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OD REDAKCJI 
 

 

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW 

 

1. Redakcja przyjmuje teksty o objętości powyżej 6 stron 

znormalizowanego maszynopisu. Artykuły prosimy przesyłać 

pocztą elektroniczną na adres: science@apeiron.edu.pl.  

2. Język artykułu:” polski, słowacki lub inny język kongresowy 

(angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański). Autor chcący 

opublikować artykuł w innym języku niż wymienione wyżej 

powinien najpierw skontaktować się z Redakcją.  

3. Artykuły powinny mieć streszczenie – abstrakty (do 100 słów) 

oraz słowa kluczowe (3–5) w języku oryginalnym oraz języku 

angielskim. Tłumaczeniu podlega również tytuł artykułu.  

4. Pod każdym artykułem powinna znaleźć się krótka notka 

biograficzna autora (imię, nazwisko, tytuł naukowy lub zawodowy, 

piastowane stanowiska, dane kontaktowe).  

5. Tekst: edytor Word; font Times New Roman 12 pkt; interlinia 1,5 

wiersza; marginesy standardowe (2,5 cm).  

6. Na końcu artykułu powinna znajdować się pełna bibliografia 

alfabetyczna. Pozycje w bibliografii powinny być tożsame ze 
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źródłami znajdującymi się w przypisach. Wzór zapisu 

bibliograficznego: nazwisko autora, inicjał imienia autora, tytuł 

kursywą, wydawnictwo, miejsce wydania, rok wydania (przykład: 

Rosa R., Filozofia bezpieczeństwa, Bellona, Warszawa 1995.). 

Tytuły czasopism powinno się pisać w cudzysłowie, następnie rok 

wydania i numer wydania (przykład: Koziej S., Bezpieczeństwo 

i  obronność Unii Europejskiej, „Myśl Wojskowa”, 2005, nr 1.).  

7. W tekście odmiana przypisów dolnych według wzoru (Times 

New Roman, 10 pkt):  

 

1. R. Rosa, Filozofia bezpieczeństwa, Bellona, Warszawa 1995, 

s. 25.  

2. M. Kudelska, Filozofia Indii – kilka uwag wstępnych, [w:] 

Filozofia Wschodu, t. I, B. Szymańska (red.), Uniwersytet 

Jagielloński, Kraków 2001, s. 25.  

3. S. Koziej, Bezpieczeństwo i obronność Unii Europejskiej, 

„Myśl Wojskowa”, 2005, nr 1, s. 25–38.  

4. Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Obrony 

Narodowej RP, http://www.mon.gov.pl (15.09.2011).  

5. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 

r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).  

 

8. Cytowane teksty powinno umieszczać się w cudzysłowie. 

W  przypadku cytatów zagnieżdżonych (tzw. cytatów w cytacie), 

należy stosować cudzysłowy niemieckie (przykład: „Powiedział: 

»Idźcie!«, więc poszli”).  

9. Zdjęcia i wykresy: rozdzielczość 600 dpi.; dodatkową kopię 

występujących w artykule zdjęć, wykresów, tabel i in. należy 

dostarczyć w odrębnym pliku.  
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10. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów 

i  zmian oraz poprawek stylistycznych, językowych 

i  interpunkcyjnych w tekstach przeznaczonych do publikacji. 

Materiałów niezamówionych nie zwraca.  

11. Honorariów dla autorów prac i recenzentów nie przewiduje się. 

Jednocześnie obecnie autorzy zwolnieni są z opłaty publikacyjnej.  

12. Autorskie prawa majątkowe oraz prawa wydawnicze po 

opublikowaniu artykułu przechodzą na „Apeiron” WSBPI 

Wydawnictwo. Dodatkowo każdy Autor zobowiązany jest 

dostarczyć do Redakcji (ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków) 

podpisane oświadczenie autora o oryginalności pracy i przeniesieniu 

autorskich praw majątkowych  

 

Zapraszamy do współpracy. 
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Juliusz Piwowarski – KULTURA BEZPIECZEŃSTWA 

I JEJ TRZY WYMIARY
1
 

 

Abstract 

 

Security is based on fixed values that are preserved in three 

dimensions, individual, social and material. This phenomenon can 

be analyzed by an external and internal dimension of existence 

particular entity. The appropriate term for the science of safety is a 

„safety culture”. 

 

Key words: safety culture, security, science, three pillars of security 

 

Abstrakt 

 

Bezpieczeństwo opiera się na utrwalonych wartościach, które 

manifestują się w trzech  wymiarach indywidualnym, społecznym i 

materialnym. Fenomen ten można analizować poprzez zewnętrzny 

i  wewnętrzny wymiar egzystencji określonego podmiotu. 

Odpowiednim pojęciem dla nauk o  bezpieczeństwie jest „kultura 

bezpieczeństwa”.  

                                                 
1
Artykuł jest rozwinięciem Słowa wstępnego z „Kultury Bezpieczeństwa. Nauka-

Praktyka-Refleksje”, WSBPiA „Apeiron”, nr 9, Kraków 2012. 
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Słowa klucze: kultura bezpieczeństwa, bezpieczeństwo, trzy filary 

bezpieczeństwa 

 

 

Wstęp 

 

Na wstępie autor proponuje zwięzłą definicję fenomenu, 

który towarzyszy rozwojowi człowieka – jest nim „kultura 

bezpieczeństwa”. Kultura bezpieczeństwa to ogół materialnego 

i  pozamaterialnego dorobku człowieka, który służy jego szeroko 

rozumianej (także pozamilitarnie) obronności. Służy ona de facto 

utrzymaniu (kultywowaniu), odzyskiwaniu (gdy utracono) 

i  podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa określonego podmiotu. 

Składają się na nią trzy następujące wymiary – pierwszy: mentalno-

duchowy, drugi: organizacyjno-prawny oraz trzeci wymiar: 

materialny. 

