentioned regulation is analysed in the light of the ABW’s statutory powers and bearing in mind the practice of applying Art. 297 of the Penal Code
in the case of preparatory proceedings No. RSD 15/09 conducted by the Department of
Criminal Proceedings (branch of the Internal Security Agency) in àódĨ. The investigation in question was initiated in the case of attempted swindling the subsidies out of the
European Union. The solution adopted in regulation seems to be necessary and suf¿cient for the proper protection of the economic interests of the State. However, the procedure of handing down the European Union’s funding to economic entities may arouse
some reservations, in particular the evaluation of grant applications which are submitted by potential bene¿ciaries to the authorities responsible for allocation of funds granted to Poland.
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Kamil Nowak

Kilka uwag na temat znowelizowanej ustawy
o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu
terroryzmu, a takĪe nowych obowiązków,
jakie naáoĪyáa ona na przedsiĊbiorców
Dnia 8 paĨdziernika 2010 r. wszedá w Īycie art. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 25 czerwca
2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziaáaniu wprowadzaniu do obrotu ¿nansowego wartoĞci majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych Ĩródeá oraz o przeciwdziaáaniu ¿nansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 2009 r., Nr 166, poz. 1317). Nowelizacja ta miaáa ma na celu przede wszystkim wáączenie
do krajowego porządku prawnego Dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 26 paĨdziernika 2005 r. w sprawie przeciwdziaáania korzystaniu z systemu ¿nansowego w celu prania pieniĊdzy oraz ¿nansowania terroryzmu (Dz.U. UE
L 05.309.15), a takĪe dostosowanie przepisów ustawy do aktów prawa miĊdzynarodowego w zakresie przeciwdziaáania ¿nansowaniu terroryzmu oraz do Dyrektywy Komisji
2006/70/WE z dnia 1 sierpnia 2006 r. ustanawiającej Ğrodki wykonawcze do dyrektywy
2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do de¿nicji osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, jak równieĪ w odniesieniu do technicznych
kryteriów stosowania uproszczonych zasad naleĪytej starannoĞci wobec klienta oraz
wyáączenia z uwagi na dziaáalnoĞü ¿nansową prowadzoną w sposób sporadyczny lub
w bardzo ograniczonym zakresie (Dz.U. UE L 06.214.29)1. Nowelizacja zmieniáa takĪe
tytuá ustawy na: Ustawa o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu.
Analizowany przepis ma istotne znaczenie z punktu widzenia przedsiĊbiorców
(w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej –
Dz.U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z póĨn. zm.)2, którzy przyjmują páatnoĞci za towary
w gotówce o wartoĞci równej lub przekraczającej równowartoĞü 15 000 euro (równieĪ
wtedy, gdy naleĪnoĞü za okreĞlony towar jest dokonywana w drodze kilku operacji).
PrzedsiĊbiorcy ci zostali zaliczeni do poszerzonego, na skutek wczeĞniejszego wdroĪenia
pozostaáych przepisów nowelizacji, ustawowego katalogu instytucji obowiązanych. Tym
samym naáoĪono na nich obowiązek rejestracji transakcji gotówkowych. Jest to istotne
novum, poniewaĪ wczeĞniej operacje te nie byáy objĊte wspomnianym obowiązkiem.
Rejestr tego typu transakcji naleĪy przechowywaü przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia
roku nastĊpującego po roku, w którym transakcje zostaáy zarejestrowane.
Instytucja obowiązana ma obowiązek kaĪdorazowo zarejestrowaü przeprowadzaną transakcjĊ, bez wzglĊdu na jej wartoĞü i charakter, jeĞli okolicznoĞci wskazują,

1
Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziaáaniu wprowadzaniu do obrotu
¿nansowego wartoĞci majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych Ĩródeá oraz o przeciwdziaáaniu ¿nansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1660).
2
Art. 4. 1. PrzedsiĊbiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba ¿zyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebĊdąca osobą prawną, której odrĊbna ustawa przyznaje zdolnoĞü prawną, – wykonująca we wáasnym imieniu dziaáalnoĞü gospodarczą. 2. Za przedsiĊbiorców uznaje siĊ takĪe wspólników spóáki cywilnej
w zakresie wykonywanej przez nich dziaáalnoĞci gospodarczej.
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Īe moĪe ona mieü związek z praniem pieniĊdzy lub ¿nansowaniem terroryzmu (art. 8
ust. 3 znowelizowanej ustawy).
Wadą omawianego rozwiązania jest pominiĊcie usáug w treĞci art. 2 pkt 1 lit. t znowelizowanej ustawy. Wydaje siĊ, Īe jest to wynik przeoczenia ustawodawcy, biorąc pod
uwagĊ fakt, Īe na pozór legalne Ğwiadczenie usáug moĪe byü jednym z wielu sposobów
prania pieniĊdzy3. Dlatego formuáowanie do ustawodawcy wniosków de lege ferenda
w tym zakresie naleĪy uznaü za uzasadnione, gdyĪ uzupeánienie treĞci wyĪej wymienionego przepisu o usáugi wydaje siĊ byü, w kontekĞcie tego co napisano, naturalne i logiczne.
Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 13 pkt 3 ustawy minister wáaĞciwy do spraw instytucji ¿nansowych, w porozumieniu z ministrem wáaĞciwym do
spraw wewnĊtrznych, po zasiĊgniĊciu opinii Przewodniczącego Komisji Nadzoru
Finansowego oraz Prezesa Narodowego Banku Polskiego, zostaá zobowiązany do okreĞlenia w drodze rozporządzenia:
1) wzoru oraz sposobu prowadzenia rejestru transakcji, których równowartoĞü przekracza 15 000 euro oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi
Informacji Finansowej,
2) trybu przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji o wyĪej wymienionych
transakcjach, o transakcjach, których okolicznoĞci wskazują, Īe mogą one mieü związek z praniem pieniĊdzy lub ¿nansowaniem terroryzmu, i co do których w związku
z tym istnieje obowiązek rejestracji, bez wzglĊdu na ich wartoĞü i charakter,
3) wzoru formularza i sposobu przekazywania informacji, o których mowa w art. 8b
ust. 5, a wiĊc obejmującego sytuacje, w których instytucja obowiązana nie moĪe
wykonaü obowiązków, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3 i w ten sposób zobowiązana
zostaáa do nieprzeprowadzania transakcji, niepodpisania (lub rozwiązania) umowy
z klientem oraz przekazania w uzasadnionych przypadkach, z uwzglĊdnieniem
ryzyka prania pieniĊdzy oraz ¿nansowania terroryzmu, Generalnemu Inspektorowi
informacji o danym kliencie wraz z posiadanymi informacjami o planowanej przez
niego transakcji.
Celem wprowadzenia tego przepisu byáo przede wszystkim zapewnienie jednolitego formatu przekazywanych danych zawartych w obszernym katalogu instytucji obowiązanych4.
Do chwili wdroĪenia przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 13
tej ustawy, osoby ¿zyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowoĞci prawnej byáy zwolnione z obowiązku rejestracji transakcji, o których mowa w art. 8
ust. 1 Ustawy o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu (art.
18 ustawy nowelizującej). Natomiast w dniu wejĞcia w Īycie niniejszej ustawy staáy siĊ
one instytucjami obowiązanymi (a wiĊc od 22 paĨdziernika 2009 r.).
W tym miejscu naleĪy takĪe zwróciü uwagĊ na stosunkowo daleko idącą treĞü
art. 8b znowelizowanej ustawy, zgodnie z którym instytucje obowiązane (a wiĊc takĪe
przedsiĊbiorcy) muszą stosowaü wobec swoich klientów Ğrodki bezpieczeĔstwa ¿nansowego. Zakres stosowania tych Ğrodków jest okreĞlany na podstawie oceny ryzyka prania pieniĊdzy i ¿nansowania terroryzmu, dokonywanej w wyniku analizy, ze szczególnym uwzglĊdnieniem rodzaju klienta, stosunków gospodarczych, produktów i trans-

3

Por. m.in.: Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors, OECD 2009,
s. 11 i nast.; Przeciwdziaáanie praniu pieniĊdzy i ¿nansowaniu terroryzmu, Ministerstwo Finansów GIIF
2009, s. 54 i nast.
4
Zob. szerzej: A. Damasiewicz, Komentarz do ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaáaniu praniu
pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276), LEX/el. 2010.
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akcji. Natomiast gdy instytucja obowiązana nie moĪe speániü obowiązków, o których
mowa w ust. 3 pkt 1-3, polegających na:
• identy¿kacji klienta5 i wery¿kacji jego toĪsamoĞci na podstawie dokumentów lub
informacji publicznie dostĊpnych,
• podejmowaniu, z zachowaniem naleĪytej starannoĞci, czynnoĞci zmierzających
do identy¿kacji bene¿cjenta rzeczywistego i stosowaniu uzaleĪnionych od oceny
ryzyka odpowiednich Ğrodków wery¿kacji jego toĪsamoĞci w celu uzyskania przez
instytucjĊ obowiązaną danych dotyczących toĪsamoĞci bene¿cjenta rzeczywistego,
w tym ustalaniu struktury wáasnoĞci i zaleĪnoĞci klienta,
• uzyskiwaniu informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru
stosunków gospodarczych,
to wówczas, zgodnie z ustawą, nie przeprowadza ona transakcji, nie podpisuje umowy
z klientem lub rozwiązuje zawarte umowy. Ponadto instytucja obowiązana przekazuje
Generalnemu Inspektorowi, w uzasadnionych przypadkach z uwzglĊdnieniem ryzyka
prania pieniĊdzy oraz ¿nansowania terroryzmu, informacje o danym kliencie wraz
z posiadanymi informacjami o planowanej przez niego transakcji.

Przepisy karne
Kwestie związane z odpowiedzialnoĞcią karną instytucji obowiązanych za niedopeánienie obowiązków ustawowych zostaáy uregulowane w rozdziale 7a znowelizowanej ustawy.
Karze pieniĊĪnej, zgodnie z art. 34a, podlega instytucja obowiązana, z wyáączeniem Narodowego Banku Polskiego, która nie dopeániáa obowiązku:
1) rejestracji transakcji, o której mowa w art. 8 ust. 1, przekazania Generalnemu
Inspektorowi dokumentów dotyczących tej transakcji lub przechowywania przez
wymagany okres rejestru transakcji lub dokumentów dotyczących tej transakcji,
2) przeprowadzenia analizy ryzyka w celu zastosowania odpowiednich Ğrodków bezpieczeĔstwa ¿nansowego,
3) stosowania Ğrodków bezpieczeĔstwa ¿nansowego,
4) przechowywania przez wymagany okres udokumentowanych wyników analizy,
5) zapewnienia udziaáu pracowników w programie szkoleniowym,
6) wykonania w terminie wniosku lub zalecenia pokontrolnego,
a takĪe nawiązuje lub utrzymuje wspóápracĊ z bankiem ¿kcyjnym.
Kolejny przepis znowelizowanej ustawy (art. 34b) przewiduje taką samą karĊ dla instytucji obowiązanej, która wbrew nastĊpującym przepisom rozporządzenia nr 1781/2006:
Identy¿kacja ta, zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy, obejmuje: 1) w przypadku osób ¿zycznych i ich przedstawicieli – ustalenie i zapisanie cech dokumentu stwierdzającego, na podstawie odrĊbnych przepisów, toĪsamoĞü osoby, a takĪe imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, a ponadto
numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numeru dokumentu stwierdzającego toĪsamoĞü cudzoziemca lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu;
2) w przypadku osób prawnych – zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego
dokumentu, wskazującego nazwĊ (¿rmĊ), formĊ organizacyjną osoby prawnej, siedzibĊ i jej adres, numer
identy¿kacji podatkowej, a takĪe imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku
osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tĊ osobĊ prawną; 3) w przypadku jednostek
organizacyjnych niemających osobowoĞci prawnej – zapisanie aktualnych danych z dokumentu wskazującego nazwĊ, formĊ organizacyjną, siedzibĊ i jej adres, numer identy¿kacji podatkowej, a takĪe imienia,
nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby
reprezentującej tĊ jednostkĊ.
5
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1) art. 5-7 – nie zapewnia tego, aby przekazowi pieniĊĪnemu towarzyszyáy peáne informacje o zleceniodawcy,
2) art. 8 – nie dysponuje skuteczną procedurą pozwalającą na wykrycie braku informacji o zleceniodawcy,
3) art. 9 – nie informuje Generalnego Inspektora o fakcie regularnego zaniedbywania obowiązku przekazywania wymaganych informacji o zleceniodawcy przez
dostawcĊ usáug páatniczych odbiorcy,
4) art. 12 – poĞrednicząc jako dostawca usáug páatniczych, nie zachowuje wszystkich otrzymanych informacji o zleceniodawcy, które towarzyszą przekazom pieniĊĪnym,
5) art. 14 – na zapytanie Generalnego Inspektora nie udziela peánej odpowiedzi na
temat towarzyszącej przekazom pieniĊĪnym informacji o zleceniodawcy oraz nie
przekazuje na Īądanie Generalnego Inspektora odpowiednich dokumentów.
KarĊ pieniĊĪną nakáada Generalny Inspektor Informacji Finansowej w drodze
decyzji, w wysokoĞci nie wiĊkszej niĪ 750 000 zá, a w razie niedopeánienia obowiązku
zapewnienia udziaáu pracowników w programie szkoleniowym – w wysokoĞci nie
wiĊkszej niĪ 100 000 zá. PostĊpowanie w sprawie naáoĪenia kary pieniĊĪnej toczy siĊ
na podstawie przepisów Kodeksu postĊpowania administracyjnego (kpa). Od decyzji
Generalnego Inspektora przysáuguje odwoáanie do ministra wáaĞciwego do spraw instytucji ¿nansowych w terminie 14 dni od jej dorĊczenia. Ponadto informacja o naáoĪonej
karze pieniĊĪnej jest przekazywana instytucji nadzorującej dziaáalnoĞü danej instytucji
obowiązanej (art. 34c znowelizowanej ustawy).
Przejawem radykalnego podejĞcia do kwestii przeciwdziaáania praniu pieniĊdzy
i ¿nansowania terroryzmu są takĪe przepisy rozdziaáu 8 Ustawy o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu przewidującego odpowiedzialnoĞü karną
osób ¿zycznych za niedopeánienie obowiązków wynikających z ustawy. Zgodnie z art.
35, karze pozbawienia wolnoĞci do lat 3 podlega osoba, która, dziaáając w imieniu lub
interesie instytucji obowiązanej, wbrew przepisom ustawy nie dopeániáa obowiązku:
1) rejestracji transakcji, przekazania Generalnemu Inspektorowi dokumentów dotyczących tej transakcji lub przechowywania przez wymagany okres rejestru tych transakcji lub dokumentów dotyczących tej transakcji,
2) zachowania Ğrodków bezpieczeĔstwa ¿nansowego, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy lub przechowywania informacji uzyskanych
w związku ze stosowaniem Ğrodków bezpieczeĔstwa ¿nansowego,
3) zawiadomienia Generalnego Inspektora o transakcji, o której mowa w art. 16 ust. 1
ustawy, tj. o transakcji, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, Īe moĪe ona
mieü związek z popeánieniem przestĊpstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299
Kodeksu karnego (kk),
4) wstrzymania transakcji lub blokady rachunku,
5) wprowadzenia wewnĊtrznej procedury w zakresie przeciwdziaáania praniu pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu,
6) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków okreĞlonych w ustawie, zgodnie z art. 10b ust. 1 ustawy.
Tej samej karze podlega ten, kto wbrew przepisom ustawy ujawnia osobom nieuprawnionym, posiadaczom rachunku lub osobom, których transakcja dotyczy, informacje zgromadzone zgodnie z upowaĪnieniem ustawy lub wykorzystuje te informacje w inny, niezgodny z przepisami ustawy sposób. JeĪeli sprawca wymienionych przestĊpstw dziaáa nieumyĞlnie, podlega grzywnie.
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Zgodnie z poprzednim stanem prawnym, jeĞli niedopeánienie obowiązków
w zakresie rejestracji zostaáo ujawnione podczas kontroli, to organ przeprowadzający
kontrolĊ ujmowaá ten fakt we wnioskach pokontrolnych i zalecaá uzupeánienie i (lub)
wyciągniĊcie konsekwencji sáuĪbowych, czyli stosowaá sankcje dyscyplinarne wobec
winnych zaniedbania i powiadamiaá o podjĊtych dziaáaniach. Natomiast obecnie organ
kontrolujący obligatoryjnie kieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popeánienia przestĊpstwa6.
W myĞl art. 36 ustawy karze pozbawienia wolnoĞci od 3 miesiĊcy do lat 5 podlega takĪe osoba ¿zyczna, która, dziaáając w imieniu lub interesie instytucji obowiązanej, wbrew przepisom ustawy:
1) odmawia przekazania Generalnemu Inspektorowi informacji lub dokumentów,
2) przekazuje Generalnemu Inspektorowi nieprawdziwe informacje lub zataja prawdziwe dane dotyczące transakcji, rachunków lub osób.
Typ kwali¿kowany wymienionych przestĊpstw obejmuje kwestie związane
z wyrządzeniem znacznej szkody, a wiĊc przekraczającej, zgodnie z obecnym brzmieniem art. 115 § 5 kk (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553), kwotĊ 200 000 zá. Jest to wiĊc
w tym przypadku przestĊpstwo skutkowe. Natomiast osoba ¿zyczna, która udaremnia
lub utrudnia przeprowadzenie czynnoĞci kontrolnych, o których mowa w rozdziale 6
ustawy, podlega grzywnie (art. 37a ustawy).

Wzajemne obowiązki informacyjne pomiĊdzy Generalnym Inspektorem
Informacji Finansowej a Szefem Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego
Istotne z punktu widzenia omawianej nowelizacji i związanych ze wspóápracą
pomiĊdzy Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej a Szefem ABW kwestii
wydaje siĊ omówienie obowiązków, jakie spoczywają na wyĪej wymienionych podmiotach, związanych z wymianą informacji dotyczących przeciwdziaáania praniu pieniĊdzy i ¿nansowaniu terroryzmu.
Zgodnie z art. 14 ust. 2 przedmiotowej ustawy na prokuraturĊ, AgencjĊ
BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz jednostki podlegáe ministrowi wáaĞciwemu do spraw wewnĊtrznych i przez niego nadzorowane zostaá
naáoĪony obowiązek niezwáocznego informowania Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej, w granicach swoich ustawowych kompetencji, o wszystkich przypadkach:
1) uzyskania informacji wskazujących na podejrzenie popeánienia przestĊpstw ¿nansowania terroryzmu (art. 165a kk) lub prania pieniĊdzy (art. 299 kk), w formie zestawienia zbiorczego, nie póĨniej niĪ do koĔca miesiąca nastĊpującego po miesiącu,
w którym uzyskano te informacje,
2) przedstawienia zarzutu popeánienia wyĪej wymienionych przestĊpstw,
3) wszczĊcia i zakoĔczenia postĊpowania w sprawie o te przestĊpstwa.
Przekazywane informacje powinny wskazywaü okolicznoĞci dotyczące popeánienia przestĊpstwa oraz osoby biorące w nim udziaá. Generalny Inspektor natomiast niezwáocznie powiadamia podmioty, o których mowa w art. 14 ust. 2, o okolicznoĞciach
wskazujących na związek miĊdzy informacjami uzyskanymi w trybie okreĞlonym
w tym przepisie a informacjami o transakcjach, o których mowa w art. 8 ust. 3, art. 16
ust. 1 i 1a oraz art. 17 ustawy.

6

A. Damasiewicz, Komentarz do ustawy….

V.

OCHRONA EKONOMICZNYCH INTERESÓW PAēSTWA

211

Jednostki wspóápracujące (wĞród nich ABW) w ramach swoich ustawowych kompetencji obowiązane są takĪe udostĊpniaü, na wniosek Generalnego Inspektora, informacje niezbĊdne do realizacji jego zadaĔ w zakresie zapobiegania przestĊpstwom ¿nansowania terroryzmu i prania pieniĊdzy (art. 15 ustawy).
Problematyka związana z obowiązkami informacyjnymi naáoĪonymi na Generalnego
Inspektora uregulowana zostaáa takĪe w art. 33 ustawy. Szef ABW (w zakresie jego kompetencji ustawowych) zaliczony zostaá do grupy podmiotów, którym Generalny Inspektor
obligatoryjnie przekazuje posiadane informacje. Ustawa przewiduje równieĪ moĪliwoĞü
przekazywania informacji przez Generalnego Inspektora z wáasnej inicjatywy.
W opublikowanym 16.04.2010 r. Sprawozdaniu Generalnego Inspektora
Informacji Finansowej o realizacji ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu w roku 20097 zawarta jest tabela
obrazująca zwiĊkszenie wymiany informacji z uprawnionymi organami w trybie i na
zasadach okreĞlonych w art. 32 i 33 ustawy.
Organ/instytucja

Prokuratorzy

ABW

CBA

Policja

Organy skarbowe
i kontroli skarbowej

Rok

Liczba wniosków

Liczba podmiotów
z wniosków

2006

152

1370

2007

266

1464

2008

326

2373

2009

270

1854

2006

8

37

2007

23

107

2008

7

49

2009

37

250

2006

1

6

2007

13

30

2008

16

181

2009

10

54

2006

12

53

2007

25

169

2008

50

203

2009

83

1320

2006

21

46

2007

69

133

2008

96

188

2009

180

361

Tabela. Wnioski o udzielenie informacji na podstawie przepisów ustawy
o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu otrzymywane
przez GIIF w latach 2006-2009
ħródáo: Sprawozdanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o realizacji ustawy z 16 listopada
2000 r. o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu w roku 2009.
7

Zob.: http://mf.gov.pl/_¿les_/giif/publikacje/giif_sprawozdanie_2009.pdf.
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Opierając siĊ na dotychczasowych doĞwiadczeniach związanych ze zwalczaniem procederu prania pieniĊdzy i jednoczeĞnie w kontekĞcie stosowania ustawy
o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy oraz ¿nansowaniu terroryzmu, podkreĞliü
naleĪy pozytywny wpáyw ustawy na proces zwalczania przestĊpczoĞci ekonomicznej. Chodzi tu nie tylko o pranie pieniĊdzy, ale takĪe o tzw. przestĊpstwa bazowe,
z których pochodzą wartoĞci majątkowe wprowadzane nastĊpnie do obrotu ¿nansowego, np. przestĊpstwa przeciwko obowiązkom podatkowym (szczególnie naraĪenia na uszczuplenie lub nienaleĪny zwrot podatku VAT i akcyzy), oszustwa, faászerstwa dokumentów czy przestĊpstwa stypizowane w ustawie o przeciwdziaáaniu narkomanii. Dotyczy to równieĪ przestĊpstw ujawnianych w toku Ğledztw wszczynanych
na podstawie zawiadomieĔ o podejrzeniu popeánienia przestĊpstwa prania pieniĊdzy
z art. 299 kk, kierowanych przez Generalnego Inspektora do wáaĞciwych prokuratur.
W związku z faktem, iĪ przestĊpstwa te godzą w podstawy ekonomiczne paĔstwa,
a jednoczeĞnie z uwagi na prognozy8, iĪ w najbliĪszym czasie utrzyma siĊ rosnąca tendencja w odniesieniu do liczby przypadków prania pieniĊdzy pochodzących z przestĊpczej dziaáalnoĞci, wskazaü naleĪy bardzo istotną i odpowiedzialną rolĊ wszystkich organów – w tym Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego – zaangaĪowanych
w zwalczanie procederu.

Wnioski
Wprowadzone nowelizacją analizowane zmiany zostaáy krytycznie ocenione
przez organizacje reprezentujące pracodawców, a takĪe przez wielu prawników zajmujących siĊ obsáugą prawną przedsiĊbiorców, którzy w szczególnoĞci zwracają
uwagĊ na zbytnią uciąĪliwoĞü naáoĪonych na przedsiĊbiorców obowiązków oraz moĪliwoĞü naruszenia tajemnicy handlowej9.
Przytoczone zmiany przepisów, z punktu widzenia organów Ğcigania (w tym
ABW), naleĪy natomiast oceniü pozytywnie. Jak siĊ wydaje, intencją ustawodawcy
byáo przede wszystkim wzmocnienie istniejącego obecnie systemu rejestracji transakcji w formie przelewów, który de facto spoczywaá gáównie na bankach, m.in. poprzez
naáoĪenie takĪe na przedsiĊbiorców obowiązku rejestracji transakcji gotówkowych.
Zgodziü siĊ takĪe naleĪy z uzasadnieniem rządowego projektu nowelizacji, wedáug
którego celem wprowadzonych przepisów jest szeroko rozumiana prewencja w zakresie przeciwdziaáania praniu pieniĊdzy, zgodna z regulacją wspólnotową i wskazująca
w uzasadnieniu, iĪ páatnoĞci gotówkowe w duĪych wysokoĞciach wielokrotnie okazywaáy siĊ związane z ryzykiem prania pieniĊdzy i generowaáy wysokie straty Skarbu
PaĔstwa. W tym miejscu naleĪy teĪ wyraziü nadziejĊ, Īe omawiane zmiany przyczynią siĊ do wzrostu skutecznoĞci dziaáaĔ organów zajmujących siĊ zwalczaniem procederu prania pieniĊdzy i ¿nansowania terroryzmu, a wprowadzone sankcje prawnokarne przewidziane za naruszenie przepisów ustawy, pozwolą na faktyczną realizacjĊ funkcji ochronnej prawa karnego.

8
Zob. szerzej: Raport o stanie bezpieczeĔstwa w Polsce w 2010 roku, http://www.mswia.gov.pl/portal/
pl/2/9258/Raport_o_stanie_bezpieczenstwa_w_Polsce_w_2010_roku.html.
9
Zob. m.in. M. Maj, WiĊcej ¿rm powalczy z praniem pieniĊdzy, „Rzeczpospolita”, 20.08.2010 r.
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Streszczenie
W artykule opisano skutki prawne wejĞcia w Īycie niektórych przepisów nowelizacji ustawy o przeciwdziaáaniu praniu pieniĊdzy, zwáaszcza pod kątem nowych
obowiązków, jakie od momentu ich wejĞcia w Īycie spoczywają na przedsiĊbiorcach. Ponadto przedstawiono problematykĊ obiegu informacji pomiĊdzy Generalnym
Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF) a Szefem Agencji BezpieczeĔstwa
WewnĊtrznego.