 

 

Kultura a kultura bezpieczeństwa i obronności  

 

Mówiąc o kulturze bezpieczeństwa, należy zacząć od 

podstawy funkcjonowania ludzkich grup, wspólnot i całych 

społeczeństw, podstawy, jaką stanowi wybudowana przez człowieka 

kultura
2
. Kultura to ogół utrwalonego materialnego 

i  pozamaterialnego dorobku człowieka.  

                                                 
2
Kultura – ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: 

duchowych, symbolicznych Najczęściej rozumiana jest jako całokształt 

duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Por. J. Kmita, G. Banaszak, 

Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury, Instytut Kultury, Warszawa 1994. 
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Jak głosi Robert Scruton – „kultura jest ważna”
3
. 

Stwierdzenie to, będące, wydawałoby się, truizmem, zdaniem autora 

nie brzmi w czasach globalizacji na tyle mocno, by nie trzeba go 

było częściej, niż ma to miejsce obecnie, powtarzać. Jeśli chodzi 

o  zachodni krąg kulturowy, wydaje się, że obowiązek winien 

szczególnie mocno być podejmowany przez mieszkańców Starego 

Kontynentu – kolebki Zachodniej, euro-amerykańskiej cywilizacji. 

Chcąc jednak z podniesionym czołem twierdzić wobec innych, iż 

„kultura jest ważna”, należy najpierw zaczynać od siebie, gdyż 

w  tym zakresie obecne trendy bardzo często są niestety rozumiane 

jako fałszywa interpretacja wolności, co powoduje obniżenie 

poziomu wielu dziedzin kultury. „Fałszywa wolność” uwalnia 

człowieka od pozornych „więzów” wynikających z ludzkiej 

powinności przestrzegania reguł kultury, a tym samym uwalnia od 

obowiązków, czy od odpowiedzialności. W sytuacji, kiedy dość 

szeroko popularyzowana jest anarchizująca wersja wolności, istnieje 

spore zagrożenie, iż nasza kultura może zostać roztrwoniona, a 

moralność, ze szkodą dla bezpieczeństwa ludzi trafi do lamusa 

anachronizmów, ustępując obyczajowości barbarzyńców, 

korzystających co prawda na co dzień z zaawansowanej technologii, 

lecz w większości ułomnych tak pod względem moralnym, jak też 

intelektualnym. Jest to zapewne tak szeroki temat, iż zasługuje na 

odrębne opracowanie.  

Częścią szeroko rozumianej kultury wybudowanej 

w  dziejowych procesach przez wielkie cywilizacje jest fenomen 

określany jako kultura bezpieczeństwa. „Jako wyraźnie 

zarysowująca się domena kultury towarzyszy człowiekowi od jego 

zarania. Jak zauważa wielu antropologów, z naszym Malinowskim 

na czele, zapewnienie bezpieczeństwa leżało u podstaw humanizacji 

                                                 
3
 R. Scruton, Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, Zysk 

i S-ka, Poznań 2010, s. 105–106. 
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i stanowiło conditio sine qua non nie tylko przetrwania gatunku 

ludzkiego, ale także rozwoju innych płaszczyzn ludzkiej kultury”
4
.  

Rozbudowaną definicję kultury bezpieczeństwa tak 

formułuje profesor Marian Cieślarczyk: kultura bezpieczeństwa 

jest to „wzór podstawowych założeń, wartości, norm, reguł, 

symboli i przekonań, wpływających na sposób postrzegania 

wyzwań, szans i (lub) zagrożeń, a także sposób odczuwania 

bezpieczeństwa i myślenia o nim oraz związany z tym sposób 

zachowania i dziania (współdziałania) podmiotów, w różny 

sposób przez te podmioty ‘wyuczonych’ i wyartykułowanych 

w  procesach szeroko rozumianej edukacji, w tym również 

w  naturalnych procesach wewnętrznej integracji i zewnętrznej 

adaptacji oraz w innych procesach organizacyjnych, a także 

w  procesie umacniania szeroko (nie tylko militarnie) 

rozumianej obronności, służących w miarę harmonijnemu 

rozwojowi tych podmiotów i osiąganiu przez nie najszerzej 

rozumianego bezpieczeństwa, z pożytkiem dla siebie, ale 

i  otoczenia”
5
.  

Jak wspomniano, kultura bezpieczeństwa postrzegana jest 

w trzech wymiarach: 

1.  Pierwszy wymiar – składają się nań określone idee, system 

wartości i duchowość osoby ludzkiej
6
;  

                                                 
4
S. Jarmoszko, Nowe wzory kultury bezpieczeństwa a procesy deterioracji więzi 

społecznej, [w:] Jedność i różnorodność. Kultura vs. kultury, E. Rekłajtis, 

R.  Wiśniewski, J. Zdanowski (red.), Aspra-JR, Warszawa 2010; B. Malinowski, 

Naukowa teoria kultury, [w:] Szkice z teorii kultury, Książka i Wiedza, Warszawa 

1958, s. 69. 
5
M. Cieślarczyk, Kultura bezpieczeństwa i obronności, Wyd. AP, Siedlce 2010, 

s.  210. 
6
Duchowość – pojęcie obecnie dostrzegane i opisywane przez naukę, jest ono 

szersze aniżeli pojęcie religii. Opisuje je między innymi; Por. P. Socha (red.), 

Duchowy rozwój człowieka, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000. 
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2. Drugi wymiar – odnosi się do społecznych oddziaływań 

organizacji oraz do systemów prawa, wynalazczości, 

innowacji etc.; 

3. Trzeci wymiar – obejmuje wszelkie materialne aspekty 

egzystencji ludzkiej
7
.  

Powyższe składowe kultury bezpieczeństwa Cieślarczyk 

nazywa „filarami kultury bezpieczeństwa”
8
. Badacz kultury 

bezpieczeństwa kolejno określa je jako filar mentalno-duchowy
9
, 

filar organizacyjno-prawny oraz filar materialny. Składowe tych 

filarów częściowo przenikają się, i tak na przykład wiedza 

występująca jako składnik pierwszego filaru, poza należącymi do 

niego, uznawanymi przez człowieka wartościami i zasadami, jest 

w  znacznym stopniu także elementem drugiego filaru, mającego 

charakter organizacyjno-prawny, a także związany z myślą 

techniczną w szerokim rozumieniu tego słowa.  

 

 

Świadomość doświadczonego podmiotu 

 

Kultura bezpieczeństwa funkcjonuje w czterech możliwych 

sytuacjach odniesionych do świadomości doświadczającego 

podmiotu
10

: 

                                                 
7
A. Kłoskowska, Socjologia kultury, PWN, Warszawa 2007, s. 103 i nast.; 

A.  Kroeber, Istota kultury, PWN, Warszawa 2002, s. 195 i nast. 
8
M. Cieślarczyk, Fenomen bezpieczeństwa i zjawisko kryzysów postrzegane 

w  perspektywie kulturowej, [w:] Jedność i różnorodność, E. Rekłajtis, 

B.  Wiśniewski, J. Zdanowski (red.), ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 96 i n. 
9
P. M. Socha, Duchowość – zarys koncepcji dla psychologii religii, „Przegląd 

religioznawczy”, 1995, nr 1. 
10

L.F. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2012, 

s.  99. 
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1. Zagrożenie istnieje obiektywnie – podmiot posiada 

świadomość niebezpiecznej sytuacji i może reagować na 

nią. 

2. Zagrożenie istnieje obiektywnie – podmiot jest 

nieświadomy realnie istniejącego niebezpieczeństwa. 

3. Zagrożenie istnieje obiektywnie – podmiot zna sytuację, ale 

nie ma możliwości w zakresie jednego, dwóch albo trzech 

filarów kultury bezpieczeństwa zareagować na wystąpienie 

zagrożenia. 

4. Zagrożenie nie istnieje – tutaj mogą wystąpić dwa 

warianty: 4.1. dany podmiot może mieć świadomość braku 

potrzeby czujności, uważności. Paradoksalnie, ta sytuacja 

też może w  sobie kryć niebezpieczeństwo – chociażby 

zagrożenie stagnacją, spowodowane nadmiernym 

komfortem w  wyniku braku zagrożeń; 4.2 lub błędnie – 

mieć przeświadczenie o jego istnieniu, co niepotrzebnie 

obniża jego poczucie bezpieczeństwa i niekorzystnie 

ogranicza możliwości działania podmiotu. Paradoksalnie, 

ta sytuacja też może w  sobie kryć niebezpieczeństwo – 

chociażby zagrożenie stagnacją, spowodowane 

nadmiernym komfortem braku w  wyniku zagrożeń. 

Powyższe cztery przypadki ilustrują w podstawowy sposób 

możliwości wystąpienia czterech poziomów świadomości stanu 

bezpieczeństwa danego podmiotu.  

 

 

Podsumowanie 

 

Ekwiwalentem kultury bezpieczeństwa są trzy filary (mentalny, 

organizacyjny i  materialny) szeroko – nie tylko militarnie –  pojętej 

obronności danego podmiotu. Utożsamienie pojęcia bezpieczeństwa 

z potencjałem obronności jest bliskie jednej z definicji 
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bezpieczeństwa sformułowanych przez sekuritologa, profesora 

Leszka Korzeniowskiego:  

„Bezpieczeństwo jest zdolnością do kreatywnej aktywności 

podmiotu i oznacza stan obiektywny polegający na braku [bądź 

neutralizacji] zagrożenia”
11

.  

Autor niniejszego opracowania wyraża ponadto opinię, iż 

po wtóre bezpieczeństwo możemy ujmować nie tylko jako 

określony stan rzeczy, ale także jako wartość
12

, jak również – 

w  trzecim wariancie: funkcję lub proces (niezagrożonego) 

rozwoju. 

Drugi i trzeci sposób rozumienia pojęcia bezpieczeństwa 

(wartość, proces rozwoju) pozwala je porównywać do fenomenu 

kultury bezpieczeństwa i obronności, a nawet przyjąć, iż są one 

tożsame. Kultura bezpieczeństwa opiera się na utrwalonych 

wartościach i  procesach rozwoju odzwierciedlonych w jej trzech 

filarach, w  wymiarach indywidualnym i kolektywnym oraz 

zewnętrznym i  wewnętrznym dla określonego podmiotu. Jak 

zauważa Korzeniowski na amerykańskich i  angielskich 

uniwersytetach zawartość odpowiednią dla nauk o  bezpieczeństwie 

ma właśnie pojęcie „kultura bezpieczeństwa”, której opisanie 

zawdzięczamy Nickowi Pidgeonowi
13

. 

  

                                                 
11

L.F. Korzeniowski, Zarządzanie bezpieczeństwem, PŚB, Kraków 2000, s. 437. 
12

Por. J. Piwowarski, Bezpieczeństwo jako stan oraz jako wartość, [w:] 

Bezpieczeństwo jako wartość, Materiały z II Konferencji Naukowej 

Bezpieczeństwo jako wartość z 18 kwietnia 2010, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa 

Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Kraków 2010. 
13

N. Pidgeon, Safety Culture and Risk Management in Organization, Cardiff 

1991. 
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Štefan Kočan - THE AGENT IN THE SLOVAK 

CRIMINAL LAW 

 
 

Abstract 

 

In the literature we encounter different terms to label agents. Even 

national legislation does not use a single term. Most often we 

encounter the terms “covert investigator”, “secret police”, 

“undercover cop”, “secret agent”. Not only that, there is a single 

term to refer to the Institute in practice, the vast majority of states 

differently regulates the specific conditions of use. This results in a 

different situation and problems in the area of organized crime, 

which also determines the different police and judicial practice of 

the Institute. For these reasons, we find the world in different 

arrangements to solve this problem. 
14

 

 

Keywords: agent, agent provocateur, undercover agent 

 

                                                 
14

J Viktoryova, J. Blatnický,: Methods of inquiry - the assessment of the current 

situation and possibilities for their further development. Proceedings of the 

professional work of professional appreciation course for investigators PZ held 

on 20 4th - 24 4th 2009th Bratislava, Police Academy, 2009, 133 p. 
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Abstrakt 

 

W literaturze spotykamy różne terminy określające etykiecie 

policjanta. Nawet ustawodawstwo krajowe nie używa jednego 

terminu. Najczęściej spotykamy się z określenia "tajna policja", 

"ukryty policjant", "tajny agent". W praktyce zdecydowana 

większość państw jednak odmiennie reguluje szczegółowe warunki 

stosowania tych terminów. Prowadzi to do różnych sytuacji i 

problemów w dziedzinie przestępczości zorganizowanej, które to 

określają również charakter działalności policji i sądów. 