Abstract
This article presents the legal effects resulting from certain new regulations included in the Amendment to the Anti-Money Laundering Act coming into force, especially those concerning new duties imposed on the entrepreneurs by the hereby Act.
Additionally, it describes the data Àow between the Head of Internal Security Agency
and the General Inspector of Financial Information.
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Wiesáaw Jurkowski

Bogusáaw MiedziĔski
Bogusáaw MiedziĔski urodziá siĊ 22 marca 1891 r. w Miastkowie (powiat garwoliĔski) w rodzinie o¿cjalisty rolnego Karola i Sabiny z Moczulskich. Byá Īoánierzem, politykiem, ministrem w rządach Józefa Piásudskiego i Kazimierza Bartla, publicystą i redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej”, ostatnim marszaákiem Senatu II
Rzeczypospolitej. Na okres jego Īycia przypadáy dwie wojny Ğwiatowe, odrodzenie
i militarna klĊska Polski. DoĞwiadczyá ministerialnych zaszczytów, politycznej nieáaski oraz Īycia na obczyĨnie.
Początki zaangaĪowania siĊ w politykĊ przyszáego szefa Oddziaáu II Sztabu
Ministerstwa Spraw Wojskowych siĊgaáy pierwszej dekady XX wieku. Wówczas jako
uczeĔ gimnazjum w Siedlcach uczestniczyá w 1905 r. w strajku szkolnym. W 1907 r. postanowiá równieĪ związaü siĊ z Polską Partią Socjalistyczną(PPS) Frakcją Rewolucyjną.
O tym wyborze przesądziá przede wszystkim postulat walki o niepodlegáoĞü Polski,
stawiany przez organizacjĊ na pierwszym miejscu programu, i co wiĊcej, realizowany
w praktyce. Nie bez znaczenia byá teĪ fakt, Īe zasiĊg oddziaáywaĔ tej partii byá w mieĞcie gimnazjalnym máodego MiedziĔskiego najwiĊkszy. Przystąpienie do ruchu socjalistycznego byáo zgodne z tradycjami i wartoĞciami patriotycznymi wyniesionymi
z domu rodzinnego – Bogusáaw byá wnukiem powstaĔca 1863 r. i zesáaĔca na Sybir.
Pobyt w Galicji i studia na Wydziale Chemii Technicznej Szkoáy Politechnicznej we
Lwowie w latach 1910-1912 oraz na Studium Rolniczym Uniwersytetu JagielloĔskiego
w okresie 1912-1914 przyniosáy MiedziĔskiemu bezpoĞrednie kontakty z wybitnymi
osobistoĞciami niepodlegáoĞciowej PPS, m.in. z Walerym Sáawkiem. To on wprowadziá MiedziĔskiego w 1910 r. do sekcji zakordonowej partii. ZetkniĊcie siĊ z koncepcją niepodlegáoĞciową Piásudskiego zadecydowaáo o stopniowym angaĪowaniu siĊ MiedziĔskiego w prace o charakterze wojskowym. Od 1910 r. pod pseudonimem „Bogusáaw” byá czáonkiem Związku Walki Czynnej oraz uczestniczyá w dziaáalnoĞci Związku Strzeleckiego we Lwowie i Towarzystwa „Strzelec” w Krakowie.
W tym czasie ukoĔczyá szkolĊ Īoánierską i podo¿cerską tych organizacji. WyjeĪdĪaá
takĪe do Królestwa Polskiego, m.in. obsáugując zebrania máodzieĪowe organizacji niepodlegáoĞciowych. Pobyt w Galicji stworzyá równieĪ okazjĊ do osobistego spotkania
z Piásudskim. MiedziĔski áatwo poddaá siĊ jego charyzmie. O wiele trudniej przyszáo
mu zaakceptowaü meandry ówczesnej linii politycznej przyszáego twórcy Legionów.
Pokonawszy jednak ostatecznie wáasne wątpliwoĞci, staá siĊ zdeklarowanym piásudczykiem. Tych kilka galicyjskich lat przesądziáo, jak siĊ póĨniej okazaáo nieodwoáalnie,
o jego trwającym przez caáe Īycie przywiązaniu do osoby Piásudskiego.
Wybuch pierwszej wojny Ğwiatowej zastaá MiedziĔskiego w Królestwie Polskim.
W Królestwie, gdzie nie byáo wówczas dziaáaczy niepodlegáoĞciowych, mógá pod pseudonimem „Andrzej ĝwitek”, m.in. dziĊki zaliczonym w „Strzelcu” kursom, objąü
kierownictwo okrĊgu siedleckiego, a nastĊpnie warszawskiego w tworzonej wáaĞnie niepodlegáoĞciowej organizacji konspiracyjnej – Polskiej Organizacji Wojskowej
(POW). Po konÀikcie z Michaáem ĩymierskim, który przejąá KomendĊ Naczelną POW
w 1915 r., MiedziĔski przeniesiony zostaá w koĔcu wrzeĞnia tegoĪ roku do sáuĪby
w I Brygadzie Legionów. Jako podporucznik dowodziá plutonem w VI batalionie
1 Puáku Legionów, a nastĊpnie byá adiutantem tegoĪ batalionu. Wziąá udziaá w bojach
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toczonych przez I BrygadĊ m.in. pod: Kuklami, Kamieniuchą, gdzie zostaá kontuzjowany, oraz w bitwie pod Kostiuchnówką. ZagroĪony austriackim sądem polowym za
starcie zbrojne z austriackim pogotowiem garnizonowym, zostaá MiedziĔski w czerwcu
1916 r. odkomenderowany przez Piásudskiego ponownie do pracy w POW. Początkowo
jako adiutant Komendy Naczelnej POW, a od wiosny 1917 r. jako zastĊpca komendanta naczelnego POW w Warszawie, MiedziĔski zajmowaá siĊ sprawami organizacyjnymi i politycznymi. Dziaáaá jednoczeĞnie w Centralnym Komitecie Narodowym oraz
w Zarządzie Stronnictwa NiezawisáoĞci Narodowej, w których jako jeden z najbardziej
zaufanych ludzi Piásudskiego naleĪaá, Sáawka, Wacáawa Sieroszewskiego i Medarda
Downarowicza, do realizatorów linii politycznej Komendanta.
W czerwcu 1917 r. MiedziĔski objąá KomendĊ Naczelną 4 POW, której podlegaá teren okupacji austriackiej. Miaá wówczas sposobnoĞü, daną bardzo nielicznym
z grona podkomendnych, wspólnego pobytu i rozmów z Piásudskim. To zaĞ z kolei
sprawiáo, iĪ w jakĪe trudnym dla piásudczyków okresie bezpoĞrednio po aresztowaniu przywódcy, MiedziĔski jako jeden z nielicznych – albo moĪe nawet jedyny – miaá
wáaĞciwe rozeznanie co do planowanej przez Komendanta strategii dziaáania. Brak
takich liderów, jak Kazimierz Sosnkowski czy Sáawek uáatwiá mu podniesienie swojej pozycji w Ğrodowisku. Fala aresztowaĔ czoáowych piásudczyków w lipcu 1917 r.
wytworzyáa stan swoistej próĪni w kierownictwie obozu. MiedziĔski znalazá siĊ
wtedy w pozostaáej, nielicznej grupie osób najlepiej zaznajomionych z pracą w POW
i dziaáalnoĞcią polityczną. W okresie tym daá siĊ poznaü nie tylko jako rzetelny wykonawca dyrektyw Piásudskiego, ale równieĪ jako samodzielny, niebojący siĊ ryzykownych poczynaĔ polityk. Tak bowiem naleĪy interpretowaü jego inicjatywĊ utworzenia Konwentu. W lecie 1917 r. MiedziĔski wszedá w skáad Konwentu Organizacji A,
l5-osobowego tajnego kierownictwa obozu niepodlegáoĞciowego. Na naradzie przedstawicieli stronnictw lewicy niepodlegáoĞciowej, która odbyáa siĊ w lutym 1918 r.
w Krakowie MiedziĔski peániá funkcjĊ jednego z sekretarzy. Wypowiadaá siĊ tam
m.in. za wyrwaniem I Korpusu Polskiego w Rosji spod politycznych wpáywów
Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego (SDN), chociaĪ nie wykluczaá równieĪ moĪliwoĞci wspóádziaáania z narodową demokracją na zasadach partnerstwa.
TĊ liniĊ polityczną realizowaá MiedziĔski od lutego do lipca 1918 r. jako przedstawiciel Konwentu, kierując jednoczeĞnie Komendą Naczelną 3 POW, obejmującą tereny Ukrainy, Biaáorusi i Rosji. DąĪyá do zdobycia przez POW wpáywu na
Korpusy Polskie i skierowania ich poczynaĔ przeciwko paĔstwom centralnym oraz
polityce Rady Regencyjnej. Wspóádziaáaá w tym okresie z Radą MiĊdzypartyjną
w Kijowie oraz z jej gáówną siáą polityczną – SDN przede wszystkim na gruncie scalania polskiego wojska w Rosji. W czerwcu 1918 r. uczestniczyá w Kijowie w konferencji przedstawicieli POW, SDN i byáego II Korpusu Polskiego, w której wyniku
postanowiono utworzyü kierowniczy organ polityczny nad wojskiem polskim w Rosji
– RadĊ Wojenną. MiedziĔski utrzymywaá takĪe kontakty z reprezentantami paĔstw
koalicji w Rosji oraz z rosyjskim antyrewolucyjnym Związkiem Obrony Ojczyzny
i WolnoĞci. Jako komendant Komendy Naczelnej 3 POW rozbudowaá sieü organizacyjną POW w Rosji oraz zapoczątkowaá akcjĊ bojowo-dywersyjną przeciwko wojskom niemieckim na terenie Ukrainy i Biaáorusi. Po powrocie do Warszawy zostaá
zastĊpcą Adama Koca, komendanta naczelnego POW na terenach okupowanych przez
Niemców i reprezentantem POW dla kontaktów z wáadzami stronnictw politycznych
obozu niepodlegáoĞciowego. W paĨdzierniku 1918 r. MiedziĔski zostaá powoáany do
Sztabu Komendy Gáównej POW w charakterze referenta politycznego pozostającego
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w bezpoĞredniej dyspozycji komendanta gáównego POW Edwarda Rydza-ĝmigáego.
W listopadzie tegoĪ roku MiedziĔski uczestniczyá w tworzeniu Tymczasowego Rządu
Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie, w likwidacji okupacji austriackiej, mobilizacji POW-iaków i w organizowaniu jednostek polskiego wojska. W dniu 11 listopada, wysáany przez Rydza-ĝmigáego z raportem do Piásudskiego, zostaá zatrzymany
do jego dyspozycji.
Praca w POW i sáuĪba w Legionach na trwale związaáy MiedziĔskiego z grupą
podkomendnych Piásudskiego. Byá to teĪ okres jego powaĪnego awansu w obozie
peowiacko-legionowym. Doáączyá wówczas do grona najbliĪszych wspóápracowników i wykonawców dyspozycji Komendanta. Upewniá siĊ teĪ ostatecznie o sáusznoĞci
wypracowanych przez Piásudskiego koncepcji i podejmowanych dziaáaĔ.
Pierwsze funkcje MiedziĔskiego w niepodlegáej Polsce, pochodzące z nominacji lub rekomendacji Piásudskiego, byáy wyrazem docenienia jego dziaáalnoĞci konspiracyjnej z czasów wojny. Na niepewny okres pierwszych lat niepodlegáoĞci Naczelnik
PaĔstwa zatrzymaá go w instytucjach wojskowych, dając mu jednoczeĞnie takie stanowiska, które wymagaáy znajomoĞci stosunków politycznych i ogólnego wyrobienia
w tej materii. W grudniu 1918 r. MiedziĔski zostaá mianowany na stanowisko szefa
Oddziaáu II w sztabie Dowództwa OkrĊgu Generalnego (DOG) Kielce. Otrzymaá wówczas awans na kapitana Wojska Polskiego. Dziaáania szefów II oddziaáów w tym okresie
– oprócz stricte wywiadowczych i kontrwywiadowczych – miaáy zmierzaü w kierunku
minimalizowania konÀiktów i zadraĪnieĔ pomiĊdzy tworzącym siĊ wojskiem a lokalnymi Ğrodowiskami PPS i PSL „Wyzwolenie”. W zakresie jego zadaĔ leĪaáo umiejĊtne
i dyskretne doradztwo polityczne oraz czuwanie nad polityczną poprawnoĞcią dziaáaĔ
dowódców okrĊgów – przewaĪnie generaáów z byáej armii rosyjskiej – posiadających
znikomą wiedzĊ na temat aktualnych stosunków w kraju, a przy tym wrogo nastawionych do ugrupowaĔ lewicowych.
W kwietniu 1919 r. MiedziĔski zostaá mianowany szefem Sekcji Politycznej Sztabu
Generalnego Wojska Polskiego w Warszawie. Na stanowisku tym zastąpiá Sáawka desygnowanego do rozmów z Semenem Petlurą i UkraiĔcami NaddnieprzaĔskimi. Nie
byáa to, jak przyznawaá sam MiedziĔski, ciĊĪka i nadmiernie obciąĪająca praca. Do
jego zadaĔ naleĪaáo gáównie czytanie raportów sporządzanych przez szefów „dwójek”
w poszczególnych okrĊgach generalnych, przygotowywanie z nich wyciągów dla Szefa
Sztabu, a w wyjątkowo waĪnych wypadkach dla Naczelnika PaĔstwa, oraz redagowanie komunikatów informacyjnych o ogólnym stanie spraw. Ze stanowiskiem tym wiązaáa siĊ ponadto inna, juĪ nie tak ĞciĞle sáuĪbowa funkcja, którą MiedziĔski równieĪ
przejąá po Sáawku. Polegaáa ona na informowaniu przybyáych z prowincji lub z frontu
piásudczyków o aktualnej sytuacji polityczno-spoáecznej. Nierzadko po takie informacje przychodzili politycy lewicy sejmowej. MiedziĔski peániá wiĊc rolĊ swoistego
punktu informacyjnego dla osób ze swego obozu politycznego. Wykonywanie wáaĞnie
tych dodatkowych czynnoĞci zabieraáo mu najwiĊcej czasu, ale teĪ pozwoliáo ponownie
nabyü dobrej orientacji w aktualnym ukáadzie politycznym.
W ramach reorganizacji sáuĪb informacyjno-wywiadowczych Naczelne
Dowództwo WP przekazaáo w czerwcu 1919 r. do Ministerstwa Spraw Wojskowych
(MSWojsk.) dwie komórki Oddziaáu II: sekcjĊ polityczną, kierowaną przez
MiedziĔskiego oraz polityczno-wojskową wraz z cenzurą depesz. W lipcu tegoĪ
roku MiedziĔski, awansowany na podpuákownika, otrzymaá zadanie zorganizowania, a nastĊpnie kierowania Departamentem II Informacyjnym, który po reorganizacji
Ministerstwa Spraw Wojskowych w lutym 1920 r. zostaá przemianowany na Oddziaá
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II Informacyjny Sztabu MSWojsk. Powierzenie MiedziĔskiemu w niezwykle trudnym
dla paĔstwa momencie szefostwa Oddziaáu II Ğwiadczyáo o szczególnym wyrazie
zaufania przeáoĪonych do jego umiejĊtnoĞci.
Jako szef Departamentu II, a póĨniej Oddziaáu II Sztabu MSWojsk, byá
MiedziĔski odpowiedzialny zarówno za kwestie dotyczące wywiadu i kontrwywiadu,
jak równieĪ wszelkich tajnych operacji sáuĪb wojskowych. Do zadaĔ Oddziaáu II,
skáadającego siĊ do lipca 1920 r. z trzech sekcji: ogólnoorganizacyjnej, defensywy
oraz informacyjnej, naleĪaáo wydawanie komunikatów prasowych oraz szczegóáowych biuletynów o sytuacji politycznej w kraju i za granicą, kontrola ruchu pocztowego i telegra¿cznego, organizowanie podsáuchu oraz inwigilacji osób podejrzanych. Oddziaá II zajmowaá siĊ równieĪ antypropagandą wĞród jeĔców sowieckich,
organizowaá wspóápracĊ z jednostkami wojsk ukraiĔskich, utrzymywaá kontakty
z siáami antybolszewickimi, m.in. z przedstawicielami tzw. trzeciej Rosji, gdzie gáównym rozmówcą MiedziĔskiego byá Borys Sawinkow. Do zadaĔ Oddziaáu II naleĪaáo
równieĪ gromadzenie materiaáów o obcych paĔstwach i prowadzenie wáasnej propagandy na ich terytoriach. Warte podkreĞlenia jest to, iĪ najwiĊkszą liczbĊ i jednoczeĞnie najbardziej wartoĞciowych informacji o ruchach Armii Czerwonej dostarczaáa
siatka wywiadowcza stworzona przez MiedziĔskiego jeszcze w 1918 r., kiedy kierowaá on Komendą Naczelną 3 POW.
W 1920 r. MiedziĔski jako szef Oddziaáu II realizowaá dwa priorytetowe kierunki dziaáaĔ: wschodni oraz górnoĞląski. W raporcie z czerwca tegoĪ roku wskazywaá
przeáoĪonym, iĪ w związku z koncepcjami bolszewików dąĪących do rozprzestrzenienia rewolucji najwiĊksze niebezpieczeĔstwo dla Polski istnieje ze strony bolszewickiej
Rosji. Informowaá jednoczeĞnie o nasileniu nastrojów antypolskich i wzroĞcie sympatii
Niemców dla Armii Czerwonej, zmierzającej do likwidacji „sezonowego paĔstwa”.
Zwracaá równieĪ uwagĊ na wzrost aktywnoĞci niemieckich sáuĪb specjalnych na kierunku polskim, co sugerowaáo fakt wspóápracy wojskowej pomiĊdzy Niemcami i bolszewikami.
W trakcie wojny polsko-bolszewickiej dziaáania polskiej defensywy koncentrowaáy siĊ gáównie na zwalczaniu szpiegostwa sowieckiego i dziaáalnoĞci wywrotowej komunistów. W okresie swojego urzĊdowania MiedziĔski odniósá znaczne sukcesy w zwalczaniu sowieckiej dywersji. Pod koniec listopada 1919 r. Sekcji Defensywy
Oddziaáu II udaáo siĊ bowiem zlikwidowaü Wydziaá Agitacji w Wojsku Komunistycznej
Partii Robotniczej Polski dziĊki aresztowaniu w Warszawie jego dziewiĊciu czáonków.
Zimą, na przeáomie lat 1919-1920 roku aresztowano takĪe trzech czáonków Centralnego
Komitetu Wykonawczego KPRP – MariĊ Koszutską, Maksymiliana Horwitza oraz
Wacáawa Wróblewskiego, wielu zaĞ innych czáonków tej partii internowano. Na liĞcie
sukcesów znalazáa siĊ takĪe likwidacja w pierwszym kwartale 1920 r. licznych tajnych kóáek wojskowych i cywilnych zaopatrzonych w broĔ i Ğrodki wybuchowe oraz
wykrycie na początku sierpnia komunistycznych siatek konspiracyjnych prowadzących
agitacjĊ wĞród polskich Īoánierzy. Czasowe unieszkodliwianie gáównych czáonków
organizacji komunistycznych, prowadzące w efekcie do ich dezorganizacji i paraliĪu
struktur organizacyjnych, uznaá MiedziĔski za najskuteczniejszą taktykĊ walki, na co
wskazywaá w kwietniu 1920 r. podczas odprawy szefów oddziaáów informacyjnych w
MSWojsk. Przestrzegaá równoczeĞnie przed stosowaniem masowych represji jako poĪądanych propagandowo dla komunistów. Podlegáa MiedziĔskiemu „dwójka” wiele uwagi
poĞwiĊcaáa takĪe badaniu nastrojów w wojsku, szczególnie wĞród Īoánierzy i o¿cerów
wywodzących siĊ z byáej armii rosyjskiej oraz zwalczaniu wrogiej agitacji w armii.
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Sukcesy armii bolszewickiej w 1920 r. na froncie postawiáy przed Oddziaáem II zadanie
podjĊcia dziaáaĔ zmierzających do podniesienia morale armii, wydatnie nadwątlonego
na skutek odwrotu oraz haseá rozpowszechnianych przez bolszewików. Oddziaáywanie
propagandowe bolszewików, skierowane gáównie do najuboĪszych warstw spoáeczeĔstwa polskiego, mogáo stanowiü powaĪne niebezpieczeĔstwo dla máodego paĔstwa,
szczególnie w krytycznej dla Polaków fazie wojny. W ramach Oddziaáu II utworzono
wówczas samodzielną sekcjĊ propagandy, która miaáa przeciwdziaáaü wywrotowej agitacji oraz rozwinąü akcjĊ w szeregach polskich w celu podniesienia morale.
Dziaáania podejmowane w lipcu 1920 r. przez MiedziĔskiego wskazują, iĪ braá on
takĪe pod uwagĊ niepowodzenie przygotowywanego przez Piásudskiego kontruderzenia znad Wieprza. Zarządzona wówczas przez szefa Oddziaáu II operacja pod kryptonimem „Balast”, której o¿cjalnym celem byáa ewakuacja pracowników MSWojsk. do
Grudziądza, w swej czĊĞci ĞciĞle tajnej obejmowaáa równieĪ wáączenie do „Balastu”
dokumentacji wywiadowczej niezbĊdnej do prowadzenia dalszej dziaáalnoĞci defensywnej. Caáa operacja uwzglĊdniaáa dziaáania dezinformacyjne mające ukryü przed
bolszewikami wáaĞciwy kierunek ewakuacji.
W trakcie wojny polsko-bolszewickiej MiedziĔski zostaá równieĪ wáączony przez
Piásudskiego w dziaáania polityczne. Byá autorem odezwy do narodu i wojska wydanej przez RadĊ Obrony PaĔstwa oraz peániá funkcje poĞrednika pomiĊdzy Naczelnym
Wodzem a premierem Wáadysáawem Grabskim w lipcu 1920 r., przy okazji dziaáaĔ
zmierzających do zaĪegnania konÀiktu pomiĊdzy prawicowymi i lewicowymi delegatami Sejmu Ustawodawczego do Rady Obrony PaĔstwa.
Po wygranej wojnie z Rosją gáównym kierunkiem dziaáania MiedziĔskiego staá
siĊ Górny ĝląsk. Wraz z generaáem Sosnkowskim nadawali kierunek pracom Sekcji
Plebiscytowej, utworzonej w lipcu 1920 r. w ramach Oddziaáu II, inspirującej na Górnym
ĝląsku dziaáania wojskowe i polityczne. MiedziĔski byá zwolennikiem podjĊcia przez
wáadze polskie bardziej zdecydowanych kroków, czemu daá wyraz w memorandum dla
Ministra Spraw Wojskowych generaáa Sosnkowskiego z kwietnia 1921 r. Postulowaá
m.in. poparcie ruchu narodowoĞciowego w powiatach póánocno-zachodnich, które
w plebiscycie opowiedziaáy siĊ za przynaleĪnoĞcią do Niemiec, a które, jego zdaniem,
nie byáy jeszcze dla Polski stracone. Na wypadek podziaáu okrĊgu przemysáowego opowiadaá siĊ za walką zbrojną, która, w jego, opinii byáa jedynym Ğrodkiem mogącym
zapewniü Polsce zwyciĊstwo. Z dokumentu jednoznacznie wynika, iĪ MiedziĔski nie
wierzyá wtedy w zadowalające dla Polski rozstrzygniĊcie sprawy Ğląskiej. Staraá siĊ
w związku z tym przekonaü generaáa Sosnkowskiego o koniecznoĞci podjĊcia dziaáaĔ, które
w razie potrzeby umoĪliwiáyby rozpoczĊcie walki zbrojnej bez o¿cjalnego wciągniĊcia w sprawĊ rządu RP.
Po podpisaniu pokoju ryskiego z Rosją w 1921 r. oraz przekazaniu sprawy granicy
polsko-niemieckiej Lidze Narodów, MiedziĔski przystąpiá do tworzenia w Oddziale II
staáej i spójnej struktury oraz okreĞlania zadaĔ wynikających z przystosowywania tej
instytucji do pracy w warunkach pokojowych. Dziaáania Oddziaáu II skoncentrowaáy
siĊ przede wszystkim na paraliĪowaniu akcji wywiadowczej innych paĔstw, przeciwdziaáaniu wrogiej propagandzie i agitacji, prowadzeniu wáasnej dziaáalnoĞci propagandowo-wywiadowczej za granicą.
W paĨdzierniku 1921 r. MiedziĔski zostaá przeniesiony do Gabinetu Ministra
MSWojsk. jako o¿cer sztabowy do szczególnych zleceĔ, a od 1 stycznia 1922 r. do
Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza i Naczelnika PaĔstwa, gdzie peániá funkcjĊ zastĊpcy generalnego adiutanta. Na tym stanowisku Piásudski zlecaá mu specjalne
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zadania polityczne. MiedziĔski prowadziá w imieniu Marszaáka rokowania z Polskim
Stronnictwem Ludowym (PSL) „Piast” w sprawie wspóádziaáania piásudczyków i piastowców. W wyborach, które odbyáy siĊ 5 listopada 1922 r., MiedziĔski zostaá wybrany
z listy paĔstwowej tej partii do Sejmu I kadencji.
Z chwilą otrzymania mandatu poselskiego MiedziĔski przeszedá w wojsku
w stan nieczynny. RozpoczĊáa siĊ wówczas trwająca aĪ do wybuchu II wojny Ğwiatowej jego kariera parlamentarna, która w znacznej mierze przyczyniáa siĊ do dalszego
wzrostu pozycji MiedziĔskiego wĞród piásudczyków. W okresie pobytu Piásudskiego
w Sulejówku MiedziĔski zaliczany byá, obok m.in. Koca, Józefa Becka, Kazimierza
ĝwitalskiego, do tzw. Koc-Grupy, która zajmowaáa siĊ uzgadnianiem bieĪącej taktyki
piásudczyków i speániaáa funkcje kontaktowo-informacyjne dla oĞrodków prowincjonalnych. Wyznaczenie mu przez Marszaáka roli polityka odpowiadaáo jego zainteresowaniom i umiejĊtnoĞciom. MiedziĔski miaá juĪ wtedy niemaáe doĞwiadczenie w sprawach politycznych. ZnajomoĞü reguá gry politycznej oraz dar sáowa, który niewątpliwie
posiadaá, pozwoliáy mu w krótkim czasie zdobyü miano jednego z wybitniejszych parlamentarzystów i mówców. Zdoáaá wykreowaü siĊ w Sejmie I kadencji na czoáowego opozycjonistĊ, zaistniaá na áamach prasy, wyrobiá sobie wĞród polityków i posáów miano
ciĊtego mówcy i polemisty. PozycjĊ tĊ zawdziĊczaá w decydującym stopniu swoim wáasnym zdolnoĞciom, talentom i pracy. Zapewne waĪkim atutem w jego dziaáalnoĞci byá
fakt, iĪ uchodziá (zgodnie zresztą ze stanem faktycznym) za ambasadora Piásudskiego
w Sejmie. Trudno jednak de¿nitywnie ustaliü, jaki to miaáo rzeczywisty wpáyw na jego
ówczesną karierĊ parlamentarną, zwaĪywszy, iĪ przez wiĊkszoĞü tego okresu Piásudski
byá nieczynny politycznie, a ugrupowania dominujące w parlamencie zdawaáy siĊ lekcewaĪyü jego rolĊ w paĔstwie i spoáeczeĔstwie. Poza tym byá to okres, kiedy byli podkomendni Piásudskiego otrzymali bardzo duĪą swobodĊ w dziaáaniu i podejmowaniu
decyzji. OczywiĞcie od Piásudskiego páynĊáy ogólne wytyczne, ale juĪ wybór sposobu
i formy ich realizacji z pewnoĞcią naleĪaá do wykonujących je osób. I wáaĞnie sposób,
w jaki MiedziĔski realizowaá politykĊ Piásudskiego, byá tym elementem, który wypromowaá go na polskiej scenie politycznej. W parlamencie byli przecieĪ takĪe inni
zdeklarowani piásudczycy, jak na przykáad Karol Polakiewicz i Marian Zyndram-KoĞciaákowski, którym jednak nie udaáo siĊ uzyskaü porównywalnej z nim pozycji.
W áawach poselskich PSL „Piast” MiedziĔski pozostawaá do rozáamu w maju 1923 r.
Po rozáamie, bĊdącym reakcją na utworzenie koalicji narodowych demokratów z PSL
„Piast”, znalazá siĊ on kolejno w PSL „JednoĞü Ludowa”, Związku Polskich Stronnictw
Ludowych „Wyzwolenie” i „JednoĞü Ludowa” oraz w PSL „Wyzwolenie”. MiedziĔski
nie braá udziaáu w pracach organizacyjnych stronnictw ludowych. Jego dziaáalnoĞü
koncentrowaáa siĊ na terenie parlamentu. Wchodziá do sejmowych komisji: wojskowej
i morskiej. Dnia 9 maja 1926 r. wybrany zostaá do Prezydium Klubu Parlamentarnego
PSL „Wyzwolenie” i peániá w nim funkcjĊ sekretarza. W PSL „Wyzwolenie” pozostawaá formalnie do 31 grudnia 1927 r., po czym wystąpiá ze stronnictwa.
W Sejmie I kadencji MiedziĔski wystĊpowaá gáównie z pozycji opozycjonisty
w stosunku do kolejnych gabinetów rządowych i popierających je koalicji, prawie wyáącznie w sprawach wojskowych i budĪetowych. Jego rolą jako przedstawiciela Piásudskiego
w parlamencie byáo równieĪ przypominanie o Marszaáku i domaganie siĊ na forum
tej najwyĪszej paĔstwowej instytucji jego powrotu do Īycia publicznego na stanowisko odpowiednie dla osoby tej rangi. Pozycja posáa, a w dodatku czáowieka Marszaáka,
zapewniáa takĪe wpáyw na niejawne, czĊsto zakulisowe rozmowy i pertraktacje,
w których odgrywaá rolĊ poĞrednika pomiĊdzy Piásudskim a politykami innych nur-
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tów Īycia politycznego: Maciejem Ratajem, Aleksandrem SkrzyĔskim czy generaáem Wáadysáawem Sikorskim (do chwili zaostrzenia siĊ tarü w 1924 r.). Mieszkanie
MiedziĔskiego w Warszawie sáuĪyáo jako miejsce spotkaĔ najbardziej wpáywowych
piásudczyków (z udziaáem niekiedy samego Marszaáka) i przedstawicieli innych obozów politycznych. W okresie 1922-1926 wyrósá wiĊc na najwaĪniejszego áącznika
pomiĊdzy sejmem a Piásudskim. Trzeba takĪe podkreĞliü, Īe MiedziĔski, wystĊpując
jako opozycjonista na forum parlamentu i w prasie, w przewaĪającej mierze ograniczaá
krytykĊ do spraw, w których czuá siĊ kompetentny z racji doĞwiadczeĔ, a wiĊc do zagadnieĔ wojskowych. W tej dziedzinie z pewnoĞcią górowaá wiedzą nad niejednym posáem,
moĪna nawet zaryzykowaü twierdzenie, Īe zaliczaá siĊ do osób najlepiej przygotowanych do pracy w Komisji Wojskowej. Jego krytyki prac rządu na tym odcinku byáy celne
i rzeczowe, wymagające rzeczywistych wyjaĞnieĔ i táumaczenia siĊ ze strony ministra spraw wojskowych. MiedziĔski wystĊpowaá m.in. przeciwko projektowi ustawy
o najwyĪszych wáadzach wojskowych, opracowanemu przez ministra spraw wojskowych
Sikorskiego i wniesionemu w marcu 1924 r. do Sejmu. Zgáaszaá równieĪ interpelacje
sejmowe w sprawie lotnictwa, obliczone na skompromitowanie generaáa Wáodzimierza
Zagórskiego. Przeciwdziaáaá takĪe osáabieniu wpáywów Piásudskiego w stronnictwach
lewicy sejmowej na rzecz Sikorskiego. NajwiĊkszą popularnoĞü, rozgáos, a takĪe pozycjĊ parlamentarną przyniosáy MiedziĔskiemu w Sejmie I kadencji ostre wystąpienia
przeciwko poczynaniom Sikorskiego. Warto podkreĞliü ten fakt, albowiem konsekwencje tych wystąpieĔ, których Sikorski – jak siĊ okazaáo – nie mógá mu zapomnieü, poniósá
MiedziĔski w przyszáoĞci.
W pierwszym dziesiĊcioleciu II Rzeczpospolitej MiedziĔski naleĪaá do organizacji wolnomularskiej. Nie wiadomo kiedy dokáadnie miaáby on wstąpiü do masonerii ani jaką rolĊ w niej odgrywaá. Wchodziá prawdopodobnie do powstaáej w 1920 r.
w Warszawie LoĪy „Machnicki”, skupiającej wolnomularzy z najbliĪszego otoczenia
Piásudskiego. Jako datĊ jego „uĞpienia” (w nomenklaturze masoĔskiej wykluczenia)
podaje siĊ 1926 r.
W latach 1923-1926 MiedziĔski zacząá równieĪ szerszą dziaáalnoĞü publicystyczną, zamieszczając wiele artykuáów w dzienniku obozu belwederskiego „Kurierze
Porannym” oraz w najbliĪszym Piásudskiemu, ukazującym siĊ od 15 wrzeĞnia 1923 r.,
tygodniku „Gáos Prawdy”. W tym ostatnim, w dziale pt. Niedyskrecje, drukowaá
takĪe anonimowo notki, czĊsto o charakterze satyrycznym, z Īycia parlamentarnego.
MiedziĔski byá równieĪ wspóáorganizatorem, wspóátwórcą, publicystą i zastĊpcą redaktora naczelnego (funkcjĊ tĊ peániá do 20 stycznia 1927 r.), powstaáego z przeksztaácenia
tygodnika, dziennika „Gáos Prawdy”, wychodzącego od 15 lipca 1926 r.
Ówczesna dziaáalnoĞü MiedziĔskiego, zwáaszcza publicystyczna i redaktorska,
sáuĪyáa zjednywaniu zwolenników dla obozu Piásudskiego oraz zwalczaniu jego politycznych przeciwników. Na tle walki politycznej pomiĊdzy piásudczykami a narodowymi demokratami doszáo jesienią 1924 r. do gáoĞnego zajĞcia pomiĊdzy Wáadysáawem
Rabskim, posáem Zjednoczenia Ludowo-Narodowego, a MiedziĔskim. W odpowiedzi
na obelĪywy artykuá Rabskiego w „Kurierze Warszawskim”, skierowany pod adresem
parlamentarzystów z Klubu PSL „Wyzwolenie”, MiedziĔski w imieniu zaatakowanych
zaĪądaá od jego autora satysfakcji honorowej. Rabski odmówiá i wówczas zostaá spoliczkowany przez MiedziĔskiego w kuluarach sejmu. ZajĞcie z Rabskim dobrze oddaje
temperament MiedziĔskiego. W okresie tym miaá on juĪ na swoim koncie wiele spraw
honorowych i pojedynków, m.in. z generaáem Stanisáawem Szeptyckim.
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W 1926 r. MiedziĔski naleĪaá, oprócz m.in.: Gustawa Orlicz-Dreszera, Aleksandra
Prystora, Bronisáawa Pierackiego, do wspóáorganizatorów zamachu majowego.
BezpoĞrednio przed przewrotem przekazywaá zlecenia Piásudskiego grupie generaáów, ostrzegając przed objĊciem w tworzącym siĊ rządzie Wincentego Witosa teki
ministra spraw wojskowych. Wraz z Bolesáawem Wieniawą-Dáugoszowskim otrzymaá instrukcje w sprawie demonstracyjnego marszu zaufanych oddziaáów wojskowych
do Rembertowa w celu skáonienia rządu Witosa do dymisji. Utrzymywaá kontakty
z grupą posáów, przekazując im opinie Piásudskiego, któremu w dniach przewrotu majowego stale towarzyszyá. Po zamachu MiedziĔski dawaá jego propagandowe uzasadnienie, okreĞlając go jako „konieczny”, „niezbĊdny i nieunikniony”, „punkt zwrotny”,
„moment zbawienny”. Uzasadniaá ponadto celowoĞü uĪycia w nim wojska, które moĪna
w kaĪdej chwili odwoáaü, a nie mas, których nie moĪna powstrzymaü w poĪądanym dla
zamachowców momencie.
Lata 1927-1935 byáy okresem rozkwitu kariery politycznej MiedziĔskiego. Wtedy
jedyny raz w swoim Īyciu wszedá w skáad Rady Ministrów, a jego dziaáalnoĞü parlamentarna nigdy wczeĞniej ani póĨniej nie osiągnĊáa takiej rangi ani takich rozmiarów,
jak podczas III kadencji Sejmu. Jako czáowiek Piásudskiego MiedziĔski miaá caákowitą ĞwiadomoĞü, iĪ to wáaĞnie siáowemu przejĊciu wáadzy w 1926 r. oraz jej utrwaleniu
w 1930 r. za pomocą represji wobec opozycji i on, i caáy jego obóz polityczny w duĪym
stopniu zawdziĊczają swoją pozycjĊ. Dlatego konsekwentnie broniá koniecznoĞci obu tych
posuniĊü. Brakuje Ğwiadectw na to, aby w tym okresie w którymkolwiek momencie zwątpiá
w sáusznoĞü linii politycznej Piásudskiego i Ğrodków zastosowanych dla jej realizacji.
Wraz z kolejnymi etapami dziaáalnoĞci publicznej MiedziĔskiego ewoluowaáa
jego pozycja w grupie piásudczyków. W okresie od poáowy 1926 r. do początków 1929 r.
MiedziĔski naleĪaá do grupy najbliĪszych wspóápracowników Komendanta i niewątpliwie cieszyá siĊ wówczas jego duĪymi wzglĊdami, o czym moĪe Ğwiadczyü fakt powoáania go 20 stycznia 1927 r. do gabinetu, któremu Piásudski osobiĞcie premierowaá,
na stanowisko Ministra Poczt i Telegrafów (ministerstwo to reaktywowano specjalnie dla MiedziĔskiego – funkcjĊ ministra sprawowaá do 13 kwietnia 1929 r. Dowodem
jego pozycji byáa teĪ propozycja kandydowania na marszaáka Sejmu w 1928 r. záoĪona mu przez Komendanta. W tym okresie utrzymywaá on, chociaĪby z uwagi na
peánioną funkcjĊ, czĊsty, osobisty kontakt z Piásudskim. W trzyosobowym zespole,
wraz z Sáawkiem i Bartlem, opracowującym w 1927 r. na zlecenie Marszaáka strategiĊ
wyborczą, MiedziĔski reprezentowaá pogląd, Īe w nadchodzących wyborach do parlamentu piásudczycy powinni wystąpiü z wáasną listą wyborczą. Jego zdaniem, taktyka wprowadzania do Sejmu ludzi reprezentujących politykĊ Komendanta poprzez
listy poszczególnych partii lewicy i centrolewicy nie wytrzymaáa próby czasu, byáa
zbyt skomplikowana i prowadziáa do konÀiktów miĊdzy zobowiązaniami wobec tych
partii a ideologią wáasną, wzglĊdnie polityką paĔstwową Komendanta. Wiązaáo siĊ to
z powoáaniem do Īycia Bezpartyjnego Bloku Wspóápracy z Rządem (BBWR), w którym MiedziĔski rozpocząá dziaáalnoĞü. W wyborach 4 marca 1928 r. zostaá wybrany
do Sejmu II kadencji z listy paĔstwowej BBWR.
Sytuacja MiedziĔskiego zmieniáa siĊ na gorsze po wykryciu przez NajwyĪszą
IzbĊ Kontroli PaĔstwowej (NIKP) naduĪyü ¿nansowych w podlegáym mu resorcie.
W sprawozdaniu z wykonania budĪetu za rok 1927/1928 NIKP zakwestionowaáa niektóre wydatki w Ministerstwie Poczt i Telegrafów, jako mające charakter wydatków osobistych ministra, bądĨ podyktowane wzglĊdami spoáecznymi i towarzyskimi.
W 1929 r. ujawniono równieĪ naduĪycia w Centralnym Biurze Budownictwa przy
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Ministerstwie Poczt i Telegrafów, kierowanym przez inĪyniera Edwarda Ruszczewskiego,
uchodzącego za zaufanego MiedziĔskiego (ostatecznie Ruszczewski w 1934 r. zostaá
skazany na cztery lata wiĊzienia). Sprawy nieprawidáowoĞci i naduĪyü ¿nansowych
w Ministerstwie Poczt i Telegrafów staáy siĊ przedmiotem licznych artykuáów i komentarzy w prasie, zwáaszcza opozycyjnej, oraz interpelacji poselskich. Zmusiáy one
MiedziĔskiego i innych przedstawicieli obozu rządzącego do skáadania publicznych
wyjaĞnieĔ i skutkowaáy niepowoáaniem go do kolejnego gabinetu. MiedziĔski zostaá
wówczas odsuniĊty na bok do czasu wyjaĞnienia i wyciszenia sprawy, co spowodowaáo
wyeliminowanie go ze Ğcisáego grona wspóápracowników Marszaáka. Od tej pory aĪ
do koĔca Īycia Piásudskiego nie byá on dopuszczany do bezpoĞrednich z nim rozmów
(nie licząc wywiadów udzielonych MiedziĔskiemu jako redaktorowi „Gazety Polskiej”
w 1930 r., które dotyczyáy gáównie spraw ustrojowych i wywaráy istotny wpáyw na kierunek prac nad zmianą konstytucji).
Jako minister MiedziĔski okazaá siĊ sprawnym przedsiĊbiorcą. Zainicjowane
i wprowadzone przez niego przeksztaácenia oraz zmiany strukturalne byáy bardzo
korzystne z punktu widzenia moĪliwoĞci rozwoju usáug pocztowych i telekomunikacyjnych w Polsce oraz wpáynĊáy istotnie na zwiĊkszenie dochodowoĞci poczty. BáĊdem
z jego strony, okazaáo siĊ przyjĊcie modelu dziaáania wyniesionego jeszcze z POW,
polegającego na przekazywaniu znacznej czĊĞci kompetencji wspóápracownikom przy
niewtrącaniu siĊ do powierzonych im zagadnieĔ. Zastosowanie takiego rozwiązania
w odniesieniu do ministerstwa, w którym dysponuje siĊ pieniĊdzmi publicznymi i gdzie
istnieją moĪliwoĞci dokonywania naduĪyü ze strony nieuczciwych pracowników, kosztowaáo MiedziĔskiego karierĊ rządową.
Trudno jest ustaliü jednoznacznie, w jakim stopniu odsuniĊcie MiedziĔskiego
od udziaáu w rządach byáo podyktowane opinią Piásudskiego, Īe nie sprawdziá siĊ
w roli ministra. Nie wydaje siĊ jednak, iĪ niefortunne zakoĔczenie kariery ministerialnej spowodowaáo popadniĊcie MiedziĔskiego w jakąĞ szczególnie wielką i trwaáą
nieáaskĊ u Piásudskiego. Marszaáek byá zadowolony z efektów pracy MiedziĔskiego
na polu dziennikarskim i propagandowym. Wyraziá teĪ zgodĊ na powoáanie Sądu
Obywatelskiego, dającego MiedziĔskiemu moĪliwoĞü obrony i oczyszczenia siĊ
z zarzutów stawianych przez prasĊ opozycyjną. Prawdopodobnie Piásudski przekazaá