 

Słowa klucze: agent, prowokator, tajny agent 

 

 

Introduction 

 

Effective control of crime and in particular its most serious control 

very sophisticated organized forms is a difficult task with which 

they are currently facing each state. Each country responds to 

solving problems associated with crime in another way, which 

results from the specific conditions of life of the society and the 

legal tradition of the country and belongs to security culture
15

. Every 

                                                 
15

 M. Cieślarczyk, Fenomen bezpieczeństwa i zjawisko kryzysów postrzegane w 

perspektywie kulturowej, [w:] Jedność i różnorodność. Kultura vs, kultury, E. 

Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski (red.), ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 96, 

S. Jarmoszko, Nowe wzory kultury bezpieczeństwa a procesy deterioracji więzi 

społecznej, [w] Jedność i różnorodność. Kultura vs, kultury, E. Rekłajtis, R. 

Wiśniewski, J. Zdanowski (red.), ASPRA-JR, Warszawa 2010; J. Piwowarski, 

Bezpieczeństwo jako pożądany stan oraz jako wartość, [w:] Bezpieczeństwo jako 

wartość, Wydanie pokonferencyjne z II Konferencji Naukowej z cyklu 

„Bezpieczeństwo jako wartość” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę 

Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, 18 

kwietnia 2008, s. 56-57. 
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good and proven solution is then transferred to other countries. In 

this way starting with crime control and exercise new rights and 

resources. One of these in our still relatively new institutes used to 

control crime is the criminal process of the agent, which has become 

a modern and highly effective tool in the fight against corruption. 

Application of this institute requires high professional erudition 

persons involved in the implementation of the Institute, which is 

reflected in a comprehensive, focused and purposeful activities 

aimed to prepare to conduct the actual deployment of the agent and 

the time after termination agent. 

 

The agent in the investigation of corruption offenses. 

The agent was first introduced or used in the Slovak Republic or the 

former Czechoslovakia. The origins of its use in the field of crime 

can be seen especially in the United States. With the exception of 

the U.S., ie mainly in European countries, we can talk about a 

relatively new criminal procedural Institute, under our conditions 

and means operative-investigative activity that is significantly 

involved in identifying and clarifying the most serious forms of 

crime and identifying the perpetrators and especially in cases where 

the use of other means, does not lead to the desired result. 

Introducing agent Institute in our legal system was associated with 

an extensive discussion on the necessity, eligibility and last but not 

the least, its constitutionality and legality. The huge boom in crime 

in the context of social change after 1989, however, brought the 

legislator considers the desirability of this institute. Law no. 

247/1994 Coll, which amended the Criminal Procedure Act (Act no. 

141/1961 Coll.) With effect from 1 January 1994, inter alia, for the 

first time in history to introduce new Slovak law the agent. The 

institute has undergone several changes and the adoption of the new 

Criminal Procedure Code no. 301/2005 is modified particularly in 

§  10 paragraph. 19 and 117 The legal conditions for the use of the 
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agent as a means of operative-investigative activities are governed 

by § 117th These legal conditions are: 

- the existence of an exhaustive list of the crime - which include 

corruption, 

- substantially impede the detection, identification and rebuking 

the perpetrator of the offenses differently(evidence) 

- the existence of suspicion on the basis of experience gained in 

the enforcement of the commission of a crime offenders in the 

past or in the future
16

. 

Using an agent is only possible on the basis of an order issued 

by the President of the Senate (in court), or an investigating judge 

(in the procedure before the prosecution or pre-trial). Issue an order 

to use the agent may exceptionally well prosecutor (in progress 

prior to prosecution or pre-trial) under the following conditions: 

-  it is an urgent matter, 

- use Agent is not associated with entry into a dwelling of another 

- not to use an agent under § 117, paragraph.  

Validity of this order made the prosecutor is limited to 72 hours 

of its release, and this time it must be confirmed by the judge for 

preliminary proceedings, otherwise expires. The provisions of 

§  117, paragraph. 2 is a modified range procedure agent. In general 

it can be stated that the conduct of the agent to be generally 

consistent with the purposes of the Act as expressed in § 1 

paragraph. 1 and should be proportional to the unlawfulness of the 

offender. Agent must proactively induce to commit an act. This 

arrangement is modified in the case of corruption, when it is 

                                                 
2
J. Ivor. et al., Criminal procedural law. Second, by a revised edition. Bratislava: 

IURA EDITION, 2010, p. 407 to 410. 
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admitted some form of initiative proceedings under the following 

conditions: 

- suspected acts of corruption, 

- suspect the foreign public official or public figure, 

- justifiably expected crime suspects without abetting of crimes 

based on the findings. In legal terms this implies some form of 

influence offender in the case plan a legal character and 

corruption does not exclude direct involvement in the 

implementation of the agent perpetrator intends to commit an 

offense. 

Agent acting under covert or without legend. Severity Institute 

agent is adapted to the rules of the hearing options. The pretrial 

hearing is entitled to make an agent prosecutor in the use of 

technical equipment for audio and video so that his identity not be 

revealed. Before the court is entitled to make the agent questioning 

the presiding judge, rarely, by using the technical equipment for the 

transmission of video and audio, with the eventual change in 

appearance and voice of an agent, or to the exclusion of the accused, 

the trustees and the public from the courtroom. Code of Criminal 

Procedure allows the court proceedings questioning the witness, 

who is president of the Police Force authorized officer of the Police 

Force, and the facts obtained agent. The Criminal Procedure Code 

provides that if an agent is a person other than a member of the 

Police or a police officer of another country and agrees that his 

identity has been revealed, were used for further proceedings 

provisions of the Criminal Procedure Code of the witness. 

Agent may perform its tasks and in another country. This may be 

the action of the proceedings in another state or in the Slovak 

Republic. Prerequisite for this process is the approval authority of 

the State in whose territory the act and decision of the President of 

the Police (unless otherwise stipulated by an international 
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treaty).Factors relating to the crime unrelated to the case in which 

the agent used, may be used in other proceedings as evidence only if 

they relate to any of the offenses listed exhaustively in § 117 

paragraph.  

First literature distinguishes between "agent-provocateur" 

and "agent-controller". The agent controller and its application in 

practice in the investigation and proof of the corruption offenses 

does not more - not fewer problems. Possibilities and conditions of 

use secret agent deal with the XVI. International Congress of Penal 

Law, which in conjunction with the possibilities of using undercover 

Institute and other funding so. proactive investigations formulate 

basic requirements that must be met each case. These requirements 

are translated into several basic principles for which the European 

Court of Human Rights case law declared in more demand strict and 

absolute compliance.  

 

The principles: 

a) the legality of using an agent - the agent rules Institute controller 

is included in § 117 Tr. well with the exception of those provisions 

relating to the agent provocateur, the specific principle of legality is 

covered through the above sections of the Act, are as follows at law 

the conditions and limits agent Institute enjoyment. Using agent 

(controller) can be regarded as legitimate, if they are in a particular 

case met all the conditions, the fulfillment of which the current rules 

of criminal procedure binds the possibility of its use, 

b) the agent uses subsidiarity - is expressed in § 117, paragraph. 1, 

second sentence Tr. Regulations, which is stipulated that the use of 

the agent is only possible in the case where the detection, 

investigation and convictions for crimes otherwise substantially 

impede, 

c) proportionality in the use of agent - Again, this institution may 

only be used in detecting, identifying and convicting the 
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perpetrators of the most serious crimes, which include corruption 

offenses 

d) judicial review - is contained in several provisions of § 117 Tr. 

order in particular paragraph. 5 to 7, namely the definition of the 

range of entities that are authorized to issue an application agent 

(controller), the conditions which must be in addition to the general 

requirements include the design and also the command to use an 

agent, the agent uses time frame and also range entities be entitled to 

decide on the extension of already issued an order to use an agent. 

Legislation agent controller meets the requirements set for its 

use internationally. In recent years, often occurring in the theory and 

practice of opinions that effective in the fight against corruption 

would be called exploitation. agent - provocateur. Already in the 

older literature, some authors analyze questions of criminal liability 

agent - provocateur. 

 Agent - provocateur was criminally liable under the Criminal 

Code for crimes, offenses and misdemeanors no. 117 of 27 May 

1852, where the provisions of § 9 stated: someone who calls to some 

crime, encourages, challenges, commits, if it was not the result of 

action, not consummated seduction of this crime and may be 

sentenced to a penalty which should be saved as an attempt of 

crime
17

. 

Institute uses the agent must be associated only with that 

limited the rights that are necessary for the purpose of detecting and 

proving a particular crime. It is also necessary to respect all the 

basic principles of criminal proceedings, particularly the principle of 

proportionality and restraint. Due to the nature and character of the 

Institute through an agent it is possible to obtain information 

                                                 
17

B. Repík, The European Convention on Human Rights and Criminal Law. I. 

issue, London: ORAC, 2002, p. 199 et seq. 
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relevant to criminal proceedings as well as the people who take part 

in it.  

Agent operates in the criminal environment in which it 

obtains information relevant to criminal proceedings. Thus, the 

information may not always have direct evidence on the importance 

of a particular matter to which the application relates agent, but can 

fact-finding focus in the right direction of the police procedural and 

action by law enforcement agencies Slovak criminal procedural 

treatment of the Institute, namely § 117 TP distinguishes agent 

controller (§ 117 paragraph. 1 TP) and agent provocateur (§ 117 

paragraph. 2 TP). Issues, opportunities and contexts of use of a 

secret agent Institute dealt XVI. International Congress of Penal 

Law. In its conclusions, said that the use of agents and resources so 

similar. proactive investigation is possible, but must be made subject 

to a number of principles. In this context, it was expressed: 

a.) the principle of legality (legality) using the agent 

b.) the principle of subsidiarity, 

c.) the principle of proportionality and 

d). principle of judicial review. 

Strict and consistent application of the principles declared in 

several of its decisions and the ECHR. Principle of legality is filled 

by establishing § 117 TA, which governs the agent and the 

conditions of its use. The principle of subsidiarity is directly 

expressed in § 117, paragraph. 1 TP, which states that the use of this 

institute is only possible if the detection, investigation and 

convictions a specified range of offenses otherwise much more 

difficult. Thus, the primary purpose of these are used by other law 

enforcement agents. Only in the event that their use would be to 

detect, identify and convictions substantially more difficult, 

appropriate use of the Institute's agent. This provision is also 

expressed in the principle of proportionality agent Institute, since its 

use is possible only in the most serious forms of crime. The agent 
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can be used only when it comes to detecting, identifying and 

convictions of crimes, corruption offenses, the offense of money 

laundering and abuse of office. Use of this institute is only possible 

if the already acquired knowledge is justified suspicion that he has 

committed or has yet to happen to commit any of the offenses 

specified range. The question of conflict with fundamental human 

rights are dealt with primarily by the general basic principles of 

criminal proceedings. This is particularly the principle of 

proportionality and restraint in which the competent authorities shall 

proceed to the fundamental human rights and freedoms of persons 

with whom they come into contact, interfering only to the extent 

that is necessary to achieve the purpose of the act and the criminal 

proceedings. Always and in all circumstances be obliged to do so in 

order to preserve human honor and dignity respected and all basic 

human rights. Guarantee the protection of fundamental human rights 

are made a requirement for strict compliance with the conditions of 

use of this institute and the group of entities that may issue an order 

to use it. Last of the expressed principles, the principle of judicial 

review, is expressed in § 117, paragraph. 5 to 7 TP by: 

 

1. among the bodies authorized to issue an order to use agen 

2.  circuit design requirements for an order 

3. time horizon for which the use of the agent bound 

4. range of bodies authorized to decide on the extension 

originally issued the order to use the agent, if necessary, as 

well as the length of the extension and 

5. particulars of the order itself
18

. 