jakieĞ dyspozycje Sáawkowi lub ĝwitalskiemu co do wykorzystania MiedziĔskiego na
innych polach, byü moĪe z zastrzeĪeniem, aby nie powoáywaü go do kolejnych gabinetów. Są to jednak tylko domysáy bazujące na poszlakach i niemające dostatecznego
poparcia Ĩródáowego.
Z chwilą odejĞcia z rządu wzmogáa siĊ aktywnoĞü MiedziĔskiego w Sejmie
oraz w prasie i propagandzie – dziedzinach Īycia publicznego, w których jego predyspozycje i umiejĊtnoĞci miaáy najwiĊksze moĪliwoĞci rozwoju. W latach 30.
MiedziĔski byá jednym z gáównych publicystów i organizatorów prasy sanacyjnej. W okresie od 30 paĨdziernika 1929 r. do 28 listopada 1938 r. peániá funkcjĊ
początkowo zastĊpcy, a po kilku miesiącach redaktora naczelnego zaáoĪonego przez
Koca dziennika „Gazeta Polska”, bĊdącego póáo¿cjalnym centralnym organem obozu
Piásudskiego. W Sejmie III kadencji (1930-35) MiedziĔski byá równieĪ posáem z listy
BBWR oraz wchodziá do prezydium klubu tego ugrupowania. Przez kilka kolejnych
lat byá wybierany na generalnego referenta budĪetu paĔstwa. Przewodniczyá sejmowej Komisji Wojskowej oraz pracowaá w sejmowych komisjach: spraw zagranicznych, budĪetowej i konstytucyjnej. Wraz ze Sáawkiem, Stanisáawem Carem (byáym
ministrem sprawiedliwoĞci) i Janem Piásudskim (máodszym bratem marszaáka
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Piásudskiego) MiedziĔski uczestniczyá w opracowywaniu gáównych zasad konstytucji kwietniowej a, takĪe byá referentem w Sejmie jej artykuáów dotyczących budĪetu.
Po wyborach parlamentarnych w 1930 r. MiedziĔski zdoáaá ustabilizowaü swoją pozycjĊ wĞród grupy puákowników. Do grona najbliĪszych przyjacióá MiedziĔskiego naleĪeli wówczas Sáawek oraz Ignacy Matuszewski. PrzyjaĨĔ tych ludzi naturalnie rzutowaáa równieĪ na jego miejsce w grupie. ĩyczliwy byá mu takĪe ĝwitalski oraz majacy
szczególną pozycjĊ Beck. Nie naleĪaá juĪ wówczas do najbliĪszego i najĞciĞlejszego
krĊgu wspóápracowników Piásudskiego (stanowiáy go – oprócz Becka – osoby wywodzące siĊ ze starszego pokolenia – Sáawek, Prystor i ĝwitalski), ale zachowaá wyjątkowy status z uwagi na swoją nieformalną funkcjĊ szefa propagandy obozu piásudczykowskiego oraz wysokie notowania na rynku prasowym zdobyte przez „GazetĊ
Polską”. Zapewniaáo mu to bardzo szczególną, a zarazem doĞü trwaáą pozycjĊ w elicie ówczesnej wáadzy. ZáoĪyáy siĊ na nią równieĪ udane zabiegi MiedziĔskiego na
rzecz poddania wpáywom sanacji znacznej czĊĞci warszawskich tytuáów prasowych.
Stosując m.in. nacisk ekonomiczny i polityczny, MiedziĔski przejąá w 1934 r. koncern Prasa Polska SA, któremu podlegaáa warszawska „prasa czerwona” (nazywana
tak od koloru farby, którą odbijano tytuá pisma) i przeksztaáciá go w lutym 1935 r.
wraz z utworzoną przez siebie Nowoczesną Spóáką Wydawniczą SA w koncern
Dom Prasy SA. Zdobyá w nim znaczne wpáywy, podobnie jak i w koncernie „Dnia
Pomorskiego”, „Polsce Zbrojnej” oraz w „GoĔcu Warszawskim”. MiedziĔski, przez
oddanych sobie ludzi w Domu Prasy i redakcjach, nadawaá poĪądany przez wáasny obóz polityczny ton „prasy czerwonej”. Uzyskanie zaĞ przez niego wpáywów
w Polskim Towarzystwie KsiĊgarĔ Kolejowych „Ruch” sáuĪyáo m.in. zmonopolizowaniu kolportaĪu w Polsce oraz utrudnianiu rozprowadzania prasy antysanacyjnej.
MiĊdzywojenna spuĞcizna publicystyczna MiedziĔskiego, ob¿ta iloĞciowo
i bogata tematycznie, dotyczyáa zarówno bieĪących spraw obozu rządzącego, jak teĪ
zagadnieĔ natury programowo-ideologicznej, ustrojowej i ekonomicznej. Jego publicystyka wyróĪniaáa siĊ szczególnie ciĊtymi polemikami z oponentami politycznymi, m.in.
z Mieczysáawem Niedziaákowskim, Stanisáawem Mackiewiczem czy Stanisáawem
StroĔskim. Artykuáy MiedziĔskiego byáy peáne pasji, pisane z talentem polemicznym,
cechowaá je dobry zazwyczaj poziom erudycyjny. Ich autora moĪna zaliczyü do czoáowych publicystów nie tylko obozu Piásudskiego, ale i II Rzeczypospolitej.
Szczególne znaczenie miaáy ukazujące siĊ w „Gazecie Polskiej” artykuáy
MiedziĔskiego, które dotyczyáy polskiej polityki zagranicznej. Utrzymywaá on stale
kontakty z ministrem spraw zagranicznych Beckiem i byá przez niego nie tylko informowany, lecz takĪe niejednokrotnie inspirowany w tak istotnych kwestiach, jak
ksztaátowanie nowych zaáoĪeĔ politycznych Polski wobec Związku Sowieckiego
i Niemiec w latach 1932-1933. MiedziĔski uczestniczyá zresztą w realizacji wycinkowych zadaĔ tej polityki. W 1932 r. wraz z Matuszewskim otrzymaá od Piásudskiego
zadanie nawiązania poufnych kontaktów z posáem Związku Sowieckiego w Warszawie
Wáadimirem Antonowem-Owsiejenko, których celem byáa poprawa stosunków polsko–
–sowieckich. Rozmowy, prowadzone w poselstwie oraz mieszkaniach MiedziĔskiego
i Matuszewskiego, zaowocowaáy poufnymi kilkutygodniowymi rokowaniami pomiĊdzy MiedziĔskim a Karolem Radkiem, wystĊpujacym z upowaĪnienia Józefa Stalina.
Miaáy one miejsce na zmianĊ w Moskwie i w Warszawie, na przeáomie kwietnia
i maja oraz w lipcu 1933 r. O¿cjalnie byáy to wizyty redaktorów „Gazety Polskiej”
i „Izwiestii”. Zadaniem MiedziĔskiego byáo m.in. przekonanie strony sowieckiej, Īe
Polska nie zwiąĪe siĊ w Īaden sposób ani w Īadnej sytuacji z Niemcami przeciwko
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Związkowi Sowieckiemu. W wyniku warszawskich rozmów Radek i MiedziĔski ustalili podjĊcie przez obie strony odpowiednich kroków na rzecz zaniechania wzajemnych, nieprzyjaznych dziaáaĔ na polu dyplomatycznym i w stosunkach wewnĊtrznych.
Wedáug samego MiedziĔskiego, relacjonującego negocjacje z Radkiem w artykuáach
publikowanych w latach 50. w londyĔskich „WiadomoĞciach”, proces zbliĪenia z ZSRS
stanowiá czĊĞü skáadową planów Piásudskiego. Polegaáy one na tym, aby zagroĪenie
niemieckie zlikwidowaü siáami Europy Zachodniej, bez udziaáu Rosji Sowieckiej, który
byá z ogólnego punktu widzenia, zgoáa niepotrzebny w ukáadzie siá z roku 1933, zaĞ
z polskiego punktu widzenia wrĊcz niebezpieczny. Natomiast zapewnienie neutralnoĞci
Moskwy byáo i potrzebne i wskazane. Misja MiedziĔskiego, biorąc pod uwagĊ propozycjĊ Marszaáka skierowaną pod adresem Francji, w sprawie prewencyjnej akcji militarnej wymierzonej w Niemcy, jawi siĊ jako jeden z elementów misternej operacji podjĊtej
przez polską dyplomacjĊ.
W lipcu 1933 r. MiedziĔski zostaá zmuszony na polecenie Piásudskiego do ustąpienia ze stanowiska przewodniczącego sejmowej Komisji Wojskowej z powodu
uprawiania protekcji i wtrącania siĊ w wewnĊtrzne sáuĪbowe stosunki w wojsku,
czemu zresztą w liĞcie do Marszaáka z 5 lipca 1933 r. zaprzeczyá. Decyzja o odwoáaniu MiedziĔskiego z przewodnictwa Komisji nie oznaczaáa jednak generalnego
„wotum nieufnoĞci” Piásudskiego w stosunku do jego osoby. Nadal bowiem kontynuowaá on nieo¿cjalne polsko–sowieckie rozmowy, do których byá przez Komendanta
wyznaczony wczeĞniej. Nie moĪna wykluczyü w tej sprawie równieĪ duĪej roli Becka,
który doceniaá zdolnoĞci MiedziĔskiego w dziedzinie zakulisowych pertraktacji.
Wzmiankowana decyzja nie zawaĪyáa takĪe na pozycji MiedziĔskiego w grupie puákowników.
Po Ğmierci Piásudskiego zmieniáa siĊ takĪe pozycja polityczna MiedziĔskiego.
W kolejnej IV kadencji Sejmu (1935-1938) jako wicemarszaáek Sejmu wpáywaá bezpoĞrednio na kierunek jego prac. Peániá równieĪ funkcjĊ wiceprzewodniczącego Klubu
Dyskusyjnego Uczestników Walk o NiepodlegáoĞü oraz pracowaá w Komisji Spraw
Zagranicznych i Komisji BudĪetowej na przeáomie lat 1935/1936. KoĔcowy okres Īycia
w wolnej Polsce okazaá siĊ dla MiedziĔskiego czasem trudnych wyborów i decyzji.
Początkowo byá to wybór pomiĊdzy Sáawkiem a Ignacym MoĞcickim w ich rywalizacji
o fotel prezydencki. MiedziĔski w sporze o obsadĊ urzĊdu prezydenckiego opowiedziaá
siĊ, jak wszyscy starsi piásudczycy, za Sáawkiem. Wybór ten, nienastrĊczający trudnoĞci, zgodny byá caákowicie z wytycznymi marszaáka Piásudskiego, które w dalszym
ciągu pozostawaáy najwaĪniejszym wyznacznikiem postĊpowania MiedziĔskiego. Nie
mógá siĊ on jednak pogodziü z brakiem woli walki Sáawka w realizowaniu dyspozycji
zmaráego Komendanta. Gdy doszedá do tego jeszcze sprzeciw prezesa BBWR wobec
propozycji reorganizacji obozu piásudczykowskiego, MiedziĔski uznaá, Īe utrzymanie
takiego stanu rzeczy niesie za sobą niebezpieczeĔstwo zaprzepaszczenia caáego dotychczasowego dorobku politycznego formacji. Opowiadając siĊ początkowo za powrotem
Sosnkowskiego do udziaáu w Īyciu politycznym paĔstwa, MiedziĔski upatrywaá w nim,
a nie w Rydzu-ĝmigáym, nastĊpcĊ Piásudskiego. Dlatego teĪ byá przeciwny áączeniu stanowiska Generalnego Inspektora Siá Zbrojnych z rolą polityczną, jaką zamierzaá odgrywaü Rydz-ĝmigáy. PóĨniej, w momencie wycofania siĊ Sáawka z szerszej aktywnoĞci politycznej oraz ujawnionych aspiracji politycznych Rydza-ĝmigáego, MiedziĔski
musiaá zadeklarowaü siĊ wobec akcji politycznej inicjowanej przez tego ostatniego.
Uznaá, iĪ Rydz-ĝmigáy jest osobą, która, podobnie jak on, wskazywaáa na koniecznoĞü ponownego zorganizowania siĊ piásudczyków i która mogáa gwarantowaü sukces
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caáego obozu. Decyzji o popieraniu Rydza-ĝmigáego MiedziĔski nie podjąá dla osobistej kariery i utrzymania siĊ przy wáadzy, ale dlatego, Īe tak nakazywaáo mu sumienie
piásudczyka. DoĞwiadczenie kilkudziesiĊciu lat pracy z Marszaákiem udowodniáo mu,
iĪ jednym z najwaĪniejszych elementów jego sukcesów byáa dobra organizacja zespoáu
ludzi, którzy wcielali w Īycie polityczne koncepcje przywódcy. MiedziĔski byá przekonany, Īe po Ğmierci Komendanta, w obliczu rysującego siĊ coraz wyraĨniej zagroĪenia zewnĊtrznego Polski, konieczne jest poszerzenie obozu rządzącego. Postulat ten
staraá siĊ realizowaü na bazie inicjatywy politycznej Rydza-ĝmigáego i w tym teĪ duchu
stale na niego oddziaáywaá. Od drugiej poáowy 1936 r. MiedziĔski wchodziá, oprócz
Felicjana Sáawoja Skáadkowskiego i Jerzego Paciorkowskiego, do zespoáu pomagającego Kocowi w przygotowaniu deklaracji ideowo-politycznej, która 21 lutego 1937 r.
ogáoszona zostaáa jako deklaracja Obozu Zjednoczenia Narodowego (OZN, popularnie
zwanego „Ozon”). Pierwszy projekt deklaracji, napisany przez MiedziĔskiego i zaakceptowany przez zespóá, nie zyskaá jednak aprobaty Rydza-ĝmigáego. W nowym projekcie zaproponowanym przez Rydza, idącym w porównaniu z poprzednim w kierunku
ultrakonserwatywnym, MiedziĔski zdoáaá wprowadziü jedynie pewne poprawki, z których najistotniejsza dotyczyáa reformy rolnej.
W latach 1937-1938 MiedziĔski byá kierownikiem akcji prasowej i propagandowej OZN. „Gazeta Polska”, początkowo nieformalnie, a od 9 grudnia 1937 r. formalnie, staáa siĊ organem naczelnym Obozu. Na specjalną uwagĊ zasáuguje seria artykuáów MiedziĔskiego w „Gazecie Polskiej” z lutego i marca 1937 r. poĞwiĊconych genezie i ideologii OZN, z których czĊĞü ukazaáa siĊ nastĊpnie w 1938 r. w zbiorze Wczoraj
– dziĞ – jutro.
Artykuáy rozwijaáy myĞli Deklaracji OZN i, jak stwierdzaá ich autor, napisane
byáy na Īyczenie wáadz OZN i byáy przez nie akceptowane bądĨ teĪ przed wydrukowaniem uzgodnione. Redaktor „Gazety Polskiej” wyraĪaá w nich w sposób zdecydowany
imperatyw pracy na rzecz zjednoczenia spoáecznego. Warte uwagi są takĪe ogáoszone
przez niego w 1938 r. broszury: Polityka Polski w dobie dzisiejszej i Uwagi w sprawie
Īydowskiej. Za kluczową metodĊ w rozwiązywaniu sprawy Īydowskiej w Polsce, gáównie w wymiarze ekonomicznym, uwaĪaá MiedziĔski planową, zorganizowaną emigracjĊ tej ludnoĞci do Palestyny. W drugiej poáowie 1937 r. MiedziĔski wystĊpowaá przeciwko zbytniemu uleganiu Koca wpáywom Obozu Narodowo-Radykalnego „Falanga”,
co doprowadziáo w styczniu 1938 r. do ustąpienia dotychczasowego szefa OZN i objĊcia tego stanowiska przez generaáa Stanisáawa SkwarczyĔskiego. W latach 1937-1939
MiedziĔski prowadziá teĪ trudne i dáugotrwaáe rozmowy z przedstawicielami jednego z odáamów Obozu Narodowo-Radykalnego, reprezentowanego przez Stanisáawa
Strzetelskiego i Tadeusza KobylaĔskiego, oraz równolegle z politykami Stronnictwa
Ludowego, Ratajem i Janem DĊbskim, w sprawie znalezienia páaszczyzny wspóáudziaáu w rządzie. Rozmowy z ludowcami przerwane w poáowie 1937 r. wskutek strajku
cháopskiego, zostaáy wznowione w 1938 r. i kontynuowane do poáowy 1939 r.u, kiedy to
na Zamku, za aprobatą Rydza-ĝmigáego, zapadáa decyzja o nierozszerzaniu obozu rządzącego. Decyzja ta oznaczaáa zakoĔczenie akcji prowadzonej przez MiedziĔskiego.
Zdecydowane opowiedzenie siĊ po stronie Rydza-ĝmigáego kosztowaáo
MiedziĔskiego zerwanie lub rozluĨnienie wieloletnich wiĊzi przyjaĨni i związków
koleĪeĔstwa ze Sáawkiem, Zyndramem-KoĞciaákowskim oraz Wacáawem i Januszem
JĊdrzejewiczami. W trakcie dziaáalnoĞci w OZN doszáo takĪe do rozpadu przyjaĨni
z Kocem. ZaangaĪowanie siĊ po stronie Generalnego Inspektora nie byáo jednakĪe
bezkrytyczne. Ich wspóápraca teĪ nie ukáadaáa siĊ tak, jak to sobie mógá MiedziĔski
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obiecywaü na podstawie wczeĞniejszych doĞwiadczeĔ, jeszcze z dziaáalnoĞci w POW.
Doprowadzenie do porozumienia z elitami politycznymi opozycji, sprawa, która staáa
siĊ jednym z najwaĪniejszych argumentów skáaniających go do przystąpienia do Obozu,
nie doczekaáa siĊ realizacji. Okazaáo siĊ bowiem, iĪ Rydz-ĝmigáy coraz wyraĨniej lansowaá koncepcje polityczne nie zawsze zgodne z tymi, jakie gáosiá MiedziĔski. Tym,
co najbardziej róĪniáo MiedziĔskiego i Rydza-ĝmigáego, byá stosunek do koncepcji
porozumienia politycznego z opozycją. Redaktor „Gazety Polskiej” mocno ją lansowaá,
podczas gdy Rydz-ĝmigáy coraz wyraĨniej od niej odchodziá, jeĪeli w ogóle kiedykolwiek powaĪnie ją traktowaá.
W latach 1937-1938 MiedziĔskiego postrzegano, oprócz SkwarczyĔskiego
i Zygmunta Wendy, jako najbliĪszego wspóápracownika i doradcĊ Rydza-ĝmigáego.
Przypisywano mu równieĪ rolĊ „szarej eminencji” OZN. Nie wydaje siĊ, aby MiedziĔski
byá w tym okresie gáównym politycznym doradcą Naczelnego Wodza. Rydz-ĝmigáy prowadziá juĪ wówczas samodzielną politykĊ, w której MiedziĔski mógá peániü co najwyĪej rolĊ konsultanta przy podejmowaniu niektórych tylko decyzji. Gdyby rzeczywiĞcie
byá gáównym doradcą Rydza-ĝmigáego, ten z pewnoĞcią nie pozbawiáby go doĞü niespodziewanie kierownictwa akcji prasowej i propagandowej Obozu. Tak bowiem naleĪaáoby interpretowaü decyzjĊ podjĊtą przez prezydenta MoĞcickiego i Rydza-ĝmigáego
odnoĞnie obsady fotela Marszaáka Senatu. MiedziĔski sugerowaá, Īe zostanie wicemarszaákiem, co pozwoliáoby mu dalej pracowaü w „Gazecie Polskiej”. Rydz-ĝmigáy siĊ na
to nie zgodziá, motywując to faktem, Īe zarówno kierownictwo OZN, rząd, jak i on sam
uwaĪają objĊcie przez MiedziĔskiego stanowiska marszaáka za wskazane. MiedziĔski
przyjąá wybór, bo zdawaá sobie sprawĊ z prowadzonej w jego sprawie gry. Byá przecieĪ zbyt dobrym politykiem, aby nie zrozumieü wymowy faktów: chodziáo przede
wszystkim o odsuniĊcie go od prasy i moĪliwoĞci wiĊkszego oddziaáywania politycznego. Istotnie, po zaprzysiĊĪeniu na marszaáka, aktywnoĞü MiedziĔskiego radykalnie zmalaáa. Nie wydaje siĊ takĪe wáaĞciwe przypisywanie mu roli „szarej eminencji”
OZN. Ani jego dziaáalnoĞü w OZN nie kwali¿kuje siĊ do takiego okreĞlenia, ani pozycja i rzekomy decydujący wpáyw na bieg spraw. Zbyt dobrze znane byáo jego nazwisko i osoba, aby mógá tĊ rolĊ odgrywaü. Zbyt teĪ wysokie byáy jego ambicje polityczne,
aby siĊ na to godziá. Poza tym prowadzone przez niego rozmowy z czáonkami stronnictw opozycyjnych (z tym bowiem mogáoby siĊ najbardziej kojarzyü porównanie do
„szarej eminencji”), choü nieo¿cjalne, nie miaáy jednak charakteru konspiracyjnego
i tajnego. MiedziĔski ¿rmowaá je swoim nazwiskiem – czuá siĊ za nie moralnie i politycznie odpowiedzialny. Opinia powiernika i mĊĪa zaufania Rydza-ĝmigáego przypisywana MiedziĔskiemu powstaáa prawdopodobnie wĞród osób sáabiej zorientowanych
w wewnĊtrznych ukáadach obozu rządzącego – czáonków stronnictw opozycyjnych lub
w dalszych krĊgach Ğrodowisk ozonowych i piásudczykowskich.
Krótki okres swojego marszaákowania MiedziĔski zakoĔczyá 2 wrzeĞnia 1939 r.
w czasie niemieckiej agresji na PolskĊ. Na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu
w ostatnim przemówieniu, zwracajac siĊ do obecnych na sali senatorów i Prezesa Rady
Ministrów, zadeklarowaá w imieniu izby caákowite oddanie sprawie obrony ojczyzny
i gotowoĞü poddania siĊ pod Īoánierskie rozkazy Naczelnego Wodza, udzielenie wszechstronnej pomocy rządowi oraz Prezydentowi Rzeczypospolitej.
W dniu 17 wrzeĞnia 1939 r. MiedziĔski wraz z rządem przekroczyá granicĊ rumuĔską. Przybity psychicznie klĊską Polski, prawdopodobnie nosiá siĊ z zamiarem odebrania sobie Īycia. W sporządzonym 28 wrzeĞnia 1939 r. w Bukareszcie testamencie zwracają uwagĊ postanowienia, które zdeterminowaáy jego póĨniejszą postawĊ – porzuce-
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nie wszelkiej dziaáalnoĞci politycznej oraz chĊü wstąpienia do wojska i podjĊcia czynnej walki o odzyskanie niepodlegáoĞci. MiedziĔski prawdopodobnie nie zdawaá sobie
sprawy, iĪ w stosunku do niego, podobnie jak wobec czáonków rządu, zostaáy wydane
przez wspóápracowników Sikorskiego polecenie utrudnienia mu przyjazdu do ParyĪa.
W 1940 r. udaáo mu siĊ przedostaü przez Wáochy do Francji, a po kapitulacji Francji,
przybyü do Portugalii. Jego starania o przyjazd do Anglii i przyjĊcie do sáuĪby wojskowej przez dáugi czas nie dawaáy Īadnych rezultatów. Dopiero na początku 1941 r.
MiedziĔskiego przyjĊto do wojska i zaliczono do tzw. drugiej grupy o¿cerów oraz skierowano, zgodnie z rozkazami Naczelnego Wodza, do Afryki Poáudniowej. Przebywaá
tam do wrzeĞnia 1946 r., skąd po póárocznym pobycie w obozie wojskowym WP
w Quassasinie, przybyá w 1947 r. do Anglii i tu zostaá zdemobilizowany.
Po okresie wojennej tuáaczki i przymusowej bezczynnoĞci MiedziĔski osiadá
w Anglii, oddając siĊ wyáącznie pracy publicystycznej. Zamieszkaá w Londynie, zarabiając na Īycie m.in. nocną pracą w piekarni. Nie angaĪowaá siĊ w emigracyjne Īycie
polityczne. Wyjątkiem byáo wyraĪenie gotowoĞci do utorowania drogi do prezydentury Sosnkowskiemu i przeciwstawienia siĊ pozostaniu na tym urzĊdzie Augusta
Zaleskiego. Imperatywem dziaáalnoĞci MiedziĔskiego staáo siĊ „pozostawienie Ğwiadectwa prawdy” o czasach, w których przyszáo mu Īyü, i o ludziach, z którymi dane mu
byáo siĊ zetknąü lub wspóápracowaü. Powody tego wyjaĞniá w liĞcie do Matuszewskiego
z 12 stycznia 1946 r.: Nie daje mi spokoju, dokucza mi, jak bolący ząb myĞl o tym, Īe
w obecnym ukáadzie stosunków, zagraĪa w przyszáoĞci jakieĞ bezecne i gáupie sfaászowanie historii Polski za ostatnie 35 lat. Grozi nam, Īe historia ta bĊdzie napisana przez
WandĊ Wasilewską i Kota, Īe ewentualny przyszáy obiektywny historyk nie bĊdzie miaá
nawet materiaáów dostatecznych, aby dociec prawdy.[..] Jest nas kilku na Ğwiecie, którzy mogliby, zestawiwszy co wiedzą i pamiĊtają [...] napisaü porządną i uczciwą historiĊ lat 1910-1945. HistoriĊ naszego pokolenia, co najmniej dobrze zestawiony materiaá
oĞwietlający ją dla przyszáych historyków. Nie mogĊ siĊ oprzeü przekonaniu, Īe to jest
nasz obowiązek wobec przyszáoĞci. A moĪe „raczej wobec przeszáoĞci, wobec tych którzy zginĊli”.
Bogata powojenna spuĞcizna publicystyczna oraz barwne Moje wspomnienia
są wynikiem realizacji tego zadania. MiedziĔski zajmowaá siĊ spisywaniem wspomnieĔ, które w objĊtoĞci kilkuset stron doprowadziá jedynie do pierwszych lat
II Rzeczypospolitej. Wchodziá do Rady Instytutu Józefa Piásudskiego w Londynie i
uczestniczyá w jego pracach naukowych. Wniósá wiele poprawek przy redagowaniu
drugiego wydania drugiego tomu Najnowszej historii politycznej Polski Wáadysáawa
Poboga-Malinowskiego oraz angaĪowaá siĊ w obronĊ jego prac historyczno-publicystycznych. Na tematy historyczne, gáównie o charakterze wspomnieniowym, pisywaá
MiedziĔski równieĪ artykuáy i listy do redakcji prasy emigracyjnej: „WiadomoĞci”,
„Tygodnia Polskiego”, „Dziennika Polskiego Dziennika ĩoánierza”, „Kultury”.
PoĞmiertnie jego teksty opublikowano równieĪ w „Zeszytach Historycznych” (m.in.
Moje wspomnienia). Wnosząc wiele nieznanych szczegóáów, MiedziĔski pisaá m.in.
o wojskowych i politycznych organizacjach przed 1918 r., kierowanych przez piásudczyków, o sytuacji w obozie Piásudskiego – zwáaszcza po 1935 r. – z uwzglĊdnieniem
charakterystyk gáównych przedstawicieli: Sáawka, Rydza-ĝmigáego, MoĞcickiego,
Sosnkowskiego, Koca, Matuszewskiego czy Wojciecha StpiczyĔskiego, o polskiej
polityce zagranicznej lat 30., ze zwróceniem uwagi zwáaszcza na stosunki dwustronne Polski ze Związkiem Sowieckim, Niemcami, Francją i Anglią (Popioáy są
jeszcze gorące, Droga do Moskwy i Pakty wilanowskie). W osobie MiedziĔskiego nie-
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Īyjący juĪ ostatni Minister Spraw Zagranicznych II RP zyskaá swojego najwiĊkszego
obroĔcĊ. Publicysta bowiem, choü nie bezkrytycznie, ale konsekwentnie i zdecydowanie broniá jego polityki. Szczególnie zaĞ reagowaá na zarzuty o zbytniej nieustĊpliwoĞci i braku chĊci do pogáĊbiania stosunków z Francją i Wielką Brytanią.
Piásudczycy w trudnych dla siebie latach emigracyjnego bytowania znaleĨli
w MiedziĔskim jednego z najwiĊkszych obroĔców racji i osiągniĊü obozu Marszaáka
Piásudskiego. Dla historyków byá wnikliwym sprawozdawcą wydarzeĔ epoki walk
o wyzwolenie Polski oraz trudnych dwudziestu lat jej niepodlegáej egzystencji.
MiedziĔski, co podkreĞlali zarówno przyjaciele i znajomi, jak teĪ przeciwnicy polityczni, byá wyjątkowo inteligentny i báyskotliwy. W powszechnej opinii uchodziá za
bardzo dobrego i ciĊtego polemistĊ, niezwykle oczytanego, dającego niejednokrotnie
Ğwiadectwo rozlegáej erudycji. Dla osób, które znaáy MiedziĔskiego tylko pobieĪnie,
mógá siĊ wydawaü czáowiekiem niedostĊpnym, maáo uczuciowym, „sztywnym” czy
wrĊcz wyrachowanym. Nierzadko okreĞlano go mianem cynika i polityka bez skrupuáów, porównywano do postaci Talleyranda. Taka opinia wydaje siĊ jednak byü krzywdząca i jednostronna. MiedziĔski byá przecieĪ osobą ceniącą sobie dumĊ i honor, choü
niewątpliwie obdarzoną niezwykáym temperamentem, który, zwáaszcza w máodoĞci,
nie dawaá siĊ áatwo okieáznaü. Miaá z tego powodu na swoim koncie duĪą iloĞü spraw
honorowych i pojedynków. Niezbyt pasuje to do opisu czáowieka zimnego, wyrachowanego i cynicznego. NaleĪaá do ludzi o duĪej odwadze cywilnej, czemu niejednokrotnie daá wyraz podczas swojego dáugiego Īycia. Bardziej stosowne byáoby okreĞlenie go
mianem „ideowca”.
Byá dwukrotnie Īonaty. Z pierwszą Īoną Janiną ze Szteinów, którą poĞlubiá
w 1912 r. (rozwód nastąpiá w 1934 r.) miaá córkĊ AnnĊ, po mĊĪu Radomyską, i syna
Jerzego. Z drugą Īoną, Ireną Obarską, MiedziĔski oĪeniá siĊ w 1934 r.
Ostatni Marszaáek Senatu II RP zmará po rocznej chorobie w Londynie
8 maja 1972 r., przeĪywszy 81 lat. Zostaá pochowany na londyĔskim cmentarzu South Ealing. Posiadaá liczne odznaczenia, m.in. Virtuti Militari V kl., KrzyĪ
NiepodlegáoĞci z Mieczami, KrzyĪ O¿cerski Polonia Restituta IV kl., cztery KrzyĪe
Walecznych, KrzyĪ Walecznych Górnego ĝląska, Medal za WalecznoĞü, Záoty
Wawrzyn Akademii, KrzyĪ Komandorski z Gwiazdą WĊgierskiego KrzyĪa Zasáugi.
ĩyciorys MiedziĔskiego, który ukazaá siĊ w „Kulturze” jako zaáącznik do opublikowanego wtedy artykuáu Tadeusza ĝwiĊcickiego, byá jego wáasnym tekstem napisanym w 1962 r. dla Poboga-Malinowskiego. ĝwiĊcicki pominąá jednak koĔcowy fragment – wymowny przykáad autoironicznej postawy MiedziĔskiego: JeĪeli nie swym
Īyciem, to Ğmiercią przyczyniá siĊ do zjednoczenia spoáeczeĔstwa polskiego na emigracji, które niezaleĪnie od stronnictw i grup odetchnĊáo z ulgą i niekáamaną uciechą.
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Streszczenie
W artykule przedstawiono sylwetkĊ Bogusáawa MiedziĔskiego. Urodzony w 1891 r.
MiedzieĔski byá bliskim wspóápracownikiem Marszaáka Józefa Piásudskiego, a po
jego Ğmierci, wierny obozowi piásudczyków, związaá siĊ z Marszaákiem Edwardem
Rydzem-ĝmigáym.
Autor stara siĊ nakreĞliü drogĊ politycznych wyborów tej barwnej postaci:
od przystąpienia w 1907 r. do ruchu socjalistycznego, poprzez wojskową karierĊ
w Legionach, a nastĊpnie zaangaĪowanie w dziaáalnoĞü parlamentarną. Ciesząc siĊ
zaufaniem Piásudzkiego, MiedziĔski z powodzeniem realizowaá powierzane przez
Marszaáka zadania. Piastowaá m.in. stanowiska: szefa Oddziaáu II Sztabu Ministerstwa
Spraw Wojskowych oraz Ministra Ppoczt i Telegrafów w rządzie Józefa Piásudskiego
i Kazimierza Bartla. Niedáugo przed wybuchem II wojny Ğwiatowej objąá funkcjĊ
Marszaáka Senatu II RP V kadencji.
Dawny konÀikt z gen. Wáadysáawem Sikorskim uniemoĪliwiá MiedzieĔskiemu
odegranie znaczącej roli w dziaáaniach emigracyjnego rządu. WiĊkszoĞü wojny spĊdziá,
zgodnie z rozkazami Naczelnego Wodza, w Afryce Poáudniowej.
W artykule sporo uwagi poĞwiĊcono takĪe twórczoĞci publicystycznej, którą
MiedzieĔski zajmowaá siĊ wáaĞciwie do koĔca swojego barwnego Īycia. Jego dorobek
literacki, oprócz dziaáalnoĞci politycznej, jest doskonaáym przykáadem patriotyzmu
oraz wiernoĞci raz przyjĊtym ideaáom.
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Abstract
The article presents the silhouette of Bogusáaw MiedziĔski. Born in 1891, he was
a close collaborator of Marshal Józef Piásudski. After Piásudski’s death, he was faithful
to the camp of Piásudki’s followers and collaborated with Marshal Rydz-ĝmigáy.
The author tries to outline the way of political choices of this colorful character:
from joining the socialist movement in 1907, then following military career in the
Legions, and ¿nally parliamentary activity. Enjoying the con¿dence of Piásudski,
MiedziĔski successfully executed tasks assigned by the Marshal. He hold, inter alia, the
following positions: Chief of the Second Branch of the Staff of the Ministry of Military
Affairs and the Minister for Posts and Telegraphs in the government of J. Piásudski and
K. Bartel. Shortly before the outbreak of the Second World War he ful¿lled the function
of the Polish Senate Speaker of the Fifth Term.
Due to an old conÀict with General W. Sikorski, MiedzieĔski had no chance to
play a signi¿cant role in the activity of the government in exile. He spent most of the war
in South Africa obeying orders of the General Commander.
The article is also argely devoted to MiedzieĔski’s journalistic activity he was
occupied with practically until the end of his colorful life. Besides political activity,
his literary achievements are an excellent example of patriotism and faithfullness to
adopted beliefs.
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Witold Pasek, Bolesáawa Kontryma Īycie zuchwaáe.
Biogra¿a Īoánierza i policjanta 1898-1953,
Warszawa 2006, Fronda, s. 384
Majorowi Bolesáawowi Kontrymowi nie dane byáo przejĞü po zakoĔczonej sáuĪbie
na zasáuĪoną emeryturĊ mundurową. Curriculum vitae bohatera recenzowanej publikacji
zakoĔczyá kat 2 stycznia 1953 r. w wiĊzieniua na ul. Rakowieckiej 37 w Warszawie, w imieniu ludowej sprawiedliwoĞci. Dla majora Kontryma (ps. „ĩmudzin”, „Biaáy”, „Gustaw”,
„Bielski”, „Cichocki” vel „Bolesáaw Konopacki”) dewizą Īycia nie byá tzw. ĞwiĊty spokój – byá on bowiem m.in. o¿cerem armii carskiej, uáanem II Korpusu Polskiego, o¿cerem bolszewickiej Armii Czerwonej, szpiegiem rezydentury polskiego wywiadu wojskowego w Moskwie, funkcjonariuszem polskiej StraĪy Granicznej, wyróĪniającym siĊ o¿cerem wywiadu politycznego („defy”) policji paĔstwowej II RP, po wrzeĞniu 1939 r., o¿cerem Wojska Polskiego walczącym w Norwegii i Francji, a nastĊpnie cichociemnym. Po
zrzuceniu do Polski zostaá dowódcą w organizacji dywersyjnej AK „Wachlarz”, nastĊpnie szefem SáuĪby ĝledczej w policji Polskiego PaĔstwa Podziemnego, dowódcą oddziaáu
w Powstaniu Warszawskim, a póĨniej Īoánierzem gen. Maczka. Kilkakrotnie uciekaá
z uwiĊzienia. Mój ojciec nienawidziá nudy i rutyny. Staraá siĊ, by jego Īycie byáo ekscytujące i urozmaicone. By byáo to Īycie zuchwaáe (z wypowiedzi syna Bolesáawa Kontryma
– Wáadysáawa1). Wywalcz jej wolnoĞü lub zgiĔ2 – takie wezwanie „ĩmudzin” przeczytaá
w sali gáównej oĞrodka Audley End, gdzie cichociemni odbywali kurs odprawowy przed
wylotem z Wielkiej Brytanii na tereny okupowanej Polski3.
ĩyciorysem Kontryma moĪna z powodzeniem obdarzyü kilka osób, a ich biogra¿e stanowiáyby niepowtarzalny materiaá na atrakcyjne scenariusze ¿lmów sensacyjnych. Fabuáy tych produkcji zostawiáyby zapewne daleko w tyle zarówno popularny
serial peerelowskiej kinematogra¿i o dokonaniach sowieckiego agenta w niemieckiej
Abwehrze4, jak i ¿lmy o przygodach agenta jej Królewskiej MoĞci5. Na podstawie biogra¿i „ĩmudzina” moĪna wykáadaü dzieje Polski i Europy I poáowy XX wieku.
1
W. Pasek, Bolesáawa Kontryma Īycie zuchwaáe. Biogra¿a Īoánierza i policjanta 1898-1953, Warszawa
2006, Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, s. 10.
2
S. Starba-Baáuk, Byáem cichociemnym…, Warszawa 2007, Askon.
3
Audley End (krypt. STS 4) – Polski OĞrodek Wyszkolenia Oddziaáu Specjalnego Sztabu Naczelnego
Wodza. Zob. J. Tucholski, Cichociemni, Warszawa 1988, Instytut Wydawniczy PAX, s. 75: zob. S. Starba-Baáuk, Byáem cichociemnym…, s. 151.
4
Serial szpiegowski o Hansie Klossie – agencie J-23, pt. Stawka wiĊksza niĪ Īycie, prod. Zespoáy Filmowe
„Syrena”, 1967-1968, scen. Andrzej Szypulski, Zbigniew Safjan.
5
Cykl ¿lmowy o Jamesie Bondzie – agencie 007; prod. EON Productions, 1962-2008. Postaü stworzona
przez pisarza Iana Fleminga (w czasie II wojny Ğwiatowej sáuĪyá w brytyjskiej Navy Intelligence Division)
w powieĞci Cassino Royale (1953). Nota bene, pisząc pierwszą powieĞü szpiegowską o Bondzie, Fleming
wykorzystaá elementy biogra¿i Polki, Krystyny Skarbek (1908-1952), asa brytyjskiego wywiadu w Special
Operations Executive (SOE), która podczas II wojny Ğwiatowej przeprowadzaáa brawurowe akcje m.in.
w okupowanej Polsce, Francji i Kairze. Skarbek zostaáa odznaczona Orderem Imperium Brytyjskiego; zob.:
M. Masson, Christine. SOE Agent & Churchil’s favourite Spy, UK 2005, Brown Book Group; polski przekáad:
M.Masson, Krystyna. Ulubiona agentka Churchila, Warszawa 2007, Wydawnictwo KsiąĪkowe „Twój Styl”.
Zob. równieĪ: J. Larecki, Krystyna Skarbek. Agentka o wielu twarzach, Warszawa 2008, KsiąĪka i Wiedza.
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Witold Pasek6 badaá Īycie majora Kontryma blisko 15 lat. Rezultatem poszukiwaĔ naukowych staáa siĊ praca doktorska obroniona na Wydziale Nauk Historycznych
i Spoáecznych Uniwersytetu Kardynaáa Stefana WyszyĔskiego w Warszawie, na której
podstawie w 2006 r. opublikowaá recenzowaną pozycjĊ.
KsiąĪka podzielona jest na osiem rozdziaáów. Zawiera ponadto WstĊp i ZakoĔczenie
oraz bibliogra¿Ċ i indeks osób. Rozdziaáy podzielono bardzo przejrzyĞcie, wedáug cezur
okreĞlających poszczególne etapy biogra¿i bohatera: rozdziaá pierwszy dotyczący lat
1898-1922; drugi – 1922-1939; trzeci – 1939-1942; czwarty – 1942-1944; piąty – 1944;
szósty – 1944-1948; siódmy – 1948-1952; ósmy – 1952-1953. KaĪdy zawiera podtytuáy okreĞlające treĞü, np.: Rozdziaá drugi – 1922-1939. Studia w Akademii Wojskowej
w Moskwie. DziaáalnoĞü wywiadowcza. PodróĪ na Kaukaz. Ucieczka z Rosji. SáuĪba
w StraĪy Granicznej i w Policji PaĔstwowej.
W ekscytującym Īyciu Kontryma znajduje odbicie praktycznie wiĊkszoĞü waĪnych zdarzeĔ skomplikowanej historii Europy lat 1915-19537. Wypada przedstawiü najwaĪniejsze jego etapy zaprezentowane szczegóáowo w publikacji Paska .
Bolesáaw Kontrym urodziá siĊ 27 sierpnia 1898 r. w Zaturce na Woáyniu. Jego
dziadek, Tadeusz, byá uczestnikiem powstania styczniowego z 1863 r. Wedáug przekazów rodzinnych, w pamiĊtniku pisanym na zesáaniu Tadeusz Kontrym pozostawiá
taką oto wskazówkĊ: Rzemiosáa wojennego uczyü siĊ trzeba, i to najlepiej od wroga,
by zgáĊbiü jego strategiĊ i pokonaü go póĨniej jego wáasną bronią8. Ojciec „ĩmudzina”,
Wáadysáaw, dosáuĪyá siĊ w armii carskiej stopnia puákownika jako dowódca 11
Czurgujskego Puáku Uáanów. W 1909 r. rodzice oddali dziesiĊcioletniego Bolesáawa do
carskiego Korpusu Kadetów w Jarosáawiu nad Woágą. PiĊtnowany tu jako „Lach”, po
jednej z awantur zostaá w 1915 r. z Korpusu wyrzucony. Zgáosiá siĊ wiĊc do armii carskiej na ochotnika; przyjĊto go dopiero po ponownym zgáoszeniu siĊ w lecie 1915 r.,
poniewaĪ musiaá ukoĔczyü 16 lat. W grudniu 1915 r. z wynikiem celującym ukoĔczyá
szkoáĊ chorąĪych. Promowano go na chorąĪego (praporszczyka). W maju 1916 r. wyruszyá na front I wojny Ğwiatowej jako dowódca roty uzupeánieĔ. Do wrzeĞnia tego roku
peániá funkcjĊ adiutanta w sztabie 3 batalionu 127 puáku piechoty naleĪącego do 32
Dywizji Piechoty 9 Armii. NastĊpnie, na wáasną proĞbĊ, zostaá przeniesiony do peánienia sáuĪby wywiadowczej. W listopadzie otrzymaá stopieĔ podporucznika. Od stycznia
do grudnia 1917 r. byá dowódcą zwiadu konnego w 660 puáku piechoty 165 DP. W latach
1916-1917, wraz ze wspomnianymi jednostkami armii carskiej, walczyá w Karpatach.
Nie byá przeciĊtnym Īoánierzem – w uznaniu postawy na polu walki otrzymaá awans
na porucznika oraz ordery Ğw. Stanisáawa 3 klasy, Ğw. Anny 4 klasy i Īoánierski order
Ğw. Jerzego 4 klasy.
6