                                                 
18

V. David, A. Nett, Corruption in international law, European and Czech, 

London: C.H.BECK, 2007, p. 294. 
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Activity of the agent (controller) must also meet several other 

requirements. The first is to comply with TP, which is the proper 

detection of offenses and their perpetrators to justice so as to be 

simultaneously respected human rights and fundamental freedoms 

(§ 1 TP). Activity agent also must be commensurate with the 

seriousness of those crimes, detection, investigation and convictions 

which the agent involved. At the same time, however, the agent 

(controller) may induce the initiative to commit the offense. For the 

purpose of entering into a particular criminal environment and 

performance of its functions, it is permanent or temporary cover 

provided information about his identity, marital status, education, 

employment and so on. (The legend), under which acts and which 

serves to protect it. Legislation agent - provocateur is contained in 

§  117, paragraph. 2 TP. On the basis of this legislation is in relation 

to a particular range of criminal offenses and the specific range of 

people possible, according to our criminal process modifications and 

proactive solicitation to commit an offense under the condition that 

the facts indicate that the offender committed the offense without 

being an order to use the agent. The scope of the offenses covered 

by the suspicion that may include all corruption offenses, as 

provided in III. work VIII. Head of Special TZ. Group of persons in 

respect of whom can benefit from this institute is composed of 

public officials and foreign public officials. Range of offenses and 

the entities to which such provocation may be, is so significantly 

reduced. Use of the Institute's agent - provocateur is therefore 

according to Slovak legislation possible. Its use is ex lege bound to 

meet three cumulative conditions, which we include suspicion of 

corrupt offenses relating to the domestic or foreign public official 

with the previously established facts must show that corrupt crime 

would be committed, even if the order to use the agent was released.  
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Conclusion 

Issues of police provocations are generally very delicate problem. 

Police provocation is, usually secret police procedure, which results 

in an action (act) committed by a person who has become the 

subject of a subsequent criminal prosecution or to be the subject of 

the prosecution was to become. "Police provocation on the case thus 

occurs when the Police know that a particular person would, under 

certain circumstances, to commit the crime, and for this purpose are 

the terms and conditions established for the commission by a third 

party (the agent). This work is a thorough documentation of the 

course, since information thus obtained is in the nature of criminal 

proceedings accorded evidence. Of course, in this case refers 

subsequent legislation on the range of bodies that decide on the 

issuance of an order to use this institution, the substrate on which 

the command is issued for the use of the agent, the time flexibility 

of use, rules for the extension of the order to use the agent and 

requirements of this order (§ 117 paragraph. 5-7 TP). 
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Andrzej Zachuta - WYBRANE ZAGADNIENIA 

Z  KRYMINALISTYKI. ŚLADY ROŚLINNYCH 

PYŁKÓW I ZARODNIKÓW 
 

 

Abstract 

 

The study presents problems of the youngest branch of botany – 

forensic palynology. It briefly discusses the phenomenon of pollen 

spectrum – how to analyze it and the scope of its application. 

Examples of investigative and judicial practices  illustrate the 

usefulness of the palynological method in legal argumentation, with 

a special emphasis on the usefulness in criminal proceedings. The 

author also argues for the scientific nature of pollen-spore method 

and techniques used in it. 

 

Key words: evidence, forensics, palynology, pollens, vestige 

 

Abstrakt 

 

W opracowaniu przybliżono problematykę palinologiczną od 

początków tej najmłodszej gałęzi botaniki, ze szczególnym 

uwzględnieniem tzw. palinologii sądowej (kryminalistycznej). 

Zwięźle omówiono fenomen spektrum pyłkowo – zarodnikowego, 

sposoby jego analizy, wartość uzyskanych wyników i zakres ich 



Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje 

1 grudnia 2012 

 

 
 

29 

zastosowania. Przykładami z praktyki śledczej i sądowej, chociaż 

nie tylko, zilustrowano przydatność metody palinologicznej 

w  procesie dowodzenia, ze specjalnym zwróceniem uwagi na 

przydatność w postępowaniach karnych. Ponadto wskazano na 

przesłanki pozwalające przyznać naukowy charakter pyłkowo-

zarodnikowej metodzie i stosowanym w niej technikom. 

 

Słowa klucze: dowód, kryminalistyka, palinologia, pyłki, ślad  

 

 

Roślinne pyłki i zarodniki oraz ich ziarna istnieją od 

powstania życia na naszej planecie. Od zarania dziejów wyglądały 

jak dzisiejsze, funkcjonowały i znajdowały się, jak teraz, 

w  określonym otoczeniu, spełniały w taki sam sposób takie same 

funkcje rozrodcze. 

Nic dziwnego, że na pewnym etapie rozwoju biologii ślady 

pyłków i  zarodników przyciągnęły uwagę badaczy śladów 

kryminalistycznych, przez co stały się także elementem kultury 

bezpieczeństwa.
19

 Stało się to w połowie XX w.
20

, kiedy 

z  powodzeniem zaczęto sięgać do niektórych z osiągnięć 

                                                 
19

 M. Cieślarczyk, Fenomen bezpieczeństwa i zjawisko kryzysów postrzegane w 

perspektywie kulturowej, [w:] Jedność i różnorodność. Kultura vs, kultury, E. 

Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski (red.), ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 96, 

S. Jarmoszko, Nowe wzory kultury bezpieczeństwa a procesy deterioracji więzi 

społecznej, [w:] Jedność i różnorodność. Kultura vs, kultury, E. Rekłajtis, R. 

Wiśniewski, J. Zdanowski (red.), ASPRA-JR, Warszawa 2010; J. Piwowarski, 

Trzy składowe kultury bezpieczeństwa, [w:] „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – 

Praktyka – Refleksje”, nr 9, Kraków 2012, s. 4. 
20

Na temat palinologii w kryminalistyce i procesie karnym patrz m.in. 

A.  Zachuta, Palinologia kryminalistyczna, Prokuratura i Prawo nr 10/2004, s.120 

- 145. 
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najnowszej gałęzi botaniki - palinologii.
21

 W światowej botanice 

wyodrębnił się nawet specyficzny nurt tej dyscypliny naukowej, 

nazywany palinologią sądową względnie kryminalistyczną.
22

 

W  piśmiennictwie powszechnie przyjmuje się, że po raz pierwszy 

nazwy „palinologia kryminalistyczna” użyto w 1945 r., a pierwszy 

raz dowód z opinii palinologicznej w postępowaniu karnym 

wykorzystano w Szwecji w 1959 roku w sprawie o zabójstwo.  

W zainteresowaniu palinologii jako jednej z najmłodszych 

gałęzi botaniki pozostają badania ziaren pyłków i zarodników 

wyższych roślin zarodnikowych, współczesnych i kopalnych oraz 

innych organizmów, ich wyglądu, morfologicznych cech budowy, 

zawartości, składu a także ich pozostałości, losów poza rośliną 

macierzystą oraz badania rozprzestrzeniania się ich na różnych 

obszarach globu (aeropalinologia).
23

 Wyniki tych badań służą celom 

naukowym i praktycznym. Palinologiczna metoda pyłkowo-

zarodnikowa pomaga m.in. w ustalaniu zmian klimatu, poznawaniu 

historii rozwoju roślinności, wpływu człowieka na przestrzeni epok 

na szatę roślinną, układaniu w czasie kolejności zasiedleń planety 

przez określone grupy ludzkie. Chętnie i często do metody 

palinologicznej sięga medycyna (alergologia), wykorzystuje ją 

pszczelarstwo (melisopalinologia), geologia, archeologia, 

klimatologia. Metoda okazała się przydatna w badaniach 

                                                 
21

Nazwa wywodzi się od greckiego czasownika palyno -rozsiewać, prószyć na 

coś, posypywać oraz rzeczownika logos – słowo. 
22

W piśmiennictwie zagranicznym stosuje się nazwę: palinologia sądowa. 
23

por. m.in. J. Dyakowska, Podręcznik Palynologii, Warszawa1959, s. 7. 

Uzupełnić należy, iż w wielu ośrodkach akademickich na świecie, wśród nich 

w  Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi się prace nad 

profilowaniem DNA pyłków i zarodników, co w przypadku uzyskania 

pozytywnych wyników pozwoli na bardzo ścisłe przyporządkowanie konkretnych 

pyłków i zarodników do konkretnego osobnika, a nie tylko do jego gatunku.  
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historycznych
24

, w tym w dziedzinie historii sztuki, kryminalistyce, 

wojskowości itd.
25

 Na tle tak szerokiego zastosowania palinologii 

trudno nie wspomnieć, że szczególnie w badaniach roślinności 

w  epokach minionych i aeropalinologii, polska nauka zajmuje 

w  świecie czołową pozycję, chociaż dla porządku trzeba też 

zaznaczyć, iż w dziedzinie kryminalistyki angażowana jest 

sporadycznie i pod tym względem sytuuje Polskę na jednym 

z  ostatnich miejsc wśród krajów, w których w ramach palinologii 

rozwija się specjalizacja kryminalistyczna (sądowa). 
26

 

                                                 
24

Analizie pyłkowej poddano np Całun Turyński.. Ekspertyza ta oczywiście nie 

była w stanie wskazać na czas, w którym wykonano tkaninę, ale spektrum 

pyłkowe nie wykluczyło, że pochodzi ona z Bliskiego Wschodu.  
25

 Podczas interwencji wietnamskiej nagłośnieniu w mediach uległo oskarżanie 

ZSRR i Wietnamu przez USA o stosowanie w Laosie, Kampuczy i Afganistanie 

lotnych trujących środków chemicznych. Mikotoksyny z grupy trychotecyn miały 

być zrzucane z samolotów w postaci żółtego deszczu pozostawiającego na 

powierzchni, na którą opadnie - żółte plamki.. Poza podejrzewanymi, tylko kilku 

naukowców z Uniwersytetu Harvarda nie zgadzało się z tą opinią. W 1982 roku, 

niezależnie od siebie, w kilku ośrodkach naukowych w plamkach żółtego deszczu 

stwierdzono wysoką koncentrację ziarn pyłku. Obserwacje przeprowadzono 

w  Azji południowo wschodniej. Okazało się, że niektóre pszczoły azjatyckie 

z  obszaru klimatu umiarkowanego, odbywają tzw. loty oczyszczające. Wydalają 

wtedy zgromadzone podczas zimowania odchody. W Parku Narodowym Khao 

Yai, na pólnocny wschód od Bangkoku, natrafiono na żółty deszcz spowodowany 

przez niezliczone roje pszczół, które nagle opuściły swe gniazda ulokowane na 

drzewach i w chwilę później spowodowały opad żółtych kropelek o gęstości 209 

punktów na m
2 

.Domniemany środek chemiczny okazał się pszczelimi 

odchodami, zawierającymi ziarna pyłków roślin zapylanych przez owady.  
26

Istnieje Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Palinologicznych skupiająca 