Witold Pasek, ur. 1967 r., absolwent dziennikarstwa, z zawodu ekspert ds. zarządzania kryzysowego.
Bolesáaw Kontrym wymieniany byá wczeĞniej m.in. w nastĊpujących publikacjach: T. Strzembosz,
Oddziaáy szturmowe konspiracyjnej Warszawy 1939-1944, wyd. II rozsz. i popr., Warszawa 1983, PWN,
s. 12, 337, 338; C. Chlebowski, „Wachlarz”. Monogra¿a wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii
Krajowej, wrzesieĔ 1941 - marzec 1943, Warszawa 1983, PAX, s. 56, 61, 62,107, 108, 111, 112, 117, 125, 288,
301, 302, 306, 307, G-197; W. Grabowski, Delegatura Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj, Warszawa
1995, Instytut Wydawniczy PAX, s. 78, 80; PrzestĊpstwa sĊdziów i prokuratorów w Polsce lat 1944 - 1956,
pod red. W. Kuleszy i A. RzepliĔskiego, Warszawa 2001, IPN, s. 86, 87, 91, 94-96, 98-102 – o torturach
i drĊczeniu Kontryma w „Ğledztwie” MBP, 104, 105, 107, 108; Powstanie Warszawskie w 1944 r. w dokumentach z archiwów sáuĪb specjalnych. Wybór dokumentów pod red. P. Miereckiego i W. Christoforowa,
Warszawa–Moskwa 2007, IPN, MSWiA RP, Instytut Rosyjskiej Historii RAN, Zarząd Rejestracji i Zasobu
FSB FR, s. 363, 367 – biogram, 943.
8
W. Pasek, Bolesáawa Kontryma Īycie…, s. 20.
7

VII. RECENZJE

239

SáuĪba w carskiej armii koĔczy siĊ nagle: na przeáomie 1917 i 1918 r. Kontrym doáączyá do polskich oddziaáów w Besarabii, gdzie walczyá jako kawalerzysta II Korpusu
Polskiego. Nie zachowaáy siĊ informacje dotyczące powodów tej zmiany oraz zgody na
obniĪenie szarĪy: Proponowano mi jako o¿cerowi wstąpiü do kompanii o¿cerskiej, ale
peániáem funkcjĊ szeregowca, gdyĪ zrzekáem siĊ swego stopnia – pisaá póĨniej w Īyciorysie. W maju 1918 r. w szeregach 5 puáku uáanów uczestniczyá w bitwie z Niemcami pod
Kaniowem9. Dostaá siĊ tam do niemieckiej niewoli, z której po krótkim czasie ucieká. W
Īyciorysie podawaá, Īe przebywaá nastĊpnie u matki w Wiatce, po czym zostaá aresztowany przez bolszewików, którzy wcielili go do Armii Czerwonej. Nie udaáo siĊ dotychczas zwery¿kowaü, równieĪ Paskowi, tego fragmentu bioga¿i Kontryma.
W oddziaáach Armii Czerwonej Kontrym robi báyskawiczną karierĊ: walcząc
w obronie bolszewickiego przewrotu z „interwencją paĔstw obcych”, w tym o odzyskanie Archangielska, zostaá kolejno dowódcą batalionu, puáku i wreszcie brygady
(28 Brygada Strzelców Armii Czerwonej). W 1921 r. zostaá dwukrotnie odznaczony
Orderem Czerwonego Sztandaru. W uzasadnieniu wniosku zapisano: (…) wspaniale
wypeániá swe zadanie bojowe zajmując poáudniowo-wschodnią czĊĞü gminy tarasowskiej. Przy tym on jako pierwszy szedá na czele swego oddziaáu do wielokrotnych ataków
na bagnety i pokazywaá wahającym siĊ, bywaáo, czerwonoarmistom przykáad odwagi
i Īoánierskiego mĊstwa. W tym okresie zawará (10 maja 1919 r.) w Starej Russie związek maáĪeĔski z máodszą o dwa lata Iją Nikoáajewą. Dnia 10 paĨdziernika 1920 r. urodziá im siĊ syn Wáadysáaw. Bolesáaw Kontrym, zauroczony, jak sam wspominaá, komunizmem, zostaá bohaterem rewolucji paĨdziernikowej i wojny domowej w Rosji – trzykrotnie odznaczano go Orderem Czerwonego Sztandaru. W 1920 r. záoĪyá podanie
o przyjĊcie do WKP(b). PrzyjĊtego juĪ do partii , okoáo 1921 r. cofniĊto na okres kandydacki, po prawdopodobnym odkryciu jego szlacheckich korzeni. Bardzo go to rozczarowaáo i, jak wspominaá, zniechĊciáo do idei bolszewickiej. W 1920 r. ruszyá
z Armią Czerwoną na PolskĊ, osáaniaá odwrót wojsk Tuchaczewskiego spod Warszawy.
NastĊpnie, jako kombryg10 Armii Czerwonej, pacy¿kowaá bunty cháopskie w Rosji.
W listopadzie 1921 r. zostaá skierowany do Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie.
W Moskwie zamieszkaá wraz z Īoną w domu sáuchaczy akademii; tu odnalazá go w lutym 1922 r. jego szwagier Wiktor Przecáawski (przybyá z Polski z Misją
Repatriacyjną Dzieá Sztuki), który usilnie zachĊcaá go do powrotu do Polski. Z inicjatywy szwagra doszáo w tym czasie do spotkania Kontryma z ppák. dypl. Romualdem
Wolikowskim, I attaché wojskowym w Poselstwie RP w Moskwie, szefem rezydentury polskiego wywiadu wojskowego w Rosji sowieckiej11. Wolikowski, w budynku
Poselstwa Polskiego, zwerbowaá Kontryma do wspóápracy z polskim wywiadem wojskowym. Ustalono, Īe kolejne spotkania odbywaü siĊ bĊdą raz w miesiącu. Rezydenturze
moskiewskiej podlegaáy wówczas takĪe inne placówki na terenie Rosji, w związku
z czym od kwietnia 1921 r. otrzymaáa ona wzmocnienie w osobach trzech, dziaáają9

Bitwa pod Kaniowem (Ukraina), 11 maja 1918 r.; pomiĊdzy walczącymi po stronie Imperium Rosyjskiego
oddziaáami II Korpusu Polskiego pod dowództw. gen. Józefa Hallera, a oddziaáami niemieckimi pod
dowództw. gen. Georga Zierholda. Oddziaáy polskie zaskoczone przez Niemców, po bohaterskiej obronie,
záoĪyáy broĔ.
10
Dowódca brygady. Ranga wojskowa uĪywana w Armii Czerwonej do 1940 r., odpowiednik generaáa
brygady.
11
Zob.: A. PepáoĔski, Wywiad polski na ZSRR 1921-1939, Warszawa 1996, Bellona; o ppák. R. Wolikowskim
na s.: 32, 56, 81, 89, 93-96, 239. Por. takĪe: A. Misiuk, SáuĪby specjalne II Rzeczpospolitej, Warszawa 1998,
Bellona.
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cych pod przykryciem (praca w misji repatriacyjnej), o¿cerów wywiadu. Byli to: kpt.
Kotwicz-DobrzaĔski, kpt. BiegaĔski i ppor. Niedziaákowski. W sierpniu 1921 r. przybyá
dodatkowo por. Misiurewicz, który zostaá póĨniej o¿cerem prowadzącym Kontryma12.
Zadaniem tego ostatniego byáo dostarczanie wszelkich informacji na temat organizacji Akademii Wojskowej w Moskwie oraz Armii Czerwonej13. Kontrym ze swej strony
poprosiá o jak najszybsze przerzucenie Īony i syna do Polski, co teĪ zostaáo potajemnie
wykonane w czerwcu 1922 r. (wrócili z transportem repatriantów).
Kontrym wspóápracowaá z polskim wywiadem wojskowym do sierpnia 1922 r.
Przekazaá Wolikowskiemu szczegóáy dotyczące funkcjonowania moskiewskiej
Akademii Wojskowej, dyslokacji jednostek Armii Czerwonej, materiaáy sowieckiego
wywiadu o wojskach polskich oraz szczegóáowe mapy topogra¿czne rejonu Moskwy14.
W lecie 1922 r. zadanie rozpoznania dyslokacji sowieckich jednostek wojskowych na
Kaukazie, przy granicy z Turcją. Odwiedziá wtedy swego brata Konstantego Kontryma,
który leczyá siĊ na Krymie (w wyniku káótni maáĪeĔskiej strzeliá sobie, niecelnie,
w serce). Konstantego, peániącego funkcje dowódcze w Armii Czerwonej, usiáowaá
nakáoniü do powrotu do Polski, a byü moĪe równieĪ do wspóápracy z polskim wywiadem wojskowym.
Po wykonaniu zadania Bolesáaw Kontrym zgáosiá Wolikowskiemu zamiar wyjazdu
do Polski. Wobec jego niechĊci (zapewne wynikającej z zamiarów dalszej wspóápracy
z ocenianym jako cenne Ĩródáem) zameldowaá, Īe podejrzewa, iĪ jest pod obserwacją sowieckiego kontrwywiadu. W związku z tym otrzymaá polecenie zamelinowania siĊ, a nastĊpnie wyjazdu do polskiego konsulatu w MiĔsku. Pojawiá siĊ tu w pierwszych dniach grudnia 1922 r.; z 10 rublami w záocie i otrzymaną od konsula pieczĊcią
na jedwabiu (którą miaá pokazaü polskim pogranicznikom) zgáosiá siĊ do zaufanej jadáodajni w Kojdanowie – punktu zbornego polskich przemytników. Stąd „zaufany” przemytnik, za ruble w záocie, zawiózá Kontryma do granicy.
Okres 1921-1922, uwypukla Pasek, wnosi najwiĊcej wątpliwoĞci i niejasnoĞci do
Īyciorysu Kontryma. W publikacjach sowieckich z tego okresu oraz w udostĊpnionych
archiwaliach autor nie natra¿á na informacjie uznania Kontryma – który de facto zdezerterowaá z Armii Czerwonej – za dezertera czy teĪ szpiega (w tym drugim przypadku
zwykle skazywano w ZSRR zaocznie na Ğmierü). Zachowane dokumenty traktują natomiast Kontryma jako wspóápracownika sowieckiego wywiadu wojskowego, co wiĊcej,
wymieniany byá on w gronie 467 pracowników operacyjnych GRU w latach 1917-1945.
Kontryma nie zdegradowano, nie pozbawiono odznaczeĔ, a jego rodzina, w tym
brat Konstanty, Īyáa spokojnie w ZSRR. W sowieckich dokumentach zapisano m.in.
(…) od grudnia 1922 znajdowaá siĊ w Polsce. Odnotowano teĪ w tychĪe dokumentach
W. Pasek, Bolesáawa Kontryma Īycie…, s. 63.
Polski wywiad wojskowy II RP najaktywniej dziaáaá przeciwko Niemcom i Rosji, co byáo naturalną
konsekwencją poáoĪenia geopolitycznego oraz ówczesnych uwarunkowaĔ politycznych. Jednak w latach
1922-1933 najwiĊksze zainteresowanie skierowane byáo na wschód – wg sporządzanych wtedy ocen i analiz gáówne zagroĪenie dla Polski páynĊáo ze strony komunistycznej Rosji. Patrz: A. PepáoĔski, Wywiad polski na ZSRR…, s. 5 i nast. zob. równieĪ: A. PepáoĔski, Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920,
Warszawa 1999, Bellona.
14
Wedáug raportu ppák. Wolikowskiego z 21 kwietnia 1921 r., moskiewska placówka polskiego wywiadu
wojskowego dysponowaáa kilkoma páatnymi agentami, w tym mającymi dostĊp do tajnych dokumentów
Armii Czerwonej agentami o pseudonimach „Kamieniecki”, „Pietkiewicz” i „Alfred”. Oprócz nich placówka utrzymywaáa kontakt z 9 nieopáacanymi kon¿dentami. Wolikowski informowaá równieĪ CentralĊ,
Īe rozpocząá dziaáania zmierzające do uzyskiwania Ĩródáowych informacji z poszczególnych Oddziaáów
Sztabu Generalnego Armii Czerwonej; A. PepáoĔski, Wywiad polski na ZSRR…, s. 94-95.
12
13
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bez wiĊkszych przekáamaĔ póĨniejszą karierĊ Kontryma w II RP oraz jego losy podczas
II wojny Ğwiatowej. Bardziej zagadkowe, co podkreĞla Pasek, są wzmianki dotyczące
jego aresztowania i stracenia w komunistycznej Polsce. OkreĞlono je jako (…) poddanie
represjom w ZSRR. ħródáa radzieckie odnotowaáy takĪe i to, Īe Kontrym zostaá póĨniej
zrehabilitowany (jeszcze w okresie PRL). Autor recenzowanej biogra¿i szczegóáowo i
wnikliwie prezentuje Ĩródáa, zwáaszcza sowieckie, które mogáyby wskazywaü na niejednoznacznoĞü postawy Kontryma i pozwoliáy traktowaü go jako agenta. Podwójnego?
Pracującego w rzeczywistoĞci dla Moskwy czy dla Warszawy? Pasek nie dysponowaá
jednoznacznym materiaáem Ĩródáowym, który pozwoliáby udzieliü odpowiedzi na to
pytanie. Jednak sam wywód, ukáadany ze strzĊpów dostĊpnych materiaáów, jest moĪe
nawet bardziej ekscytujący, niĪ ewentualne konkludowanie faktów.
Dalsze koleje losu Kontryma obejmują sáuĪbĊ w polskich formacjach mundurowych II RP. Po pojawieniu siĊ w Polsce, Bolesáaw Kontrym byá przez kilka dni przesáuchiwany w Centralnej Ekspozyturze Oddziaáu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Po zakomunikowaniu mu przez gen. Józefa Rybaka15, ówczesnego II zastĊpcĊ Szefa
Sztabu Generalnego, Īe w wojsku nie zostanie wykorzystany, tra¿á do formacji granicznych16. SáuĪbĊ na wschodnich rubieĪach rozpocząá w gorącym okresie. Od kwietnia 1921 r. do kwietnia 1924 r. odnotowano 259 wypadów sowieckich band dywersyjnych – „wyzwolicieli ludu pracującego” – na teren Polski. Jeden z incydentów wydarzyá siĊ na obszarze podlegáym posterunkowi Policji Granicznej w RubieĪowicach,
gdzie Kontrymowi powierzono funkcjĊ zastĊpcy dowódcy. Wkrótce po tym zaginąá
jeden z jego podkomendnych, a wywiad ustaliá, Īe znajduje siĊ on w wiĊzieniu NKWD
w MiĔsku. DzieĔ po otrzymaniu tej wiadomoĞci Kontrym poinformowaá przeáoĪonych, Īe po polskiej stronie granicy zatrzymano „patrol radziecki” w skáadzie: 1 o¿cer
i 4 szeregowców oraz zaproponowaá pertraktacje mające na celu wymianĊ policjanta
za Rosjan. Strona sowiecka „z oburzeniem” odniosáa siĊ do tej propozycji informując,
Īe wyĪej wymienieni to nie patrol, lecz peána obsada posterunku granicznego, zaskoczona w nocy i uprowadzona bez wystrzaáu, z workami na gáowach, za polską granicĊ.
Po kilku tygodniach pertraktacje zakoĔczyáy siĊ pomyĞlnie, tj. wymianą Īoánierzy,
a Kontrym otrzymaá szablĊ o¿cerską z wygrawerowanym napisem: Wybawiony swemu
Wybawicielowi.
Po kolejnej reorganizacji formacji granicznych (listopad 1924 r.), Kontrym
zostaá przyjĊty do policji i objąá stanowisko komendanta posterunku w ZwieĔcu. Od
tego momentu rozpocząá karierĊ stricte policyjną, peániąc kolejno funkcje kierownicze i naczelnikowskie w pionie Ğledczym; byá takĪe komendantem powiatowym
w Szczuczynie koáo Lidy (wszystkie funkcje peánione przez Kontryma w policji Pasek
wymienia na s. 81 recenzowanej pozycji). Jednak przede wszystkim najaktywniej
dziaáaá wówczas w tajnej Policji Politycznej, potocznie nazywanej „defensywą” lub
w skrócie „defą”.
15
Gen. Józef Rybak (1882-1953), podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. byá dowódcą Grupy
Operacyjnej w 3 Armii (IV-VII 1920) i szefem sztabu 4 Armii (VII-X 1920). W paĨdzierniku 1920 r. zostaá
szefem delegacji Wojska Polskiego w Komisji Porozumiewawczej w Baranowiczach i Rozjemczej w MiĔsku.
Zob.: P. Stawecki, Sáownik Generaáów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994, Bellona, s.302.
16
Wschodnia granica paĔstwa byáa chroniona kolejno przez nastĊpujące formacje: 1921-1922 Bataliony
Celne (podlegáe Ministerstwu Spraw Wojskowych), 1922-1923 StraĪ Graniczna (podlegáa MSW), 19231924 ochrona granicy pozostawaáa w gestii Policji PaĔstwowej. W latach 1924-1939 ochroną granicy zajmowaá siĊ Korpus Ochrony Pogranicza; zob.: H. Dominiczak, Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej
w latach 1919-1939, Warszawa 1992, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 45-47.
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Tajna Policja Polityczna byáa wyspecjalizowaną sáuĪbą, której gáównym zadaniem
byá monitoring caáoksztaátu Īycia spoáecznego i politycznego w Polsce oraz Ğciganie
sprawców przestĊpstw antypaĔstwowych, w szczególnoĞci osobników podejrzewanych
o dziaáalnoĞü wywrotową – zwáaszcza szpiegostwo, komunizowanie oraz szerzenie szeroko rozumianej akcji antypaĔstwowej17. Zarówno w okresie przed przewrotem majowym w 1926 r., jak i póĨniej, aĪ do 1939 r., Policja Polityczna byáa kilkakrotnie kompleksowo reorganizowana. Poza zmianami w strukturze i zakresie dziaáania, zmieniane
byáy równieĪ zasady podporządkowania jej wáadzom administracyjnym. Zmieniaáy siĊ
takĪe jej nazwy – Defensywa Polityczna, SáuĪba Informacyjna, Policja Polityczna,
a w latach 1926-1939 – Departament Polityczny MSW18.
NajwaĪniejszym obszarem zainteresowania Kontryma w „de¿e” byáo zwalczanie
organizacji komunistycznych, co dwie dekady stanie siĊ gáównym zarzutem w Ğledztwie i „procesie”. Akt oskarĪenia zatwierdzony w lutym 1952 r. przez Anatola Fejgina,
dyrektora Departamentu ĝledczego MBP, wymienia wiĊkszoĞü dokonaĔ Kontryma
w walce z wywrotową dziaáalnoĞcią komunistyczną przed II wojną Ğwiatową. A za to po
1945 r. nie byáo zmiáowania: (…) oskarĪam Kontryma Bolesáawa (…) o to, Īe I. w okresie od 1925 do wrzeĞnia 1939 r. na terenie województwa nowogrodzkiego, brzeskiego,
lubelskiego, biaáostockiego i wileĔskiego idąc na rĊkĊ ruchowi faszystowskiemu, dziaáaá
w zakresie rozstrzygania w sprawach publicznych na szkodĊ Narodu Polskiego, przyczyniając siĊ do rozbicia rewolucyjnego ruchu robotniczego i drĊczenia dziaáaczy
komunistycznych, przebywających w aresztach lub wiĊzieniach z powodu ich dziaáalnoĞci politycznej, przez to, Īe (…) kierowaá pracami podlegáych mu jednostek policyjnych,
którym wydawaá polecenia i wytyczne w kierunku rozpracowywania organizacji komunistycznych, posiadaá w tych organizacjach prowokatorów i agentów, z którymi osobiĞcie utrzymywaá kontakty i odbieraá od nich meldunki z przeprowadzonych rozpracowaĔ
organizacji komunistycznych oraz udzielaá im wskazówek do dalszej pracy po tej linii,
w wyniku czego zostaáy zlikwidowane miĊdzy innymi Komitet Miejski Komunistycznej
Partii Zachodniej Biaáorusi (KPZB) w Baranowiczach, Komitet Rejonowy w Moáczadzi
k. Baranowicz, Komitet Rejonowy KPZB w KoĞciniewie-ĩyrowicach pod Sáoniem,
Komitety Rejonowe Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (KPZU) w Kamienicy
ĩyrowieckiej, Maáorycie, Domaczewie, Mokranach, Czernawczycach, KamieĔcu
Litewskim i Wysoko-Litewskim w powiecie brzeskim, trzy kolejne Komitety Miejskie
KPZB w Biaáymstoku, oraz aresztowaĔ: dziaáacze Walentyna Najdus, Kapáan ĩenia,
Malarewicz Lila, jej mąĪ i Piotr Sáucki oraz inni, przeciwko którym prowadziá on osobiĞcie dochodzenia, wymuszając od nich zeznania przy uĪyciu siáy ¿zycznej, a nastĊpnie wystĊpując jako Ğwiadek dowodowy na rozprawach przeciwko nim spowodowaá, Īe
wiĊkszoĞü z nich zostaáa skazana na dáugoletnie wiĊzienie19.

17

A. PepáoĔski, Policja PaĔstwowa w systemie organów bezpieczeĔstwa Drugiej Rzeczypospolitej,
Szczytno 1991, Wydawnictwo WSPol. w Szczytnie, s. 102-103.
18
J. Larecki, Wielki leksykon sáuĪb specjalnych Ğwiata, Warszawa 2007, KsiąĪka i Wiedza. Hasáo: policja polityczna II Rzeczpospolitej Polskiej, s. 503-505. Struktury policji politycznej zaczĊto tworzyü jeszcze
przed odzyskaniem przez PolskĊ niepodlegáoĞci; pierwszym organem o takim charakterze byá powoáany
we wrzeĞniu 1918 r. przez RadĊ Regencyjną tajny tzw. Oddziaá Korespondentów. Inspektorat Defensywy
Politycznej utworzono w Komendzie Gáównej PP 16 X 1919 r.
19
Archiwum Instytutu PamiĊci Narodowej (A IPN), sygn. IPN GK 317/812; Akta sprawy przeciwko
Bolesáawowi Kontrymowi, k. 3-4. Inne materiaáy dot. Kontryma w IPN to m.in.: obszerne protokoáy zeznaĔ;
IPN BU 0 1236/1290; IPN BU 0 1230-129.
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Na stronach 80-96 Pasek przedstawia szczegóáowo dziaáalnoĞü Kontryma
w „de¿e” i wszystkie jego sukcesy w zwalczaniu ukrytej agentury sowieckiej, jaką bez
Īadnej wątpliwoĞci byáy organizacje komunistyczne. Na uwagĊ zasáuguje prowadzone
przez Kontryma i podlegáych mu funkcjonariuszy, we wspóádziaáaniu z Ekspozyturą
II Oddziaáu w Wilnie, Ğledztwo dotyczące tzw. záotej serii. W jednej z gmin powiatu
Grajewo skradziono 100 czystych blankietów dowodów osobistych. Sprawie nie nadano
rozgáosu, a „defa” na podstawie ksiąĪek meldunkowych wytypowaáa i ujĊáa licznych
agentów wywiadu sowieckiego (kradzieĪy na zamówienie wywiadu ZSRR dokonali
miejscowi komuniĞci).
W okresie 1928-1939 Kontrym otrzymaá kolejne awanse (po ukoĔczeniu Szkoáy
O¿cerów Policji PaĔstwowej). W 1934 r. awansowaá na komisarza. Odznaczono go równieĪ Srebrnym KrzyĪem Zasáugi (1935 r.), medalem 10-lecia NiepodlegáoĞci oraz medalem za 10 lat sáuĪby.
Po wybuchu II wojny Ğwiatowej Bolesáaw Kontrym, jako wysokiej rangi funkcjonariusz policji, nie otrzymaá przydziaáu mobilizacyjnego. W chaosie, po zajĊciu ziem
polskich przez Niemcy i ZSRR, odbieraá sprzeczne rozkazy i polecenia od przeáoĪonych, by ostatecznie przekroczyü (19 wrzeĞnia) wraz z innymi policjantami granicĊ
z Litwą i tam zostaü internowanym. Po otrzymaniu w paĨdzierniku 1939 r. informacji, Īe we Francji gen. Wáadysáaw Sikorski tworzy Wojsko Polskie, wraz z kilkoma
o¿cerami wywiadu natychmiast zorganizowaá ucieczkĊ z obozu (6 osób, w tym jego
syn Wáadysáaw). Uciekinierzy rozpoczĊli emocjonującą podróĪ via Kowno, Tallin,
Sztokholm, Bergen w Norwegii, nastĊpnie Newcastle i Londyn. Stamtąd attaché ambasady polskiej wyprawiá ich do Francji. W Sztabie Naczelnego Wodza w ParyĪu Kontrym
zameldowaá siĊ 10 grudnia 1939 r.
We Francji – po pozytywnym zwery¿kowaniu jego stopnia wojskowego (w czym
dopomógá mu przebywający we Francji pák Romuald Wolikowski) – Kontrym otrzymaá przydziaá do Samodzielnej Brygady Strzelców PodhalaĔskich, w której objąá
dowództwo najpierw plutonu, a nastĊpnie zostaá zastĊpcą dowódcy kompanii. W okresie maj-czerwiec 1940 r. walczyá w kampanii norweskiej, za co dwukrotnie odznaczano go KrzyĪem Walecznych. Po powrocie do Francji, Brygada – wobec báyskawicznych postĊpów wojsk niemieckich i chaosu organizacyjnego – zostaáa rozwiązana,
a Īoánierzom nakazano ewakuacjĊ do strefy nieokupowanej. Kontrym przedostaá siĊ do
Tuluzy. Od lipca do wrzeĞnia 1940 r. kierowaá w Marsylii Dziaáem Wizowym Placówki
Ewakuacyjnej, po czym zmuszony zostaá do zameldowania siĊ w obozie dla internowanych Camp de Carpiagne. Po kilku dniach jednak ucieká z obozu i przeprowadziá kilkuosobową grupĊ podo¿cerów lotników przez granicĊ francusko-hiszpaĔską. Grupa
podróĪowaáa nastĊpnie pociągiem przez HiszpaniĊ i PortugaliĊ (Barcelona–Madryt–
Lizbona). W stolicy Portugalii uciekinierzy przesiedli siĊ na statek King of Mexico, którym popáynĊli do Gibraltaru. Stąd – po sformowaniu siĊ konwoju – popáynĊli z kolei do
Liverpoolu, do którego dotarli z początkiem listopada 1940 r.
W Wielkiej Brytanii Bolesáaw Kontrym skierowany zostaá do formowanych
w Szkocji oddziaáów polskich. W styczniu 1941 r. powróciá do macierzystej jednostki –
Samodzielnej Brygady Strzelców PodhalaĔskich, gdzie objąá dowództwo 3 kompanii 1 baonu. W poáowie 1941 r., w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgáoszone przez
pák. Madejskiego ze sztabu Naczelnego Wodza, Kontrym zgáasza siĊ na ochotnika
na kurs cichociemnych. Przechodzi kolejno kursy: szturmowo-strzelecki, spadochronowy, radiowy oraz dywersyjny. Po kursie odprawowym, na którym uczono skoczków
konspiracyjnych legend, oraz záoĪeniu przysiĊgi wg roty Armii Krajowej, skierowano
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Kontryma (byá w skáadzie jednej z piĊciu ekip) do Stavange pod Londynem, na tzw. stacjĊ wyczekiwania. Na potrzeby konspiracji obraá sobie pseudonim „ĩmudzin” (inspirując siĊ ludowym wileĔskim powiedzonkiem: Kiedy gadzina ukąsi ĩmudzina, od jadu
ĩmudzina zdycha gadzina). Po trudnoĞciach z organizacją lotów, ekipy, które nie wyleciaáy, skierowano do nowo otwartej bazy Audley End. „ĩmudzin” przeszedá tam jeszcze
jedno szkolenie – z dywersji kolejowej. W lipcu 1942 r. wznowiono loty i zrzuty skoczków. W dniu 1 wrzeĞnia 1942 r. ekipĊ „Smallpox”, w której obok Kontryma byáo jeszcze
piĊciu cichociemnych, przerzucono czterosilnikowym Halifaxem do Polski, a nastĊpnej
nocy zrzucono w okolicach Grójca.
Cichociemnych przyjmowaáa placówka AK krypt. „Rogi”. DotkniĊcie przez kaĪdego ze skoczków ziemi byáo równoznaczne z awansem na wyĪszy stopieĔ o¿cerski.
Dowódca placówki przyjąá od kaĪdego pasy ze záotem i dolarami (na potrzeby dziaáalnoĞci AK), komisyjnie odebraá zrzucane zasobniki z bronią i sprzĊtem. Skoczków poinformowano, Īe mają przejĞü kilka kilometrów do stacji w Zalesiu, skąd powinni udaü siĊ do
Warszawy i zgáosiü w wyznaczonych lokalach konspiracyjnych. Kontrym dotará do stacji,
kupiá tytoĔ do fajki, po czym, lekcewaĪąc wszelkie zasady obowiązujące w konspiracji,
pojechaá do Wilanowa zobaczyü siĊ z matką. Do punktu kontaktowego tra¿á z nastĊpną
grupą. Stamtąd przerzucono go do kolejnych lokali, aby przed podjĊciem wáaĞciwej pracy
konspiracyjnej przeszedá okres aklimatyzacji i adaptacji.
Lata 1942-1944 to dziaáalnoĞü Kontryma w konspiracji oraz udziaá w Powstaniu
Warszawskim (Pasek przedstawia to bardzo szczegóáowo na s. 117-230). Z kolejnego
etapu jego Īyciorysu wynika, Īe „ĩmudzin” w peáni zaangaĪowaá siĊ w funkcjonowanie
Polskiego PaĔstwa Podziemnego – fenomenu tych czasów. Polskie PaĔstwo Podziemne
byáo zjawiskiem wyjątkowym w skali okupowanej przez Niemców Europy, to znaczy
na obszarze od Moskwy po kanaá La Manche. Oto w kraju poddanym presji okupacji,
o wiele silniejszej, niĪ w krajach Europy Zachodniej i ĝrodkowej, a równie okrutnej jak
na terenach ZSSR, w kraju zagroĪonym biologiczną zagáadą i w którym zamordowano
kilka milionów jego obywateli, potra¿ono stworzyü w Podziemiu, w ciągu trzech lat,
sprawnie funkcjonujący system paĔstwowy. PaĔstwo podziemne, które dziĊki swemu
autorytetowi miaáo rzeczywisty, codzienny wpáyw na poczynania i postawy duĪej czĊĞci obywateli II Rzeczypospolitej20. Bolesáaw Kontrym aktywnie uczestniczyá w latach
1942-1944 w budowaniu autorytetu tegoĪ PaĔstwa. Pierwszym jego zadaniem byáa
dywersja: najpierw w Odcinku III wydzielonej organizacji dywersyjnej ZWZ-AK
krypt. „Wachlarz”21, a nastĊpnie w okrĊgu poleskim w BrzeĞciu (szef dywersji). Dalej
„ĩmudzina” odkomenderowano z AK do dyspozycji Delegatury Rządu na Kraj, aby,
wykorzystując swoje doĞwiadczenie, zorganizowaá tutaj nabór kadr i kursy sáuĪby Ğledczej w PaĔstwowym Korpusie BezpieczeĔstwa (PKB byá czĊĞcią Departamentu Spraw
WewnĊtrznych Delegatury). W PKB Kontrym zostaá zastĊpcą Gáównego Inspektora;
peániá równoczeĞnie funkcjĊ naczelnika UrzĊdu ĝledczego.
Z waĪniejszych, kluczowych wydarzeĔ w biogra¿i „ĩmudzina” z tego okresu,
na uwagĊ zasáugują podejmowane przez niego (w tym czasie uĪywaá równieĪ pseudonimów „Bielski” i „Cichocki”) dziaáania mające na celu zaáoĪenie organizacji zwal20

T. Strzembosz, Rzeczpospolita podziemna. SpoáeczeĔstwo polskie a paĔstwo podziemne 1939-1945,
Warszawa 2000, Krupski i S-ka, s. 7.
21
Zasadniczym celem utworzonej latem 1941 r. organizacji byáo prowadzenie dywersji na szlakach aprowizacyjnych armii niemieckiej walczącej w ZSRR oraz organizowanie osáony dla planowanego na ziemiach
polskich powszechnego powstania zbrojnego; zob.: C. Chlebowski, „Wachlarz”. Monogra¿a wydzielonej
organizacji dywersyjnej Armii Krajowej; wrzesieĔ 1941-marzec 1943, Warszawa 1943, PAX.
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czającej áapownictwo, donosicielstwo i szmalcownictwo oraz likwidującej kon¿dentów gestapo i bandytyzm w szeregach organizacji podziemnych. ZaáoĪona przez
Kontryma organizacja „Start” zajmowaáa siĊ gáównie tymi problemami. I tutaj pojawia siĊ kolejna zagadka w biogra¿i Kontryma, który swym zastĊpcą w „Starcie”
mianowaá kapitana Wáodzimierza Lechowicza – przed wojną o¿cera polskiego
wywiadu, m.in. w Samodzielnym Referacie przy Dowództwie OkrĊgu Korpusu, de
facto sowieckiego szpiega ulokowanego w Oddziale II Sztabu Generalnego, a nastĊpnie w strukturach AK i paĔstwa podziemnego22. Jako aktywny dziaáacz podziemnego
Stronnictwa Demokratycznego Lechowicz znalazá siĊ w czasie wojny w strukturach
Delegaturze Rządu, skąd – wyznaczony osobiĞcie przez Kontryma – zająá siĊ organizacją „Startu” w Warszawie. Lechowicz byá juĪ w tym czasie dáugoletnim wspóápracownikiem sowieckiego wywiadu, oddanym o¿cerem kontrwywiadu Sztabu Gáównego
Gwardii Ludowej i „prawą rĊką” Mariana Spychalskiego – szefa Sztabu Gáównego GL
(który przed 1939 r. ulokowaá Lechowicza w Oddziale II Sztabu Generalnego WP). To
na polecenie Spychalskiego, w lutym 1944 r., czáonkowie Gwardii Ludowej, wspóádziaáając z gestapo, opanowali tajne archiwum (archiwum i kartotekĊ antykomunistyczną)
Delegatury Rządu na Kraj przy ul. PoznaĔskiej 37 w Warszawie. NastĊpnie czĊĞü
akt przekazali Niemcom oraz zatrzymali czáonków Delegatury i AK, których potem
wymordowali lub wydali niemieckiemu gestapo23. W rozpracowaniu siedziby archiwum
Spychalskiemu pomagaá Bogusáaw Hrynkiewicz, czáonek zarządu organizacji „Miecz i
Páug”, równoczeĞnie wspóápracownik Abwehry, gestapo i wywiadu sowieckiego24. Do
wyjaĞnienia sprawy tegoĪ napadu Kontrym wyznaczyá Lechowicza. DostĊpne dokumenty nie pozwoliáy autorowi recenzowanej pozycji na udzielenie odpowiedzi na pytania pojawiające siĊ w odniesieniu do ówczesnych kontaktów Kontrym – Lechowicz.
Równolegle do „Startu”, Kontrym organizowaá oddziaá osáonowy Delegatury
Rządu na Kraj (Oddziaá Dyspozycyjny Wydziaáu BezpieczeĔstwa), dziaáający pod
kryptonimami „Sztafeta” i „Podkowa” Oddziaá ten skáadaá siĊ z trzech druĪyn, liczyá
okoáo 40 Īoánierzy i posiadaá wáasny patrol sanitarny. Jego Īoánierze byli wyposaĪeni
przez „ĩmudzina” w bardzo dobre faászywe dokumenty, wystawiane przez komórki
legalizacyjne na metrykach zmaráych mieszkaĔców Warszawy. „ĩmudzin” wraz z podkomendnymi wykonaá 25 akcji likwidacyjnych szmalcowników, kon¿dentów gestapo,
zdrajców i ludzi związanych z niemieckim aparatem terroru – na mocy wyroków podziemnych wydanych przez cywilne i wojskowe sądy specjalne.
DziaáalnoĞü Kontryma w czasie Powstania Warszawskiego, co podkreĞla
Pasek, jest najmniej udokumentowanym okresem jego Īycia. Mimo to autorowi udaáo
siĊ zebraü wiele dotychczas niepublikowanych informacji do biogra¿i bohatera ksiąĪki.
22

Zob. m.in.: M. Korkuü, Wáodzimierz Lechowicz – „O przeszáoĞci nigdy nie mówi…”, Dodatek historyczny
IPN nr 9/2009 (28), „Nasz Dziennik”, Nr 226 (3547), 25.09.2009, s. VI – VIII.
23
J. Marszalec, Zdobycie Archiwum Delegatury Rządu przez AL i gestapo, „Biuletyn IPN”, Nr 3-4 (62-63),
marzec-kwiecieĔ 2006, s. 27-35.
24
Ruch „Miecz i Páug” – konspiracyjna organizacja polityczno-wojskowa utworzona w 1939 r. przez dziaáaczy chrzeĞcijaĔsko-narodowych. Najsilniejsze struktury dziaáaáy w Warszawie i okolicy, w Krakowskiem,
na Pomorzu i na Podlasiu. Organizacja prowadziáa gáĊboki wywiad antyniemiecki i antykomunistyczny.
Wywiad okrĊgu pomorskiego „MiP” zdobyá plany niemieckiego oĞrodka doĞwiadczalnego w Peenemünde.
Wobec ujawnienia przez kontrwywiad AK, iĪ kilku czoáowych dziaáaczy „MiP” to agenci gestapo, organizacjĊ odizolowano od struktur podziemnych oraz przeprowadzono akcjĊ likwidacji ujawnionych agentów
(18 IX 1943 r.), w tym przewodniczącego Rady Naczelnej Anatola Sáowikowskiego. Zob.: B. Chrzanowski,
„Miecz i Páug” (Zjednoczone Organizacje ”Miecz i Páug”) na Pomorzu w latach okupacji niemieckiej
1939-1945, ToruĔ 1997, Fundacja „Archiwum Pomorskie Armii Krajowej”.
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Przede wszystkim Pasek analizuje obszar terytorialny, za który odpowiadaá dowodzony przez Kontryma oddziaá „Podkowy”. Autor zadaje równieĪ pytanie, dlaczego
„ĩmudzin” znalazá siĊ w okresie Powstania w sáuĪbie liniowej, skoro miaá peániü funkcje, do których przygotowywaá siebie i podlegáych sobie funkcjonariuszy PaĔstwowego
Korpusu BezpieczeĔstwa. Konstatacje autora, przywoáującego opinie takĪe innych
historyków, zmierzają w kierunku uznania takiego stanu rzeczy (de facto, montowane
duĪym nakáadem siá i Ğrodków struktury policji cywilnej rozpadáy siĊ po 1 sierpnia
1944 r.) za wynik (…) duĪego temperamentu tego o¿cera, który uwaĪaá, Īe w powstaniu naleĪy walczyü z bronią w rĊku. Problemem byáo takĪe „podwójne podporządkowanie” „ĩmudzina” – Delegatowi Rządu na Kraj (jako kierownika SáuĪby ĝledczej)
oraz Komendzie Gáównej AK (jako dowódcy oddziaáu „Sztafety/Podkowy”). Oddziaá
Kontryma liczący 35 Īoánierzy uzbrojony byá w jeden karabin i kilka pistoletów. Bohater
ksiąĪki rozpocząá powstanie punktualnie o godzinie 17.00 – wyszedá na balkon kamienicy przy ul. Dąbrowskiego, gdzie swój rejon koncentracji miaá oddziaá „Podkowy”,
i otworzyá do Īandarmów niemieckich ogieĔ z kolta, przywiezionego jeszcze z Anglii.
Wywiązaáa siĊ strzelanina, podczas której zostaá postrzelony w áokieü.
Od początku powstania Kontrym miaá jednak powaĪne wątpliwoĞci co do szans
jego powodzenia. W czasie Ğledztwa zeznaá: OsobiĞcie nie widziaáem najmniejszych
szans powodzenia powstania, jeszcze przed jego rozpoczĊciem. Miaáem bowiem sposobnoĞü przekonaü siĊ 27 lipca, [ogáoszenie pierwszego pogotowia bojowego – przyp.
aut. art.] jak i gdzie są uzbrojone poszczególne oddziaáy, a jak ciĊĪkie miaáy wykonaü
zadania, a z drugiej strony jak licha byáa organizacja i kontrola w AK, jeĞli dopuĞciáa
do takiej sytuacji (…) Od pierwszych chwil powstania byáem nastawiony pesymistycznie, co do jego wyniku, widząc zachowanie siĊ Niemców wobec ludnoĞci cywilnej, byáem
przekonany, Īe trzeba bĊdzie zginąü25.
W nocy z 3 na 4 sierpnia 1944 r. Kontrym dowodziá kolejnym szturmem na budynek „PAST-y”. JuĪ na początku szturmu zostaá dwukrotnie ranny i oddaá dowództwo. Szturm nie powiódá siĊ. Po tygodniu spĊdzonym w szpitalu, w schronach gmachu
PKO, wróciá do walki. Dowodziá plutonem „Podkowa” w róĪnych miejscach dziaáaĔ.
W dniu 27 sierpnia 1944 r. za wykazaną odwagĊ w walce otrzymaá KrzyĪ Walecznych,
a 12 wrzeĞnia po raz kolejny zostaá ranny – postrzelono go w okolice oka. Po tygodniu
wyszedá ze szpitala (z czarną opaską na oku), a pierwszą jego decyzją byá rozkaz zniszczenia niemieckiego bunkra, z którego do niego strzelano. Po 20 wrzeĞnia, za dokonania w czasie Powstania, otrzymaá KrzyĪ Srebrny Orderu Virtuti Militari (V klasy).
Awansowano go równieĪ do stopnia majora. Po raz czwarty zostaá raniony 27 wrzeĞnia
(postrzaá uda).
Po kapitulacji Powstania, na wyraĨne i „rygorystyczne” (jak wspomina Wáadysáaw
Kontrym) polecenie dowództwa, „ĩmudzin” poszedá do niewoli. Po pobytach w kilku
obozach przejĞciowych, na początku stycznia znalazá siĊ wraz ze swymi Īoánierzami
w OÀagu IID w Grossborn (Borne Sulinowo). Po tygodniu ucieká z obozu, jednak ujĊty
przez niemiecką ĪandarmeriĊ, tra¿á do kolejnego obozu, tym razem w Sandbostel.
W czasie ewakuacji obozu do Lubeki zbiegá wraz z synem po raz trzeci. Podczas „maáego
rozpoznania” Kontrym, nie mając Īadnych dokumentów, przeszedá liniĊ frontu i uzyskaá informacjĊ o stacjonowaniu najbliĪszych polskich oddziaáów. NastĊpnego dnia
29 kwietnia 1945 r., zameldowaá siĊ w Papenburgu u pák. Wáadysáawa Deca, dowódcy
III Brygady Strzelców 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisáawa Maczka. Natychmiast doáą25

A IPN, 0330/8, t.3, Zeznanie záoĪone wáasnorĊcznie dn. 13 sierpnia 1949 roku.
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czyá do swej jednostki (z 1939 r.) i objąá stanowisko dowódcy kompanii. Ze wspomnieĔ
syna Wáadysáawa: [po tygodniu] odnalazá nas Ojciec. Przyjechaá jeepem, w mundurze z jednym czarnym naramiennikiem – 1 Dyw. Pancernej gen. Maczka. Po zakoĔczeniu dziaáaĔ wojennych w czerwcu 1945 r., kompania dowodzona przez Bolesáawa
Kontryma zostaáa przeniesiona w rejon Papenburga, gdzie peániáa funkcjĊ garnizonu
okupacyjnego.
Wobec niewielkiej wagi zadaĔ natury stricte wojskowej, Kontrym ustaliá z dowództwem Dywizji, Īe jego kompania bĊdzie „kompanią sportową”. Od tego czasu wszystkich Īoánierzy, którzy dobrze grali w piákĊ, przenoszono „do Kontryma”. Na rezultaty
nie trzeba byáo dáugo czekaü: „jedenastka Kontryma” ogrywaáa kolejno wszystkie druĪyny poszczególnych jednostek brytyjskiej armii okupacyjnej. W Brukseli wygraáa 2:1
z reprezentacją narodową Belgii. Pierwsza przegrana to mecz z reprezentacją caáej brytyjskiej armii okupacyjnej.
Intensywne zajĊcia sportowe doprowadziáy do odnowienia siĊ ran u Kontryma; na
jesieni 1945 r. przez miesiąc przebywaá w szpitalu. Po zakoĔczeniu leczenia otrzymaá
odznaczenia: srebrną gwiazdĊ francuskiego „Croix de Guerre”, Honorową OdznakĊ
za rany z czterema gwiazdkami, angielskie odznaczenia „Campaign Star” oraz „The
War Medal 1939-45”. Dwukrotnie odznaczono go takĪe Medalem Wojska. Odebraá
równieĪ, przyznane wczeĞniej, odznaki i legitymacje Zwykáego i Bojowego Znaku
Spadochronowego.
W dniu 17 maja 1945 r., po umówionym sygnale przesáanym przez syna Wáadysáawa,
major Bolesáaw Kontrym powróciá do Polski pierwszym transportem repatriacyjnym
Īoánierzy gen. Maczka. Udaá siĊ do Olsztyna, gdzie po raz pierwszy po 25 latach spotkaá siĊ z bratem Konstantym. NastĊpnie wystąpiá o rozwód z Īoną Iją i uzyskaá go,
po czym 31 lipca 1947 r. sformalizowaá związek z „wojenną Īoną” Wandą Tupczyną.
Zwery¿kowaá, nie bez trudnoĞci, swoją przedwojenną sáuĪbĊ w policji oraz zameldowaá siĊ w Rejonowej Komendzie UzupeánieĔ w Warszawie. Po powrocie Kontryma
do komunistycznej Polski, jego dobra passa w Īyciu zakoĔczyáa siĊ. Miaá problemy
ze znalezieniem pracy; pojawiający siĊ po raz kolejny w biogra¿i Kontryma sowiecki
szpieg Wáodzimierz Lechowicz, bĊdący wówczas ministrem aprowizacji, potraktowaá
go wynioĞle. Pomocy udzieliá mu dopiero Franciszek Stemler (z Delegatury Rządu na
Kraj), a w komunistycznej rzeczywistoĞci po 1945 r. – dyrektor ¿nansowy Centralnego
Zarządu PaĔstwowego Przemysáu Fermentacyjnego. Zaáatwiá Kontrymowi stanowisko Naczelnika Wydziaáu Ogólnego CZPPF, nawet z przydziaáem sáuĪbowego mieszkania. Kontrym zacząá udzielaü siĊ spoáecznie: zostaá przewodniczącym Koáa PrzyjaĨni
Polsko-Radzieckiej i bywaá na zebraniach koáa PPR-u (byá bezpartyjny). O jego osobĊ
zabiega PPS. W poáowie 1948 r. w CZPPF rozeszáy siĊ pogáoski, Īe Kontrym obejmie
posadĊ w Ministerstwie BezpieczeĔstwa Publicznego (MBP).
W rzeczywistoĞci jednak atmosfera wokóá Kontryma coraz bardziej siĊ zagĊszczaáa. W tym czasie interesowaáy siĊ nim, niezaleĪnie od siebie, Grupa Specjalna MBP
(kierowany przez Fejgina zaląĪek póĨniejszego X Departamentu MBP). Kontrym byá
jedną z pierwszych osób rozpracowywanych przez tĊ GrupĊ oraz przez Gáówny Zarząd
Informacji WP. Funkcjonariusze MBP interesowali siĊ Kontrymem gáównie z powodów zwalczania przez niego ruchu komunistycznego przed wojną (chciano go równieĪ
wykorzystaü w rozgrywce o wáadzĊ w PPR, w tzw. sprawie Lechowicza26). Z kolei
26

Zdobyte przez Niemców we wrzeĞniu 1939 r. archiwa przedwojennego Oddziaáu II oraz policyjnej „defy”
przetrwaáy wojnĊ w stanie nienaruszonym w GdaĔsku-Oliwie i po przejĊciu przez ArmiĊ Czerwoną zostaáy
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bĊdąca przedáuĪeniem sáuĪb sowieckich w Polsce wojskowa Informacja zajmowaáa siĊ
„ĩmudzinem” w związku z jego dziaáalnoĞcią wywiadowczą przeciwko ZSRR, dezercją z Armii Czerwonej oraz z uwagi na brata Konstantego.
W komunistycznej rzeczywistoĞci, jaka zapanowaáa w Polsce od 1945 r., nikt
nie mógá czuü siĊ bezpiecznie; Īadne zasáugi nie chroniáy przed wiĊzieniem ani przed
wyrokiem Ğmierci. Aresztowaniu Kontryma nie mógá zapobiec nawet brat Konstanty,
sowiecki generaá oddelegowany do Wojska Polskiego. Jesienią 1948 r. wezwano go
zresztą do natychmiastowego wyjazdu wraz z rodziną z Polski.
Funkcjonariusze MBP aresztowali majora Bolesáawa Kontryma ps. „ĩmudzin”
w biurze CZPPF w dniu 13 paĨdziernika 1948 r. W tym samym dniu aresztowano równieĪ wieloletniego wspóápracownika sowieckiego wywiadu Wáodzimierza Lechowicza
(podwáadnego Kontryma z PaĔstwowego Korpusu BezpieczeĔstwa) wówczas posáa na
sejm, ministra w rządzie. Zeznania Lechowicza i Kontryma miaáy posáuĪyü do aresztowania Wáadysáawa Gomuáki i Mariana Spychalskiego.
Brama komunistycznego wiĊzienia zatrzasnĊáa siĊ za majorem Kontrymem
na 5 lat. Najpierw przetrzymywano go i torturowano w willi UB krypt. „Spacer”
w Miedzeszynie, która de facto byáa „tajnym aresztem Ğledczym”. ZnĊcano siĊ nad
nim ¿zycznie i psychicznie, usiáując wydobyü jak najwiĊcej informacji oraz nakáoniü
go do nieprawdziwych zeznaĔ. Na skutek nieustannego maltretowania Kontrym przez
5 miesiĊcy przebywaá w wiĊziennym szpitalu. ĝledczy wiele miesiĊcy usiáowali go
„rozmiĊkczyü”, m.in. poprzez sugerowanie, iĪ caáoĞü kierownictwa zarówno AK, jak i
Delegatury byáa powiązana z gestapo, wspóápracowaáa (…) aby siĊ uchroniü, wiĊc nie
warto ich broniü podczas przesáuchaĔ. Pasek wnikliwie analizuje, czy Kontrym zaáamaá
siĊ pod wpáywem stosowanych w Ğledztwie wyra¿nowanych tortur.
Nie miejsce tu na szczegóáowe przedstawianie przebiegu caáego Ğledztwa przeciwko Kontrymowi; bardzo dokáadnie czyni to Pasek w recenzowanej pracy. DoĞü
wspomnieü, Īe sprawa nieuchronnie zmierzaáa do tragicznego ¿naáu. W dniu 5 grudnia 1951 r. Ğledztwo zostaáo o¿cjalnie zakoĔczone, a 14 lutego 1952 r. akt oskarĪenia
skierowano do sądu. Byá to typowy „produkt” MBP stworzony na zapotrzebowanie.
Pomimo trzyletniego Ğledztwa, nie udaáo siĊ bowiem zebraü wystarczającego materiaáu do skazania Kontryma. Akt stanowiá zlepek fragmentów protokoáów przesáuchaĔ, nie silono siĊ nawet na zaprezentowanie jakichkolwiek dowodów rzekomej winy
Kontryma, poniewaĪ nie byáy one potrzebne. „ObroĔcą” Kontryma z urzĊdu zostaá etatowy obroĔca w tego typu procesach – Mieczysáaw (MojĪesz) MaĞlanko. Proces rozpocząá siĊ 13 czerwca 1952 r., a wyrok (ustalony wczeĞniej w MBP) ogáoszono 26
czerwca. Bolesáawa Kontryma skazano na karĊ áączną w postaci kary Ğmierci, z pozbawieniem praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze oraz z przepadkiem caáego mienia. Sąd „áaskawie” uniewinniá „ĩmudzina” od zarzutów kierowania likwidacjami dziaáaczy lewicowych przez oddziaáy „Sztafety/Podkowy” oraz przekazywania Niemcom informacji dotyczących „dziaáaczy lewicowych”. Apelacja zostaáa
negatywnie rozpatrzona 9 paĨdziernika 1952 r. Rozpaczliwe listy syna i Īony wysyáane do Bolesáawa Bieruta, jak równieĪ proĞby samego Kontryma pozostaáy bez echa.
W dniu 27 grudnia 1952 r. Rada PaĔstwa podjĊáa decyzjĊ o nieskorzystaniu z prawa
áaski. DecyzjĊ tĊ przekazano 31 grudnia 1952 r. Sądowi Wojewódzkiemu. Wyrok – przez
przekazane funkcjonariuszom MBP – Fejginowi i Romkowskiemu. Uzyskane przez nich aktywa operacyjne,
w tym informacje dot. osoby Lechowicza miaáy zostaü potraktowane instrumentalnie, w rozgrywce przeciwko Gomuáce i Spychalskiemu. W. Pasek, Bolesáawa Kontryma Īycie…, s. 249 i 252.
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powieszenie – wykonano 2 stycznia 1953 r. pomiĊdzy godz. 20.00 a 20.30. Ciaáa rodzinie nie wydano; najprawdopodobniej niejaki „ĝlepy OleĞ” wywiózá zwáoki Kontryma
jednokonną furką i pogrzebaá na tzw. áączce, pod murem na Powązkach27.
Na marginesie naleĪy dodaü, Īe sowiecki szpieg Lechowicz, który przez wiele
lat dawaá Sowietom moĪliwoĞü bardzo szerokiej penetracji struktur AK, przekazaá im
wiele tajemnic Polskiego PaĔstwa Podziemnego oraz wprowadziá kolejnych szpiegów
w akowskie struktury, po aresztowaniu przeszedá równieĪ gehennĊ Ğledztwa MBP,
zmuszany (na kanwie walki z Gomuáką i Spychalskim) do zeznaĔ w Ğledztwie osobiĞcie moderowanym przez Bieruta. Jednak jakĪe inne od losu Kontryma byáy jego
dalsze dzieje. Lechowicz (który zresztą sam przyznaá w Ğledztwie, Īe jest sowieckim
agentem) zostaá skazany w poáowie 1955 r. na 15 lat wiĊzienia. Na wolnoĞü wyszedá
2 maja 1956 r. Tra¿á natychmiast na salony – byá posáem na sejm PRL (nieprzerwanie w latach 1957–1972), wiceprzewodniczącym Związku Bojowników o WolnoĞü
i DemokracjĊ, redaktorem naczelnym „Kuriera Polskiego”, ambasadorem PRL
w Holandii. Zmará jako emeryt, w dobrobycie i peerelowskich splendorach w listopadzie 1986 r.28
Syn Wáadysáaw Kontrym zabiegaá o rehabilitacjĊ ojca juĪ w 1956 r. Po decyzji
Sądu NajwyĪszego uchylającej wyrok sprawĊ rozpatrzono ponownie 3 grudnia 1957 r.
Bolesáawa Kontryma uniewinniono od zarzucanych mu przestĊpstw. Wobec totalnego
baáaganu panującego w aktach sprawy – w tym braku protokoáu wykonania kary Ğmierci
oraz na podstawie poszlak wynikających z wiĊziennych listów Kontryma, jego syn usiáowaá dociekaü, czy wyrok na ojcu zostaá faktycznie wykonany. Zestawiá równieĪ listĊ osób
odpowiedzialnych za tortury, skazanie i zamordowanie ojca. Lista ta – zawierająca 27
nazwisk – zamyka ostatni rozdziaá recenzowanej pozycji.
Jak napisaá autor we WstĊpie, podstawową wadą wczeĞniej publikowanych biogra¿i Kontryma (w tym artykuáów i reportaĪy autora) byáa ich wtórnoĞü w odniesieniu do
zasadniczego Ĩródáa, na którym siĊ opieraáy – czyli relacji syna, Wáadysáawa. (…) caáy
czas miaáem wraĪenie, Īe Bolesáaw Kontrym (…) jest zbyt schematyczny, dwuwymiarowy;
bohaterski i godny podziwu, ale bez ludzkiego oblicza. Zacząáem gromadziü materiaáy,
które umoĪliwiáyby dodanie tej postaci swego rodzaju „trzeciego wymiaru” – pokazanie jej
w sposób mniej pomnikowy, ale za to barwniejszy, oddający takĪe rozterki i wahania zwykáego czáowieka, a nie tylko odwagĊ o¿cera, kawalera Orderu Virtuti Militari.
Autor relacjonuje dotarcie do kolejnych, nieznanych wczeĞniej, Īródeá, w tym odnalezionych w Instytucie PamiĊci Narodowej oraz udostĊpnionych mu dopiero w 2005 r.
materiaáów z archiwów radzieckich i rosyjskich. We WstĊpie przedstawiá teĪ zasadnicze
problemy badawcze, które wymagaáy, jego zdaniem, bardziej pogáĊbionego rozpoznania,
z wykorzystaniem wyników prowadzonych kwerend archiwalnych. Analizowane w
ksiąĪce zagadnienia objĊáy:
1) aktywnoĞü Bolesáawa Kontryma w Rosji sowieckiej w latach 1918-1921, jego sáuĪbĊ
w Armii Czerwonej, osobisty stosunek do rewolucji i komunizmu oraz przyczyny
ucieczki do Polski,
2) dziaáalnoĞü Kontryma na rzecz wywiadu polskiego przeciwko Związkowi
Sowieckiemu,
3) dziaáania „ĩmudzina” w konspiracji i jego rolĊ w Powstaniu Warszawskim,

27
28

Por.: S. Krupa, X Pawilon. Wspomnienia AK-owca ze Ğledztwa na Rakowieckiej, Warszawa 1990, Omnipress.
M. Korkuü, Wáodzimierz Lechowicz – „O przeszáoĞci nigdy nie mówi…”
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4) aresztowanie, przebieg Ğledztwa i procesu, wykonanie kary Ğmierci na Kontrymie
oraz niejasnoĞci z tym związane.
DogáĊbne zapoznanie siĊ z recenzowaną pozycją pozwala stwierdziü, iĪ wynik
zmagaĔ autora z nieáatwą biogra¿ą Bolesáawa Kontryma oraz wszelkimi jej niuansami
naleĪy uznaü za pozytywny. KaĪdy rozdziaá jest bogato udokumentowany, z licznymi
odniesieniami tak do materiaáów Ĩródáowych, jak i literatury przedmiotu. Sam wywód
dotyczący losów oraz motywów postĊpowania postaci prowadzony jest ze swadą
i w przekonujący sposób. Czytelnikowi nasuwają siĊ wprawdzie w wielu miejscach
pytania dotyczące „zakrĊtów” w Īyciu Kontryma, jednak nie jest to dziwne, gdy spojrzy siĊ na tĊ biogra¿Ċ z perspektywy dewizy „Īycia zuchwaáego”.
KsiąĪka Paska, wydana w formacie A-5, liczy 384 strony. Wydrukowano ją na
dobrym papierze, jest szyta, posiada twardą, lakierowana okáadkĊ. Tekst zostaá záoĪony i záamany bardzo starannie. TreĞü gáówną wzbogacają przypisy, które wskazują na ogrom pracy wáoĪonej przez autora w wery¿kacjĊ Īyciorysu bohatera. Szata
gra¿czna zarówno tekstu, jak i okáadki, zasáuguje na pozytywną ocenĊ. Nie zabrakáo bogatej bibliogra¿i (wraz z odniesieniami do linków internetowych) oraz indeksu
osób (uwzglĊdniającego nazwiska i pseudonimy). Niewątpliwym minusem jest brak
jakiegokolwiek materiaáu ilustracyjnego; jedyną fotogra¿Ċ Kontryma zamieĞciá gra¿k na okáadce ksiąĪki. Szkoda, Īe wydawca wraz z autorem nie pokusili siĊ o doáączenie choü jednej wkáadki zdjĊciowej, w tekĞcie bądĨ na koĔcu publikacji. TĊ niewątpliwą stratĊ Pasek uzupeániá w wydanej równolegle (2006 r.) w cyklu Biblioteka
Armii Krajowej – Dowódcy Oddziaáów Armii Krajowej pozycji pt. „ĩmudzin”. Bolesáaw
Kontrym 1898-1953, która jest 123-stronicowym skrótem recenzowanej pozycji29. Tam
wáaĞnie zamieĞciá 52 zdjĊcia – od fotogra¿i Kontryma, poprzez reprodukcje dokumentów (ksiąĪeczki wojskowe, listy, ankiety), fotogra¿e odznaczeĔ, aĪ po fotokopie
dokumentów z procesu oraz akt zgonu. Gdyby choü czĊĞü z tych ilustracji znalazáa siĊ
w ksiąĪce, z pewnoĞcią by ją w istotny sposób wzbogaciáa.
Ogólnie recenzowaną pozycjĊ naleĪy oceniü bardzo wysoko. Bolesáawa Kontryma
Īycie zuchwaáe to nie tylko ksiąĪka dla wąskiego grona historyków badających dzieje
Polski XX wieku. MoĪna ją poleciü kaĪdemu, a z pewnoĞcią tym, dla których zapewnianie bezpieczeĔstwa Rzeczpospolitej powinno polegaü na czymĞ wiĊcej, niĪ tylko na
monitorowaniu certy¿kowanego systemu komputerowego oraz zabezpieczaniu szafy
metalowej zamkiem szyfrowym.

29
W. Pasek, „ĩmudzin”. Bolesáaw Kontrym 1898-1953, Warszawa 2006, ĝwiatowy Związek ĩoánierzy
Armii Krajowej i O¿cyna Wydawnicza RYTM.
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Krzysztof Izak

Rafaá OĪarowski, Hezbollah w stosunkach
miĊdzynarodowych na Bliskim Wschodzie, GdaĔsk 2011,
Wyd. Uniwersytetu GdaĔskiego, s. 250
Hezbollah (Partia Boga) kojarzony jest przede wszystkim z falą porwaĔ obywateli
paĔstw zachodnich w Libanie w latach 80., samobójczymi zamachami na amerykaĔską i francuską bazĊ wojskową w Bejrucie czy atakami na przedstawicielstwa dyplomatyczne i kulturalne Izraela. W ostatnich latach miĊdzynarodowy rozgáos przyniosáo mu
propagandowe zwyciĊstwo w wojnie toczonej w lipcu i sierpniu 2006 r., podczas której
Partia Boga oparáa siĊ potĊdze Izraela. Umocniáo to jej prestiĪ w Ğwiecie arabskim oraz
pozwoliáo na zdominowanie sceny politycznej w Libanie. Mimo aktów krwawego terroru, Hezbollah uznany zostaá za organizacjĊ terrorystyczną jedynie przez USA, Izrael,
KanadĊ i HolandiĊ. Wielka Brytania o¿cjalnie uwaĪa za strukturĊ terrorystyczną tylko
zbrojne skrzydáo organizacji – Islamski Ruch Oporu (Mukawama al-Islamija).
Poza tą dziaáalnoĞcią istnieje jednak mniej znana sfera aktywnoĞci ruchu. BadaĔ
nad nią podjąá siĊ adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu GdaĔskiego dr Rafaá
OĪarowski, którego zainteresowania naukowe skupiają siĊ na tematyce bliskowschodniej. Jego studia, dotyczące historii i wspóáczesnej aktywnoĞci Hezbollahu, są waĪne,
tym bardziej, Īe w Polsce literatura Ĩródáowa na ten temat jest znikoma. OczywiĞcie
pominąü naleĪy artykuáy prasowe czy doniesienia PAP z lat 80., gdy Hezbollah wykazywaá najwiĊkszą w swych dziejach aktywnoĞü terrorystyczną. Braki w dostĊpie do
Ĩródeá i literatury OĪarowski pokonaá dziĊki kwerendzie w izraelskich archiwach oraz
rozmowom ze znawcami problematyki z Izraela i Libanu. Rezultatem wnikliwych
badaĔ nad Partią Boga, bĊdacą przykáadem niepaĔstwowego uczestnika stosunków
miĊdzynarodowych, staáa siĊ opublikowana dysertacja.
Autor zastosowaá politologiczne metody badawcze i w ten sposób zaprezentowaá w miarĊ peány, wielopáaszczyznowy i bogaty obraz dziaáalnoĞci Hezbollahu. Praca
odnosi siĊ szczególnie do teraĨniejszoĞci i pomija bojowo-terrorystyczną dziaáalnoĞü
organizacji w okresie wojen w Libanie w latach 1982-19911. To pierwsza tego typu
publikacja naukowa w jĊzyku polskim. Oryginalny ukáad nie znajduje odbicia w cytowanych monogra¿ach obcojĊzycznych. KsiąĪka zostaáa podzielona na piĊü rozdziaáów.
W rozdziale pierwszym autor dokonaá charakterystyki Bliskiego Wschodu
i przedstawiá specy¿kĊ Hezbollahu jako podmiotu w stosunkach miĊdzynarodowych.
WyjaĞniá czynniki i okolicznoĞci, które poĞrednio lub bezpoĞrednio przyczyniáy siĊ do
powstania organizacji. Omówiá równieĪ ideologiczne podstawy Hezbollahu.
Szczególnie interesującym zagadnieniem poruszonym w tej czĊĞci jest toĪsamoĞü
Partii Boga, która – podobnie jak jej podmiotowoĞü w stosunkach miĊdzynarodowych
– ma formĊ synkretyczną, áączącą miejscowe elementy libaĔskiego nacjonalizmu z szyicko-iraĔską doktryną wáadzy (welajat-e fakih)2. Dalej opisana zostaáa struktura organizacyjna, która obecnie ma rozbudowany charakter, a jej poszczególne komórki zastĊ1
WiedzĊ na ten temat czytelnik uzyska z ksiąĪki H. Jaber, Hezbollah. Walka i zemsta, Warszawa 1999,
Rytm, Bellona.
2
Welajat-e fakih – zwierzchnictwo uczonego znawcy prawa religijnego.
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pują paĔstwo libaĔskie, angaĪując siĊ w realizacjĊ wielu zadaĔ spoáecznych. Ukazuje
to sáaboĞü instytucji i aparatu przymusu Libanu.
Na początku drugiego rozdziaáu zde¿niowano teoriĊ strategii. NastĊpnie autor
dokonaá klasy¿kacji Ğrodków i metod dziaáania Hezbollahu. WyjaĞniá takĪe cele Partii
Boga realizowane z wykorzystaniem posiadanego potencjaáu, wcale zresztą niemaáego.
Kolejna czĊĞü poĞwiĊcona jest konÀiktowi asymetrycznemu jako jednemu z dostĊpnych organizacji Ğrodków. Najpierw szeroko omówiono aspekt teoretyczny zagadnienia. Dalej przedstawiono politykĊ Hezbollahu w stosunku do Izraela, oddając istotĊ
konÀiktów zbrojnych pomiĊdzy stronami z uwzglĊdnieniem uwarunkowaĔ miĊdzynarodowych. WaĪny element rozwaĪaĔ stanowi studium tzw. wojny lipcowej. Na tle
tej konfrontacji ukazano, Īe Izrael, który od wielu dekad odnosiá sukcesy militarne,
tocząc wojny z regularnymi armiami paĔstw arabskich, w 2006 r. miaá olbrzymie problemy w konÀikcie zbrojnym ze znacznie mniejszym i teoretycznie bardzo sáabym
w porównaniu z nim przeciwnikiem.
Warto dodaü, Īe podobne trudnoĞci napotykają teĪ inne kraje, wáącznie ze Stanami
Zjednoczonymi, co moĪna obserwowaü np. w Afganistanie. Ugrupowania rebelianckie Ğwiadome asymetrii potencjaáów wykorzystują wszelkie metody, aby zrównowaĪyü
dysproporcje i zadaü jak najwiĊksze straty wojskom NATO.
Rozdziaá trzeci zostaá poĞwiĊcony miejscu i roli Hezbollahu w geostrategii
Bliskiego Wschodu. W pierwszej czĊĞci autor wyjaĞniá terminologiĊ. Poza tym przedstawiá rys historyczny geostrategii oraz geopolityki jako nauk o stosunkach miĊdzynarodowych. W ramach poruszonej tematyki aktywnoĞü Partii Boga wpisuje siĊ
w politykĊ zagraniczną Iranu i Syrii. Oba kraje wspierają Hezbollah, poniewaĪ jego siáy
zbrojne angaĪują wojska Izraela na póánocnej granicy, odwracając tym samym uwagĊ
od iraĔskiego programu atomowego. Partia Boga staáa siĊ waĪnym instrumentem antyizraelskiej polityki Teheranu i Damaszku.
W rozdziale tym znalazáy siĊ równieĪ rozwaĪania na temat miejsca oraz roli, jaką
odgrywa w polityce Hezbollahu sprawa palestyĔska, która od dziesiĊcioleci jest kluczowym nierozwiązanym problemem w skali ogólnoĞwiatowej. Istotne znaczenie w militarnych i terrorystycznych dziaáaniach palestyĔskich ugrupowaĔ, szczególnie Hamasu
czy PalestyĔskiego Islamskiego DĪihadu (PID), odgrywa logistyczna i szkoleniowa
pomoc Hezbollahu. Za poĞrednictwem Partii Boga równieĪ Iran wspiera i koordynuje
dziaáalnoĞü wiernego sobie ideologicznie PID. Poza tym Hezbollah rekrutuje czáonków
Organizacji Wyzwolenia Palestyny i stara siĊ stworzyü z nich wáasną siatkĊ operującą
na terenie Autonomii PalestyĔskiej. W szeregi Hezbollahu werbowani byli nie tylko
zwykli czáonkowie Fatahu, ale nawet wysocy rangą przedstawiciele wáadz Autonomii.
PalestyĔczycy w ramach Partii Boga utworzyli tzw. Brygady Powrotu (Kata’ib alAwda). Ich czáonkowie prowadzili akcje zbrojne w celu niedopuszczenia do zawarcia
pokoju pomiĊdzy Autonomią PalestyĔską a Izraelem.
W rozdziale czwartym zostaáa poruszona kwestia aktywnoĞci Hezbollahu w procesach miĊdzynarodowych. Wiele Ĩródeá izraelskich i amerykaĔskich okreĞla PartiĊ
Boga jako organizacjĊ transnarodową. Ta cecha związana jest ze specy¿ką jej podmiotowoĞci. Hezbollach posiada wiele róĪnych związków z ugrupowaniami powstaáymi w
diasporze libaĔskiej na caáym Ğwiecie i w ten sposób przyczyniaáa siĊ do uksztaátowania zaleĪnoĞci pomiĊdzy organizacjami na Bliskim Wschodzie, które kierują siĊ antyizraelską ideologią.
W tej czĊĞci ksiąĪki pojawiają siĊ niezwykle interesujące informacje na temat
dziaáalnoĞci Partii Boga poza regionem Bliskiego Wschodu. Czáonkowie Hezbollahu
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zajmują siĊ np. przemytem kamieni szlachetnych w Zachodniej Afryce, a w Ameryce
Poáudniowej biorą udziaá w przerzucie narkotyków. Egzotycznym wątkiem są „szyiccy” Indianie Waju3, którzy tworzą komórkĊ Hezbollahu w Wenezueli. Przewodzi im
Teodor Rafael Darnott, który w máodoĞci byá marksistą, a potem przeszedá na islam
i staá siĊ wielkim orĊdownikiem Partii Boga w Ameryce àaciĔskiej4.
MiĊdzynarodowa aktywnoĞü Hezbollahu ulegáa ewolucji. Partia Boga przez sieü
oddziaáów i osób ĞciĞle związanych z kierownictwem generuje istotną czĊĞü swoich
dochodów, które obecnie pozwalają na zachowanie wzglĊdnej autonomii. Ponadto
Hezbollah zacząá odkrywaü nowe páaszczyzny wspóápracy. Szczególnie z zorganizowanymi grupami przestĊpczymi. Zjawisko to stanowi spore wyzwanie dla spoáecznoĞci miĊdzynarodowej i jest ujmowane jako zagroĪenie wysokiego stopnia. Obawy
budzą powiązania ugrupowaĔ terrorystycznych z miĊdzynarodowymi organizacjami
przestĊpczymi w kontekĞcie wymiany informacji, doĞwiadczeĔ, metod dziaáania i udostĊpniania szlaków przemytniczych.
W ostatnim rozdziale zawarta zostaáa prognoza ewolucji Hezbollahu w stosunkach miĊdzynarodowych oraz jego miejsca i roli na Bliskim Wschodzie. Autor za bardzo prawdopodobne uwaĪa zaangaĪowanie Hezbollahu w konÀik z Izraelem w ramach
wiĊkszej operacji militarnej. Prognozuje, Īe w niedalekiej przyszáoĞci moĪe dojĞü do
akcji zbrojnej USA przeciwko Iranowi z prawdopodobnym udziaáem siá izraelskich.
Operacji towarzyszyáoby kompleksowe uderzenie w PartiĊ Boga uwaĪaną za piątą
kolumnĊ Teheranu. PrawdopodobieĔstwo wybuchu wojny z Hezbollahem wynikaü
moĪe równieĪ z koniecznoĞci zlikwidowania przez Izrael zagroĪenia na póánocnej granicy. Z drugiej strony trzeba pamiĊtaü o moĪliwym wzroĞcie napiĊü miĊdzy sunnitami
i szyitami, które zaostrzą sytuacjĊ w krajach religijnie podzielonych przez dwa nurty
islamu (Liban, Bahrajn, Arabia Saudyjska). Sam Hezbollah bĊdzie bezpoĞrednio wpáywaá na rozwój sytuacji w Libanie i Palestynie.
Na koĔcu publikacji zamieszczone zostaáy aneksy, w tym List Otwarty, czyli
program Hezbollahu z 1985 r., przedstawiający jego toĪsamoĞü, walkĊ, cele, apel-ostrzeĪenie do chrzeĞcijan i uzasadnienie koniecznoĞci zniszczenia Izraela. Zupeánie w
innym tonie utrzymany jest tekst programu wyborczego Partii Boga z 2009 r. To wywaĪony politycznie, pozbawiony agresywnych konotacji dokument, zwracający siĊ do
wszystkich mieszkaĔców Libanu, zakáadający reformy systemowe kraju we wszystkich
dziedzinach. Jednak w kolejnym dokumencie, a mianowicie w ManifeĞcie Politycznym
Hezbollahu z 30 listopada 2009 r., bĊdącym peánym tekstem przemówienia sekretarza
generalnego Partii Boga, Hassana Nasrallaha znajdują siĊ agresywne wątki5.
Z treĞci ksiąĪki wyáania siĊ caákiem inny obraz Hezbollahu niĪ ten, z którym
dotychczas mieliĞmy do czynienia. ZaangaĪowanie na scenie politycznej Libanu oraz
przybierający inny wymiar konÀikt z Izraelem pokazują metamorfozĊ Partii Boga
z organizacji terrorystycznej w podmiot o dominującym znaczeniu politycznym
w Libanie i waĪnego gracza w stosunkach miĊdzynarodowych na Bliskim Wschodzie.
Bez wątpienia Hezbollah – poza rozbudową swego militarnego skrzydáa, przedmiotu
miĊdzynarodowych obaw – zasáuĪyá na miano partii politycznej, co predestynuje go do
odgrywania waĪnej roli w regionie.
3

R. OĪarowski, Hezbollah…, s. 182-183.
E.R. Caracas, El-terrorismo mahometano comienza sus actuaciones en Venezuela, www.elrevolucionario.org
[dostĊp: 25.12.2006].
5
R. OĪarowski, Hezbollah…, s.217-229.
4
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Wspóáczesny Hezbollah ulegá globalizacji w zasadzie we wszystkich dziedzinach:
polityce, ekonomii i komunikacji. Przyjąá zasady gospodarki rynkowej, przekraczając
bariery tradycyjnie pojmowanej radykalnej organizacji islamskiej. Staá siĊ nowoczesnym uczestnikiem stosunków miĊdzynarodowych, dobrze zaadaptowanym do wspóáczesnych procesów globalizacji i dziaáającym niczym korporacja miĊdzynarodowa
z centralą i siecią oddziaáów na róĪnych kontynentach. W tej kwestii pogodziá Ğwiat
doczesny z wartoĞciami transcendentnymi, sacrum z profanum.
OĪarowski koĔczy swoją analizĊ na sytuacji z pierwszej poáowy 2010 r. Dla
uzupeánienia obrazu naleĪy wspomnieü o wydarzeniach ze stycznia 2011 r., kiedy
to Hezbollah wycofaá swoich ministrów z libaĔskiego rządu i podjąá decyzjĊ o przejĊciu fotela premiera. Szyicka Partia Boga nie miaáa problemu ze wskazaniem sunnity NadĪiba Mikatiego na stanowisko szefa rządu6. Stosunki z Hezbollahem starają
siĊ odnowiü libaĔscy chrzeĞcijanie – maronici, którzy przywiązują duĪe znaczenie do
procesu reform i odbudowy kraju prowadzonej przez PartiĊ Boga. W czerwcu 2011 r.
media poinformowaáy o obecnoĞci w kierownictwie Hezbollahu siatki izraelskich agentów. Mossadowi udaáo siĊ zwerbowaü co najmniej dziesiĊciu czáonków wáadz Partii
Boga, w tym miĊdzy innymi jednego z czoáowych ideologów religijnych i najbliĪszego
krewnego przywódcy. Nie wyjaĞniono przy tym, czy chodzi o czáonka rodziny sekretarza generalnego Hezbollahu, Hassana Nasrallaha. W tym samym miesiącu Specjalny
Trybunaá ONZ do spraw Libanu wydaá nakazy aresztowania czterech czáonków
Hezbollahu oskarĪonych o zamordowanie w lutym 2005 r. b. premiera Libanu Ra¿ka
Hariri. Nasrallah oĞwiadczyá, Īe wskazane przez trybunaá osoby są godnymi czáonkami
Partii Boga i wykluczyá wydanie ich wymiarowi sprawiedliwoĞci.
KsiąĪka OĪarowskiego nie jest áatwą lekturą. Autor posáuguje siĊ jĊzykiem naukowym. ZniechĊcaü mogą rozbudowane czĊĞci wstĊpne kaĪdego z rozdziaáów, de¿niujące
poruszone w nich zagadnienia. Niekiedy mają one charakter akademickiego wykáadu,
np. o strategii czy konÀikcie asymetrycznym. Nie umniejsza to jednak znaczenia publikacji, a raczej podnosi jej wartoĞü dziĊki wyczerpującemu przedstawieniu tematu.
Szkoda tylko, Īe strona edytorska jest niezwykle skromna, wzbogacona jedynie o tabele
i wykresy. Pozycja aĪ prosi siĊ o ilustracje, dokumentujące najwaĪniejsze wydarzenia
w dziaáalnoĞci Hezbollahu.
KsiąĪkĊ polecam szczególnie osobom zainteresowanym problematyką blisko-wschodnią, islamem oraz walką z terroryzmem. Dla tych ostatnich stanowi ona cenne
Ĩródáo do poznania organizacji, której komórki są aktywne w Europie, takĪe za naszą
zachodnią granicą i mogą stanowiü zagroĪenie w naszej czĊĞci kontynentu.

6
Wedáug konstytucji, prezydentem Libanu jest chrzeĞcijanin maronita, premierem muzuámanin sunnita,
przewodniczącym parlamentu muzuámanin szyita, a wiceprzewodniczącym chrzeĞcijanin prawosáawny.
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Alfred Staszak, Porwania w celu wymuszenia okupu – Studium
kryminalistyczne, Zdzieszowice 2010, Prometeusz, s. 352
Autorem publikacji Porwania w celu wymuszenia okupu – Studium kryminalistyczne jest Alfred Staszak, który w 2009 r. obroniá rozprawĊ doktorską na Wydziale
Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest on czynnym zawodowo prokuratorem. Obecnie zajmuje stanowisko Prokuratora OkrĊgowego w Zielonej
Górze. Recenzowana przeze mnie ksiąĪka jest wáaĞnie przedmiotową rozprawą doktorską, która w swojej treĞci zawiera interesujący, a co najwaĪniejsze, niezwykle uĪyteczny dla czytelników, opis badaĔ nad wszystkimi aspektami przestĊpstwa penalizowanego artykuáem 252 Kodeksu karnego (kk).
Publikacja zawiera dogáĊbne studium badanej materii przeprowadzone na podstawie analizy akt 49 spraw z terenu caáego kraju. Sprawy te dotyczyáy 53 porwaĔ dla
okupu áącznie 60 osób. Analiza poparta jest jednoczeĞnie kilkudziesiĊcioma przykáadami obrazującymi poszczególne fazy przestĊpstwa, okolicznoĞci jego popeánienia, a
takĪe zachowanie sprawców oraz o¿ar porwaĔ.
Pomimo trudnej tematyki, której dotyka, ksiąĪka jest napisana Īywym i przystĊpnym jĊzykiem, co stanowi niewątpliwy atut. Odbiorcami publikacji mogą byü zarówno
specjaliĞci, jak i czytelnicy siĊgający po nią w celu zapoznania siĊ z zagadnieniem
dotychczas dla siebie nieznanym. Kompozycja ksiąĪki jest nieco konserwatywna i schematyczna, ale naleĪy to zrzuciü na karb kanonów naukowych, których autor nie mógá
ominąü przedstawiając wyniki swych badaĔ jako rozprawĊ doktorską. Znając osobiĞcie skrupulatny sposób prowadzenia postĊpowaĔ przygotowawczych przez Alfreda
Staszaka, spodziewaáem siĊ po tej ksiąĪce szczegóáowej, peánej i dokáadnie udokumentowanej prawnokarnej analizy opisywanego zjawiska. I taka wáaĞnie jest omawiana
pozycja. RozwaĪaniom teoretycznym towarzyszą przykáady zaczerpniĊte wprost z akt
spraw, które nie tylko obrazują, ale równieĪ oĪywiają lekturĊ.
UwaĪne zapoznanie siĊ z recenzowaną pozycją bĊdzie na pewno ogromną pomocą
dla kaĪdego, kto w jakikolwiek sposób zajmuje siĊ problematyką kryminologiczną i kryminalistyczną. Autor publikacji koncentruje siĊ na przedstawieniu kryminalistycznego
aspektu przestĊpstw związanych z uprowadzeniem dla okupu, jednak gáównym celem
omawianej rozprawy doktorskiej jest przedstawienie metodyki zwalczania tego typu przestĊpczoĞci. Staszak liczy na to, Īe przedstawiona przez niego czĊĞü teoretyczna, opisująca
sposoby popeánienia przedmiotowego czynu, bĊdzie miaáa równieĪ walor praktyczny,
który moĪe doprowadziü do podniesienia skutecznoĞci Ğcigania takich czynów. Autor
opisuje sposób dziaáania sprawców we wszystkich stadiach przestĊpstwa. Przedstawiając
tzw. „zaplecze” porwaĔ, zarówno od strony sprawców, o¿ar, jak i organów Ğcigania, autor
przyczynia siĊ do gáĊbszego poznania motywów dziaáania porywaczy, ich pro¿lu psychologicznego, a takĪe sposobów przygotowania i planowania przestĊpstw. Nie bez znaczenia
pozostają egzempli¿kowane aktami procesowymi szczegóáowe opisy przestĊpstw, z których dowiadujemy siĊ o róĪnych sposobach i miejscach porwaĔ, záoĪenia i podejmowania
okupu, poznajemy specy¿kĊ kryjówek, gdzie przetrzymywane są o¿ary oraz przedziaáy
czasowe, w których najczĊĞciej dokonuje siĊ uprowadzeĔ. WyĪej opisane dane w kaĪdym
przypadku są ujmowane statystycznie i zebrane w tabele, które w prosty i szybki sposób
pozwalają wyciągnąü wnioski z analizowanych wáaĞnie zagadnieĔ.
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KsiąĪkĊ otwiera przedstawienie prawnej typologii przestĊpstw polegających na
uprowadzeniu i przetrzymywaniu zakáadników oraz na analizie stanu zagroĪenia tego
typu przestĊpczoĞcią w Polsce. NajwaĪniejszą konkluzją I rozdziaáu, jest stwierdzenie
duĪej dynamiki rozwoju tego typu przestĊpczoĞci w Polsce w ciągu ostatnich dwóch
dziesiĊcioleci. Ciekawe jest przy tym to, Īe są na terenie naszego kraju województwa, w
których w okresie objĊtym badaniami (od wrzeĞnia 1998 r. do koĔca 2004 r.) nie odnotowano Īadnego przypadku porwania dla okupu (woj. opolskie, podkarpackie, podlaskie), ale są takĪe województwa, gdzie wystąpiáa ich znaczna iloĞü (woj. mazowieckie,
wielkopolskie i pomorskie). Rozdziaá koĔczy omówienie skutków materialnych i niematerialnych opisywanego przestĊpstwa.
NastĊpnie, w rozdziale II, autor skupia siĊ na scharakteryzowaniu przestĊpstwa
porwania dla okupu, zarówno w prawie krajowym, jak i miĊdzynarodowym, a takĪe
szczegóáowo omawia znamiona ustawowe tego przestĊpstwa tak w podstawowej, jak
i kwali¿kowanej formie jego popeánienia. Trudno nie zgodziü siĊ z konkluzją autora,
Īe porwanie zakáadnika w celu zmuszenia jakiegokolwiek paĔstwa, jego organów wáadzy lub obywateli do okreĞlonego postĊpowania traktowane jest w prawie miĊdzynarodowym jako przejaw terroru. Obszerne rozwaĪania dotyczące strony podmiotowej
i przedmiotowej przestĊpstwa z art. 252 kk stanowią kompendium wiedzy prawniczej
w tym zakresie. W tej czĊĞci pracy autor omawia nie tylko problemy z kwali¿kacją
prawną róĪnych stanów faktycznych, ale takĪe bardzo trafnie wskazuje na kwestie istnienia przestĊpstw satelitarnych i wspóáwystĊpujących przy braniu zakáadników w celu
wymuszenia okupu, takich jak kradzieĪe samochodów, faászowanie dokumentów, nielegalne posiadanie broni. Zwraca takĪe uwagĊ na przestĊpstwa wspóáwystĊpujące, które
nie zaistniaáyby, gdyby porwanie nie miaáo miejsca. Do tej kategorii zaliczyá: znĊcanie
siĊ nad zakáadnikiem i pobicie go, kradzieĪ mienia posiadanego przez zakáadnika czy
wykorzystanie seksualne. Rozdziaá drugi zamyka omówienie kwali¿kowanych postaci
przestĊpstwa porwania w celu wymuszenia okupu i skutki karnoprawne odstąpienia od
popeánienia przestĊpstwa i zwolnienia zakáadnika. Kwestia ta jest szczególnie istotna
dla dziaáaĔ organów Ğcigania i wymiaru sprawiedliwoĞci w sytuacji podjĊcia pertraktacji ze sprawcą w celu uwolnienia zakáadnika w zamian za moĪliwoĞü caákowitego lub
czĊĞciowego unikniĊcia odpowiedzialnoĞci karnej.
KoĔcząc rozwaĪania teoretyczne, w III rozdziale ksiąĪki, autor przedstawia
wyniki wáasnych badaĔ dotyczących okolicznoĞci poprzedzających porwanie. Omawia
czynnoĞci przygotowawcze, podejmowane przez sprawców w związku z planowanym
porwaniem zakáadnika. Szczególnie interesująca jest analiza sygnaáów ostrzegawczych
mogących wskazywaü pokrzywdzonym zagroĪenie porwaniem, a takĪe wyniki badaĔ
dotyczące związków pomiĊdzy o¿arami i sprawcami przestĊpstwa. Autor bardzo szczegóáowo analizuje poszczególne fazy przestĊpstwa, nie tylko wspomniane juĪ planowanie i przygotowanie, ale takĪe moment uprowadzenia (czas i miejsce porwania) oraz
wykorzystane przez sprawców metody przeáamania oporu pokrzywdzonego. Analizie
poddane jest równieĪ zachowanie sprawców i osoby uprowadzonej w trakcie przetrzymywania, formy i sposoby zgáaszania i przekazywania okupu. Z perspektywy czytelnika najwaĪniejszym wnioskiem z tej czĊĞci ksiąĪki jest stwierdzenie, Īe zakáadnik praktycznie pozbawiony jest realnych i faktycznych moĪliwoĞci oddziaáywania na
sprawców w celu uwolnienia lub choüby poprawienia warunków przymusowego przetrzymywania. Ponadto bardzo istotna, o duĪym znaczeniu praktycznym, jest konkluzja, Īe w przypadku podjĊcia pertraktacji co do wysokoĞci okupu, zawsze koĔczą siĊ
one zmniejszeniem (nierzadko znacznym) jego wysokoĞci.
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W rozdziale IV autor przechodzi do szczegóáowego opisu sprawców porwaĔ dla
okupu, ze szczególnym uwzglĊdnieniem páci, wieku, Ğrodowiska, z jakiego siĊ wywodzą, zawodu oraz ewentualnej przeszáoĞci kryminalnej. O¿ary przestĊpstw opisane są
w kontekĞcie ich pro¿lu spoáecznego, przy czym chodzi tu nie tylko o zakáadników, ale
równieĪ o osoby zmuszone do zapáacenia okupu. Przedstawienie wzajemnych relacji
i powiązaĔ sprawców porwania dla okupu z zakáadnikami lub czáonkami ich rodzin
stanowi bezcenną pomoc dla organów Ğcigania, zarówno w procesie wykrywczym, jak
i prewencyjnym. Oba te procesy zostaáy opisane w V rozdziale ksiąĪki. W tej czĊĞci przeanalizowano dziaáania organów Ğcigania od momentu uzyskania pierwszego,
choüby jeszcze nieformalnego, sygnaáu o zaistniaáym przestĊpstwie. Autor trafnie
zwraca uwagĊ na potrzebĊ dyskrecjonalnego prowadzenia równolegáych dziaáaĔ o charakterze operacyjnym i procesowym. JednoczeĞnie bezlitoĞnie obnaĪa sáaboĞü w dokumentowaniu czynnoĞci procesowych w zbadanych sprawach, szczególnie w zakresie
zaniechania prowadzenia oglĊdzin miejsca uprowadzenia oraz dokumentowania kontaktów sprawców z osobami mającymi zapáaciü okup. Rozdziaá zamyka przedstawienie
form i charakter podejmowanych czynnoĞci poszukiwawczych w badanych sprawach.
Ostatni rozdziaá ksiąĪki to ocena skutecznoĞci dziaáaĔ wykrywczych w badanych
sprawach. Analizą objĊto caáoĞü dziaáaĔ, począwszy od momentu pozyskania przez
organy Ğcigania informacji o przestĊpstwie do zakoĔczenia postĊpowania sądowego.
Przeanalizowano udziaá biegáych i wykorzystanie ich wiedzy w procesie wykrywczym
skoncentrowanym na ustaleniu miejsca przetrzymywania zakáadników oraz wykryciu sprawców przestĊpstwa. KoĔcowa czeĞü rozprawy stanowi wiĊc kompleksową
ocenĊ skutecznoĞci dziaáaĔ podejmowanych przez policjĊ, prokuraturĊ i sądy w postĊpowaniach dotyczących porwaĔ dla okupu. SkutecznoĞü przeanalizowano w aspekcie
kryminalistycznym, dotyczącym ustalenia miejsca pobytu zakáadnika i zapobieĪenia przekazania sprawcom okupu. Procesowe wyniki przedsiĊwziĊü rozpatrzono pod
kątem ich skutecznoĞci w realizacji celu, jakim jest ustalenie sprawców przestĊpstwa
i udowodnienie im winy, a takĪe ostatecznego wyniku postĊpowania karnego, to jest
wymierzenia sprawcy przez sąd odpowiedniej kary.
Omawiana ksiąĪka jest tym cenniejsza, Īe zaliczyü ją moĪna do bardzo nielicznej
grupy rodzimych publikacji traktujących o wzrastającym zagroĪeniu przestĊpczoĞcią
zorganizowaną, ukierunkowaną na popeánianie przestĊpstw porwania w celu wymuszenia okupu. Szczególną wartoĞü stanowią wnioski koĔcowe, a przemyĞleĔ tam zawartych nie sposób zostawiü bez gáĊbokiej zadumy. Jeszcze bardziej trafne zdają siĊ byü
postulaty autora dotyczące skutecznego zwalczania przestĊpstwa uprowadzenia dla
okupu, które dotyczą prawidáowej wspóápracy organów Ğcigania z o¿arami i pokrzywdzonymi, ale przede wszystkim wskazują na koniecznoĞü ustalenia i wdroĪenia odpowiednich algorytmów postĊpowania, procedur oraz taktyki i techniki postĊpowania na
kaĪdym etapie procesu wykrywczego.
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Dominika SáapczyĔska

MiĊdzynarodowe warsztaty na temat oceny wiarygodnoĞci
w walce z terroryzmem – Barcelona 2011
Badania poligra¿czne i ich metodologia staáy siĊ tematem spotkania zorganizowanego w dniach 11-15 kwietnia 2011 r. w Barcelonie przez Narodowe Centrum Oceny
WiarygodnoĞci (National Center for Credibility Assessment)1. Misją Centrum jest
wspieranie instytucji rządowych w ochronie obywateli, interesów, infrastruktury oraz
bezpieczeĔstwa USA przez wdraĪanie nowych rozwiązaĔ sáuĪących ocenie wiarygodnoĞci zeznaĔ oraz edukacjĊ w tym zakresie. Gáównym zadaniem organizacji, dziaáającej od ponad piĊüdziesiĊciu lat, jest ksztaácenie ekspertów z zakresu badaĔ poligra¿cznych oraz specjalistów z innych dziedzin zajmujących siĊ oceną wiarygodnoĞci, którzy pracują w instytucjach rządowych Stanów Zjednoczonych oraz w agencjach rządowych innych paĔstw.
MiĊdzynarodowe warsztaty na temat oceny wiarygodnoĞci w walce z terroryzmem
(ang. International Workshop on Credibility Assessment In Counterterrorism) to tytuá
spotkania, które przybraáo formĊ warsztatów. Udziaá w nim wziĊáo czterdziestu ekspertów z dziedziny badaĔ poligra¿cznych reprezentujących 13 paĔstw z piĊciu kontynentów (USA, Kanada, Belgia, Meksyk, Litwa, Polska, Egipt, Izrael, Malezja, Singapur,
Kolumbia, Serbia i Hiszpania), co stworzyáo szansĊ udzielenia odpowiedzi na pytanie,
czy w poszczególnych krajach istnieją znaczne róĪnice w praktyce wykorzystywania
niniejszych badaĔ do celów kryminalistycznych i kadrowych. Wszak odmienne przepisy prawne, róĪnice kulturowe oraz tradycja stosowania samego urządzenia w róĪnych
paĔstwach moĪe wskazywaü na odmienne podejĞcie uczestników nawet w kwestiach
podstawowych, takich jak ewaluacja zapisów reakcji psycho¿zjologicznych czy preferowanych formatów testowych.
Warsztaty, jako forma áącząca teoriĊ i praktykĊ, umoĪliwiáy uczestnikom porównanie swoich doĞwiadczeĔ i pokazaáy, iĪ w wiĊkszoĞci krajów reguáy stosowania oraz
przeprowadzania badaĔ psycho¿zjologicznych są zbliĪone.
Na proĞbĊ organizatorów kaĪdy z zaproszonych uczestników spotkania przygotowaá wystąpienie na jedno z poniĪszych zagadnieĔ:
• wpáyw róĪnic kulturowych na ksztaát badaĔ poligra¿cznych oraz stosowaną metodykĊ badawczą,
• mody¿kacja istniejących metod badawczych oraz nowe formaty testowe,
• korzystanie z usáug táumaczy w trakcie czynnoĞci badawczych prowadzonych przy
uĪyciu poligrafu oraz w trakcie przesáuchania,
• rozpoznawanie prób przeciwdziaáania prawidáowemu przebiegowi badania,
• studium przypadku dotyczącego wykorzystania badaĔ poligra¿cznych w sprawie
o charakterze terrorystycznym.
Z uwagi na ramy niniejszego sprawozdania, opis poruszanych tematów ograniczono
tylko do zagadnieĔ uniwersalnych i najistotniejszych z punktu widzenia badaĔ psycho¿zjologicznych bez wzglĊdu na charakter sprawy, w której ramach są prowadzone.
PoniewaĪ specy¿ka dziaáaĔ terrorystycznych stawia wysokie wymagania organom odpowiedzialnym za ich zwalczanie, obserwujemy ewolucjĊ potrzeb róĪnych insty1

http://www.daca.mil/.
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tucji w tym zakresie. WaĪkoĞü problemu zmusza równieĪ ekspertów z zakresu badaĔ
psycho¿zjologicznych do nieustannych poszukiwaĔ nowych rozwiązaĔ lub mody¿kacji
stosowanej metodyki tak, aby speániü oczekiwania zleceniodawców.
Aby mogáo dojĞü do skutecznej realizacji zadaĔ związanych ze zwalczaniem terroryzmu, przedstawiciele sáuĪb, prowadząc czynnoĞci z obcokrajowcami, zmuszeni są
nierzadko do korzystania z pomocy specjalistów-táumaczy, w tym takĪe podczas badania poligra¿cznego. Prelegenci z Belgii przedstawili na spotkaniu swoje doĞwiadczenia w zakresie prowadzenia badaĔ poligra¿cznych z udziaáem táumaczy. W ich kraju
bowiem niemaáą grupĊ spoĞród osób badanych stanowią cudzoziemcy przebywający
nielegalnie na terenie tego paĔstwa lub innych krajów europejskich. CzeĞü z nich to
osoby, które deklarują chĊü wspóápracy z organami Ğcigania kraju, na którego terytorium chcą pozostaü i w związku z tym mogą przekazywaü cenne informacje z punktu
widzenia szeroko pojĊtej ochrony bezpieczeĔstwa. Belgijscy eksperci w swym wystąpieniu poruszyli zarówno skomplikowaną problematykĊ badania informatorów, jak równieĪ
korzystania z usáug táumacza w trakcie pracy. Przekazali praktyczne wskazówki regulujące taką wspóápracĊ, a takĪe wytyczne dotyczące metodologii badaĔ tego typu spraw.
Zwrócili teĪ uwagĊ na motywy, jakimi kierują siĊ informatorzy decydujący siĊ na podjĊcie niejawnej wspóápracy oraz na koniecznoĞü wery¿kacji przekazywanych przez nich
informacji. Temu, w ich opinii, moĪe sáuĪyü przeprowadzenie badania poligra¿cznego.
W wielu przypadkach okazuje siĊ to nie lada wyzwaniem. Zasadniczym celem przeprowadzonych czynnoĞci badawczych jest ustalenie, czy wiadomoĞci pochodzące od informatora są prawdziwe. Do nieáatwych zadaĔ naleĪy takĪe wáączenie do badaĔ táumacza,
jeĞli informator nie wáada jĊzykiem urzĊdowym kraju, w którym przebywa.
Badania poligra¿czne, mające na celu wery¿kacjĊ informacji, opierają siĊ na teĞcie
faászywego oĞwiadczenia2 (ang. false statement test). Inna jego nazwa to test potwierdzający (ang. con¿rmatory test), który przeprowadzany jest w konwencji testu pytaĔ porównawczych (ang. Comaprison Question Test – CQT) a stosowane pytania krytyczne mogą
przybraü formĊ:
• Czy wprowadza Pan w báąd na temat informacji dotyczących…?
• Czy stworzyá (wymyĞliá) Pan informacje na temat…?
• Czy przekazaá Pan nieprawdziwe informacje na temat…?
Ze wzglĊdu na brak wiadomoĞci na temat skutecznoĞci tego typu testów potwierdzonych badaniami naukowymi, zaleca siĊ stosowanie ich tylko w przypadku spraw dotyczących ochrony interesów i bezpieczeĔstwa paĔstwa.
Uczestnictwo táumacza w badaniach poligra¿cznych stanowi wyzwanie nie tylko w
sprawach związanych z terroryzmem. Przed czynnoĞciami z udziaáem táumacza naleĪy
zawsze wyjaĞniü mu sens dziaáaĔ, w których bĊdzie braá udziaá ze zwróceniem szczególnej
uwagi na róĪnice, jakie istnieją pomiĊdzy przesáuchaniem a badaniami poligra¿cznymi.
Aktualnie nie istnieją Īadne o¿cjalne standardy, które regulowaáyby to zagadnienie, niemniej jednak belgijscy eksperci przedstawili kilka wskazówek taktycznych stosowanych
w ich dotychczasowej praktyce. WiĊkszoĞü z nich jest oczywista, nie mniej jednak warta
podkreĞlenia. Oto kilka z nich:
• táumacz nigdy nie powinien zostawaü sam w pomieszczeniu z osobą badaną,
• pytania testowe powinny byü przetáumaczone przed badaniem, a nastĊpnie zwery¿kowane przez innego niezaleĪnego táumacza,

2

Táumaczenie wáasne autorki.
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•

táumacz powinien zostaü poinformowany o zasadach prowadzenia badaĔ poligra¿cznych, ze zwróceniem uwagi na sposób zachowania siĊ osoby badanej w trakcie czynnoĞci (aby jego zachowanie nie stanowiáo dodatkowego niepoĪądanego Ĩródáa stymulacji dla tej osoby),
• w trakcie czynnoĞci badawczych táumacz zajmuje miejsce za ekspertem prowadzącym badanie,
• prowadząc rozmowĊ poligrafer kieruje pytania wprost do badanego,
• w trakcie trwania testu pytania testowe zadawane są tylko przez táumacza,
• táumacz nie powinien pozostawaü w jakiejkolwiek relacji z osobą badaną,
• naleĪy pouczyü táumacza o obowiązku zachowania tajemnicy co do informacji uzyskanych w trakcie czynnoĞci,
• przed badaniem naleĪy wezwaü táumacza do záoĪenia przysiĊgi (Ğlubowania) co do
zachowania sumiennoĞci w wykonywanej pracy,
• táumaczenie powinno mieü charakter symultaniczny,
• táumacz powinien natychmiast poinformowaü eksperta o fakcie:
– kierowania gróĨb w jego kierunku przez osobĊ badaną,
– skáadania mu propozycji áapówki,
– obraĪania go przez badanego.
Táumacz, podobnie jak ekspert, nie moĪe angaĪowaü siĊ osobiĞcie w sprawĊ, która
jest przedmiotem badania poligra¿cznego. JeĞli istnieje podejrzenie, iĪ nie wykonuje on
swojej funkcji zgodnie z oczekiwaniami eksperta przekazanymi przed badaniem, naleĪy
rozwaĪyü przybranie do czynnoĞci innego specjalisty.
Kolejnym tematem poruszanym w wystąpieniach, i istotnym z punktu widzenia
badaĔ kadrowych oraz kryminalistycznych, są zaburzenia zapisów reakcji psycho¿zjologicznych powodowane przez osoby badane. Postawiono istotne pytanie: czy badany
moĪe swoim zachowaniem zakáóciü zapisy, nie powodując jednoczeĞnie wyraĨnie
uchwytnych zmian w aktywnoĞci psychoruchowej?

Rys. 1. Zapis testu pytaĔ porównawczych. ZauwaĪalne są zaburzenia w kanale oddechowym (bloki oddechowe po pytaniach O3,R5,R7), w kanale naczyniowo-sercowym (nieregularny przebieg linii cardio wynikający z zachowania badanego po pytaniach C4, C6,N8,C9).
Ponadto zarejestrowano aktywnoĞü motoryczną badanego w trakcie pytaĔ C4, N8 oraz N9.
Jean Marc Trouillard, Polygraph Counetrmeasures. Barcelona 2011.

W trakcie spotkania przytoczono funkcjonującą w literaturze de¿nicjĊ tego zjawiska, które okreĞla siĊ jako kaĪde celowe dziaáanie badanego skutkujące znieksztaáceniem zapisów jego reakcji psycho¿zjologicznych, a tym samym utrudniające wnioskowanie z przeprowadzonych czynnoĞci badawczych. Zaburzenia te mogą mieü charakter mechaniczny (manipulacje ciaáem), psychologiczny (jak np. relaksacja), farmako-
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logiczny (leki, Ğrodki odurzające) czy behawioralny. Badany moĪe podjąü próbĊ znieksztaácenia caáoksztaátu swoich reakcji, zaburzając stan ogólny, Ğrodkami psychoaktywnymi, lub teĪ moĪe manipulowaü zapisami przez dziaáania w okreĞlonych momentach badania. NajczĊĞciej podejmowane próby przeciwdziaáania prawidáowemu zapisowi
reakcji polegają na ruchach ciaáa, napinaniu miĊĞni czy manipulacji oddechem. PoniĪej
przytoczono przykáad nienaturalnych zapisów reakcji bĊdących efektem manipulacji
podjĊtych przez badaną osobĊ.
W trakcie panelu poĞwiĊcanego zakáóceniom zapisów niejednokrotnie podkreĞlano koniecznoĞü monitorowania aktywnoĞci motorycznej badanego za pomocą czujników ruchu. Ich wartoĞü informacyjną na temat zachowania badanego w czasie testów
obrazują poligramy zamieszczone poniĪej.

A

B
Rys. 2. Zapis z badania poligra¿cznego bez widocznego kanaáu aktywnoĞci motorycznej
osoby badanej (A) oraz z widocznymi zakáóceniami w kanale aktywnoĞci motorycznej zarejestrowanymi po pytaniach kontrolnych oznaczonych jako C5 oraz C10 (B).
Dominique Ngoo, Leveraging on technology for polygraph exams, Barcelona 2011.

W czasie warsztatów zwrócono równieĪ uwagĊ na koniecznoĞü monitorowania
informacji dostĊpnych w Internecie, które instruują, w jaki sposób celowo zakáócaü
przebieg testów, sugerując tym samym moĪliwoĞü uzyskania korzystnego dla badanego wyniku. Dáuga tradycja stosowania badaĔ w USA czy Kanadzie powoduje, iĪ
zainteresowanie technikami defensywnymi wĞród spoáeczeĔstwa nie sáabnie. Fakt ten
nakáada na ekspertów obowiązek samoksztaácenia oraz samodoskonalenia w wykrywaniu prób przeciwdziaáania i celowej manipulacji zapisami reakcji.
Podsumowania warsztatów dokonaá prof. Frank Horvath, który podziĊkowaá
wszystkim za owocny udziaá, podkreĞliá sens i potrzebĊ áączenia nauki z praktyką.
Zwróciá uwagĊ na interdyscyplinarnoĞü badaĔ poligra¿cznych oraz na korzyĞci páynące z wymiany doĞwiadczeĔ pomiĊdzy oĞrodkami naukowymi a sáuĪbami z róĪnych
paĔstw. Jego zdaniem, pierwszoplanową potrzebą jest dalszy rozwój naukowy tej dyscypliny, szczególnie w zakresie komplementarnego stosowania dla celów kryminalistycznych dwóch formatów testowych, tj. testu pytaĔ porównawczych oraz testu ukrytej informacji.
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A

B
Rys. 3. Zapis z badania poligra¿cznego bez widocznego kanaáu aktywnoĞci motorycznej osoby badanej (A) oraz z widocznymi zakáóceniami w kanale aktywnoĞci motorycznej zarejestrowanymi po pytaniach kontrolnych oznaczonych jako C5 oraz C10 (B).
Dominique Ngoo, Leveraging on technology for polygraph exams, Barcelona 2011.

Rys. 4 Lista stron internetowych zawierających informacje na temat przeciwdziaáania prawidáowemu przebiegowi badania poligra¿cznego zaprezentowana podczas spotkania przez
kanadyjskich specjalistów.
Public Safety Canada. Case study in Polygraph Counter Measures, Barcelona 2011.

Warsztaty zorganizowane przez NCCA pokazaáy, iĪ korzyĞci páynące z zastosowania badaĔ poligra¿cznych powinny byü intensywniej prezentowane zleceniodawcom w trakcie seminariów czy konferencji. Z kolei wielostronna wymiana doĞwiadczeĔ
pomiĊdzy poligraferami niewątpliwie sprzyja utrzymaniu standardów badaĔ na profesjonalnym poziomie.
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Konferencja
Standardy bezpieczeĔstwa dokumentów paĔstwowych
Agencja BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego w dniu 10 czerwca br. zorganizowaáa
konferencjĊ poĞwiĊconą standardom bezpieczeĔstwa dokumentów paĔstwowych.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Kolegium
ds. SáuĪb Specjalnych, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw WewnĊtrznych
i Administracji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komendy
Gáównej Policji, w tym równieĪ Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, a takĪe
Komendy Gáównej StraĪy Granicznej, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego,
UrzĊdu ds. Cudzoziemców, Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów WartoĞciowych,
Narodowego Funduszu Zdrowia, Związku Banków Polskich, Biura Departamentu
Ochrony Narodowego Banku Polskiego, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej
oraz Fundacji UBI Societas.
Prelegentami byli: funkcjonariusze ABW, Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych – dr Wojciech Rafaá Wiewiórowski, ZastĊpca Dyrektora Zarządu
Operacyjno-ĝledczego Komendy Gáównej StraĪy Granicznej, Kierownik Laboratorium
Kryminalistycznego StraĪy Granicznej – ppák Tomasz KáosiĔski, Wiceprezes Polskiego
Towarzystwa Kryminalnego – dr Mieczysáaw Goc oraz przedstawicielka Polskiej
Wytwórni Papierów WartoĞciowych S. A. – Ewelina Jakielaszek.
KonferencjĊ zainaugurowaá Szef Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego gen.
bryg. Krzysztof Bondaryk, który powitaá zgromadzonych goĞci i zwróciá uwagĊ na ekspercki charakter spotkania. Powiedziaá, Īe w dzisiejszych czasach dokument nie jest juĪ
kawaákiem papieru, ale stanowi rodzaj klucza, który z jednej strony umoĪliwia administracji paĔstwowej wykorzystanie zdobyczy postĊpu technologicznego, z drugiej zaĞ
stawia wymogi dotyczące zabezpieczenia informacji w nim zawartych przed faászerstwem. Zwróciá uwagĊ na fakt, iĪ za bezpieczeĔstwo dokumentu odpowiada w najwyĪszym stopniu paĔstwo, a zaufanie do dokumentu jest teĪ zaufaniem do paĔstwa.
W trakcie spotkania omawiano de¿nicje dokumentu paĔstwowego oraz rolĊ paĔstwa w procesie jego wytwarzania i dystrybucji. Podkreslono równieĪ, Īe o bezpieczeĔstwie i sile demokratycznego paĔstwa Ğwiadczy wiarygodnoĞü uĪywanych dokumentów.
Na konferencji przedstawiono cechy dokumentu toĪsamoĞci oraz zde¿niowano
pojĊcie identy¿kacji i autoryzacji danych. PodkreĞlono, Īe dokument toĪsamoĞci powinien posiadaü klucze do tzw. infrastruktury informacyjnej paĔstwa, która jest zbiorem
wiedzy o tym jak ono wygląda (o jego terytorium, obywatelach i prawie). Przytoczono
de¿nicje rejestrów publicznych. Zwrócono uwagĊ na fakt, iĪ aktualnie nie posiadamy
jednolitego systemu informacyjnego, który powiązaáby wszystkie dotychczas odrĊbnie
funkcjonujące pomniejsze zbiory danych dotyczące jednego obywatela. Zaakcentowano
potrzebĊ wprowadzenia jednego dokumentu toĪsamoĞci umoĪliwiającego jego uĪytkownikowi dostĊp do wielu zasobów informacyjnych paĔstwa.
W dalszej czĊĞci spotkania zobrazowano zmiany, jakie zaszáy na przestrzeni ostatnich czterech lat w dokumentach paĔstwowych takich, jak dowód osobisty, paszport i karta pobytu. Szczegóáowo omówiono zabezpieczenia wprowadzane do dokumentów. PodkreĞlono, iĪ najlepsze z nich są te, które moĪna zwery¿-
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kowaü bez dodatkowych urządzeĔ. Zwrócono uwagĊ na wzrost roli dokumentów
biometrycznych.
Ponadto omawiano sposoby i metody faászowania dokumentów. Uwypuklono
przy tym znaczenie elektronicznych elementów zabezpieczających w dokumentach
paĔstwowych oraz postulowano nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązaĔ w tym
zakresie.
Przedstawiono rekomendacje unijne precyzujące zabezpieczenia, jakie powinien
posiadaü dokument. Zwrócono uwagĊ na fakt, Īe dobry dokument musi byü z jednej
strony áatwy do wery¿kacji, z drugiej zaĞ – trudny do podrobienia.
Zaprezentowano de¿nicje interoperacyjnoĞci oraz dziaáania ABW dotyczące
wspóádziaáania organów administracji rządowej ze sáuĪbami specjalnymi i policyjnymi w zakresie tworzenia przepisów prawa odnoszących siĊ do informatyzacji paĔstwa. Wskazano gáówne cele i korzyĞci wynikające z zastosowania interoperacyjnoĞci
zarówno wymiarze krajowym, jak i miĊdzynarodowym. Zwrócono uwagĊ na dąĪenie
do zintegrowania zbiorów lokalnych danych w systemach paĔstwowych. Postulowano
ujednolicenie procesów administracyjnych, wdroĪenie zarządzania procesowego oraz
budowĊ architektury korporacyjnej w odniesieniu do rejestrów paĔstwowych.
Na spotkaniu omówiono tzw. sáabe punkty systemu zapewniającego bezpieczeĔstwo i wiarygodnoĞü dokumentów. Zaproponowano stworzenie ustawy o dokumentach
publicznych, która byáaby elementem porządkującym system legislacyjny i zapewniaáa
wáaĞciwy poziom bezpieczeĔstwa dokumentów paĔstwowych.
Przedstawiono równieĪ proces tworzenia dokumentu i podkreĞlono, iĪ efektywne
zabezpieczenia chronią go przed faászerstwami.
Pod koniec konferencji w dyskusji udziaá wziĊli przedstawiciele: Naukowej
i Akademickiej Sieci Komputerowej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Biura
Departamentu Ochrony Narodowego Banku Polskiego Centralnego Laboratorium
Kryminalistyczne Policji oraz Związku Banków Polskich.
Podsumowując spotkanie, podkreĞlono, Īe paĔstwo ma obowiązek okreĞliü wymagania dotyczące bezpieczeĔstwa dokumentów paĔstwowych. Powiedziano m.in., Īe:
• nie moĪna obniĪaü standardów bezpieczeĔstwa dokumentów toĪsamoĞci,
• podnoszenie poziomu bezpieczeĔstwa dokumentów i systemów teleinformatycznych musi byü procesem równolegáym i ciągáym,
• im niĪsza jest jakoĞü zabezpieczeĔ, tym wiĊcej dokonywanych faászerstw,
• niezbĊdna jest spójna i jasna polityka paĔstwa w odniesieniu do dokumentów teleinformatycznych,
• w interesie paĔstwa leĪy kompleksowa koordynacja projektowania, produkcji i dystrybucji dokumentów.
Omówiono takĪe czynniki determinujące minimalne wymagania dotyczące
bezpieczeĔstwa dokumentów paĔstwowych. PodkreĞlono, iĪ elementy zabezpieczeĔ
i wymagania formalne muszą byü zgodne z unijnymi standardami. PaĔstwo powinno
mieü kontrolĊ i nad poszczególnymi etapami cyklu Īycia dokumentu oraz nad zasobami
informacyjnymi. Ma ono obowiązek okreĞlenia minimalnych wymagaĔ dla dokumentów paĔstwowych.
Na zakoĔczenie Szef Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego podziĊkowaá uczestnikom spotkania i wyraziá nadziejĊ, Īe pozwoli ono lepiej rozumieü, jak waĪne są standardy bezpieczeĔstwa w odniesieniu do wytwarzania dokumentów paĔstwowych.
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Kazimierz Mordaszewski

Porozumienie o wymianie informacji miĊdzy Centrum
Antyterrorystycznym ABW a Centrum SprawdzeĔ
Antyterrorystycznych USA
W dniu 15 czerwca br. w Waszyngtonie Szef Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego gen. bryg. Krzysztof Bondaryk i Dyrektor Centrum SprawdzeĔ Antyterrorystycznych Timothy J. Healy podpisali porozumienie o wymianie informacji miĊdzy
Centrum Antyterrorystycznym ABW a Centrum SprawdzeĔ Antyterrorystycznych (CSA).
CSA utworzono we wrzeĞniu 2003 r. na podstawie dyrektywy bezpieczeĔstwa
wewnĊtrznego nr 6 Prezydenta USA jako miĊdzyresortowe centrum antyterrorystyczne.
Jego zadaniem jest skonsolidowanie i skoordynowanie wysiáków amerykaĔskich organów rządowych, które zajmuja siĊ rozpoznawaniem oraz identy¿kacją znanych terrorystów i osób podejrzewanych o dziaáalnoĞü terrorystyczną. Centrum ma równieĪ przekazywaü stosowne informacje zagranicznym partnerom USA. Centrum formalnie znajduje siĊ
w strukturze Departamentu Stanu. Nadzór nad nim peáni Departament SprawiedliwoĞci
USA, a administrowane jest przez Federalne Biuro ĝledcze (FBI). Centrum zarządza bazą
danych zawierającą nazwiska i inne informacje o wszystkich znanych terrorystach i osobach podejrzewanych o dziaáalnoĞü terrorystyczną.
Celem porozumienia jest zintensy¿kowanie i zwiĊkszenie skutecznoĞci wymiany
informacji, jaka od dáuĪszego czasu odbywa siĊ pomiĊdzy Centrum Antyterrorystycznym ABW RP a Federalnym Biurem ĝledczym (FBI) USA.
MoĪliwoĞü wymiany, a przede wszystkim uzyskiwania informacji o zidenty¿kowanych terrorystach i osobach podejrzewanych o dziaáalnoĞü terrorystyczną z bazy danych
CSA, w znaczny sposób przyczyni siĊ do skuteczniejszej realizacji zadaĔ przez polskie
sáuĪby, które zgodnie ze swoimi ustawowymi zadaniami mają przeciwdziaáaü terroryzmowi.

Fot. Dyrektor CSA USA Timothy J. Healy oraz Szef ABW Krzysztof Bondaryk podpisują
porozumienie o wymianie informacji.
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Jolanta Frąckiewicz

Konferencja
WáaĞciwe zarządzanie obiegiem informacji niejawnych
Agencja BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego uczestniczy w projekcie systemowym
pt. WdroĪenie strategii szkoleniowej realizowanym przez Departament SáuĪby Cywilnej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program wspóá¿nansowany jest z Europejskiego
Funduszu Spoáecznego. W jego ramach w dniach 28-30 czerwca 2011 r. w Warszawskim
Centrum EXPO XXI zostaáy zorganizowane dwie ogólnopolskie konferencje, których
celem byáo upowszechnienie wiedzy i wáaĞciwych standardów w zakresie ochrony
informacji niejawnych, w związku z wejĞciem w Īycie nowej ustawy. Konferencja skierowana byáa do przedstawicieli administracji rządowej szczebla centralnego i terenowego oraz przedstawicieli sektora przedsiĊbiorstw mających na co dzieĔ do czynienia z
obiegiem informacji niejawnych.
KonferencjĊ dla przedstawicieli administracji rządowej otworzyá Szef Agencji
BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego, gen. bryg. Krzysztof Bondaryk, oraz Sekretarz Stanu
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Sekretarz Kolegium do spraw SáuĪb Specjalnych,
Pan Jacek Cichocki. Gáos zabraá takĪe Dyrektor Departamentu SáuĪby Cywilnej KPRM,
Pan Dagmir Dáugosz. Szef ABW, który w stosunkach miĊdzynarodowych peáni funkcjĊ krajowej wáadzy bezpieczeĔstwa, podkreĞliá, Īe rozpowszechnianie i wdraĪanie
nowych, systemowych rozwiązaĔ jest niezwykle waĪnym elementem bezpieczeĔstwa
informacji niejawnych. Wystąpienie Pana Jacka Cichockiego byáo przypomnieniem
rysu historycznego ochrony informacji niejawnych w polskim systemie prawnym po
1989 r., ze szczególnym uwzglĊdnieniem prac nad nową ustawą, w które mocno byáa
zaangaĪowana Agencja BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego.
W trakcie konferencji, poza prelegentami przedstawiającymi zasadnicze zmiany,
które wprowadziáa Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
gáos zabierali takĪe uczestnicy. Byáy to gáównie proĞby przedstawicieli ABW o wyjaĞnienie kwestii, które nie zostaáy doprecyzowane w przepisach – jak chociaĪby waĪnoĞü
poĞwiadczeĔ bezpieczeĔstwa wydanych przed 2 stycznia 2011 r. przez inne niĪ ABW i
SKW uprawnione podmioty.
W dwudniowej konferencji wziĊáo udziaá ponad 230 osób, gáównie peánomocników ochrony z ministerstw, sáuĪb specjalnych, urzĊdów wojewódzkich, komend Policji,
PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej, StraĪy Granicznej, a takĪe z izb celnych, izb skarbowych
i urzĊdów kontroli skarbowej.
Na kolejną, jednodniową konferencjĊ, skierowaną do przedstawicieli przedsiĊbiorstw, przybyáo ponad 100 osób. Byli wĞród nich reprezentanci m.in.: PKN
ORLEN, PGNiG S.A. „Cenzin”, PGE Polska Grupa Energetyczna, PSE Operator,
„Naftoport”, ZM „Bumar àabĊdy”, Gaz-System S.A., „Siltec”, „Radwar”, Instytut
Lotnictwa, „Stomil”, ZM „Mesko”, PZL „ĝwidnik” S.A., „Cenrex”, „Nitro-Chem”
S.A. Uczestnicy konferencji zainteresowani byli zagadnieniami związanymi z bezpieczeĔstwem przemysáowym, gáównie zmianami dotyczącymi trybu uzyskiwania
Ğwiadectwa bezpieczeĔstwa przemysáowego i obowiązkami informacyjnymi wobec
ABW lub SKW w związku z wprowadzeniem zapisów okreĞlających kompetencje
tych sáuĪb.
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W trakcie obu konferencji, poza pytaniami kierowanymi do prelegentów, uczestnicy wyraĪali swoje opinie i oceny dotyczące wdraĪania nowych przepisów w zakresie ochrony informacji niejawnych. Nowe rozwiązania systemowe, które wprowadziáa
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oceniane są pozytywnie. Krytyce poddano jednak dotychczasowy brak wielu aktów wykonawczych do
ustawy, co utrudnia prawidáowe funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych. Uczestnicy wyraĪali takĪe swoje obawy o rozstrzygniĊcia, które ma wprowadziü nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
okreĞlania poziomu zagroĪenia i stosowania odpowiednich Ğrodków bezpieczeĔstwa
¿zycznego. Dotyczyáo to zwáaszcza przedsiĊbiorców, którzy mogą ponieĞü znaczne
koszty w związku z koniecznoĞcią dostosowania Ğrodków bezpieczeĔstwa ¿zycznego
do poziomu zagroĪenia i klauzuli tajnoĞci przetwarzanych informacji niejawnych.
Konferencje zorganizowane przez ABW, przy wspóáudziale Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów, byáy okazją do wymiany doĞwiadczeĔ, poglądów oraz opinii na rzecz
bezpieczeĔstwa informacji niejawnych.

Fot. Warszawa 28-30 czerwca 2011 r. Warszawskie Centrum Expo XXI.
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