Stowarzyszenia poszczególnych krajów. Organizuje co cztery lata 

Międzynarodowe Kongresy Palinologiczne. XI Międzynarodowy Kongres 

Palinologiczny w Grenadzie odbył się od 4 – 9 lipca 2004 roku i po raz pierwszy 

w historii tych spotkań osobną sesje przeznaczono na omówienie problematyki, 

którą zajmuje się palinologia sądowa. Por. J. Madeja, XI Międzynarodowy 

Kongres Palinologiczny (Hiszpania, Grenada 4 – 9 lipca 2004) – sprawozdanie, 

Prokuratura i Prawo Nr 5/2005, s. 173-176. 
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Punktem wyjścia dla dociekań palinologicznych jest fakt, że 

rośliny rozmnażają się płciowo za pomocą komórki jajowej 

i  plemników albo bezpłciowo np. za pomocą zarodników, pędów 

podziemnych, pływek itd. U roślin kwiatowych, kwiat rośliny 

w  swej anatomicznej budowie posiada żeński organ płciowy - 

słupek oraz męski – pręciki. W składowej części główki pręcika 

w  pylniku wytwarzany jest pyłek, który w postaci dojrzałych ziaren 

stanowi męski element rozrodczy, odpowiedzialny za rozmnażanie 

płciowe roślin kwiatowych. Gdy ziarna pyłków są gotowe do 

podjęcia procesu rozmnażania - pylnik pęka zaś zgromadzone 

w  nim ziarna pojedynczo lub w grupach wydostają się na zewnątrz 

i jeżeli zetkną się ze słupkiem, mają szansę spełnienia swego 

biologicznego przeznaczenia. Rośliny zarodnikowe (paprotniki, 

grzyby, mszaki, porosty, glony, bakterie) są bezkwiatowe 

i  rozmnażają się przez zarodniki. Powstawanie zarodników 

służących rozmnażaniu poza płciowemu, poprzedzone jest 

podziałem redukcyjnym komórek macierzystych. 

Pyłki i zarodniki zarówno szybciej, jak i wolniej ulegające 

rozkładowi, aż do momentu, kiedy do niego nie dojdzie, można 

stosunkowo łatwo ustalić, zebrać, zabezpieczyć i poddać badaniom. 

Okazuje się przy tym, że zróżnicowanie pyłków i zarodników pod 

                                                                                                                
Dynamiczny rozwój palinologii sądowej zauważa się zwłaszcza w Nowej 

Zelandii, Australii, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Anglii oraz 

Niemczech, a w ostatnim dziesięcioleciu także w Chinach. Zauważyć też trzeba, 

że jakkolwiek polska palinologia sądowa spopularyzowała zaledwie kilka 

przypadków opiniowania dla realizacji celów procesu karnego, to na listach 

biegłych sądowych figurują biegli przygotowani do profesjonalnego 

opracowywania ekspertyz z omawianej dziedziny. Do wykonywania ekspertyz 

palinologicznych dla potrzeb sadów i organów ścigania doskonale przygotowane 

są uniwersyteckie Instytuty Botaniki. Ostatnio na stronach internetowych 

ogłaszają się także prywatne laboratoria i zakłady oferujące gotowość 

przeprowadzania zleconych badań palinologicznych.  
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względem gatunkowym i sposobu rozprzestrzeniania się sprawia, że 

próby pobrane w odległości kilku metrów od siebie mogą 

wykazywać inną charakterystykę.
27

 To z kolei stanowi bardzo cenną 

wskazówkę dla realizacji celów dowodowych. 

Skoro na powierzchni lub przy powierzchni ziemi istnieją 

skupiska ziaren pyłków i zarodników, skoro można je pobrać, 

zabezpieczyć i poddać badaniom, to nieodparcie narzuca się pokusa, 

aby fenomen pyłkowo-zarodnikowy, w określonych 

okolicznościach, potraktować jako ślad kryminalistyczny.
28

 

Aeroplankton unoszący się w atmosferze w dalszym czy bliższym 

dystansie od rośliny macierzystej, pyłki przenoszone przez 

zwierzęta, cięższe od ziaren pyłków ziarna zarodników pozostające 

tuż opodal macierzystych paproci i grzybów łatwo przedostające się 

na odzież i obuwie człowieka, mogąc okazać się atrakcyjnym 

materiałem, przydatnym dla celów dowodowych. Największe 

znaczenie mają ziarna pyłków i zarodników występujących rzadko, 

związanych z określonym obszarem i rozprzestrzenianych na 

niewielkie odległości. Głównie chodzi tu o materiał biologiczny, 

pochodzący z roślin niskich – zielnych, wodnych, paproci, grzybów 

i pleśni, opadający bezpośrednio pod roślinę lub w najbliższym jej 

sąsiedztwie. Spektrum pyłkowe lub zarodnikowe utworzone z takich 

gatunków może wykazywać daleko idące zróżnicowanie w próbach 

pobranych z miejsc odległych od siebie zaledwie o kilka metrów. 

Sprzyja to wyjątkowo procesom identyfikacyjnym. I odwrotnie; 

                                                 
27

B. Hołyst, Kryminalistyka … s. 643. 
28

T. Hanausek zdefiniował ślad kryminalistyczny jako wszelkie dające się ustalić 

w danym wycinku rzeczywistości następstwa tych zmian, których zespół albo 

tworzy jakieś zdarzenie, albo jest z tym zdarzeniem ściśle powiązany. Dzieląc 

ślady kryminalistyczne ze względu na ich zewnętrzną postać rozróżniał m.in. 

takie, które jako rzeczy przed określonym zdarzeniem, nie znajdowały się na tym 

miejscu, na którym następnie się znalazły. - por. T. Hanausek, Kryminalistyka – 

zarys wykładu, Kraków 1996, s.30 i 67. 
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mało przydatne dla identyfikacji są pyłki drzew występujących 

niemal wszędzie i na znacznych obszarach np. sosny, brzozy, olszy 

itd. a na dodatek, mogące, przy sprzyjających warunkach, jak o tym 

była mowa, pokonywać ogromne odległości. Można też 

wykorzystać kalendarz pylenia. Każda pora roku odznacza się nie 

tylko swoistym rodzajem pylenia, ale także odmiennym zestawem 

pyłków i zarodników. Dysponując konkretnym zestawem pyłków 

lub zarodników można go precyzyjnie przypisać do określonej pory 

roku, a nawet konkretnego miesiąca, chociaż nie do konkretnego 

roku kalendarzowego. Zestaw ten, często uzupełniony 

o  charakterystyczne elementy podłoża, z którym jest związany 

(przykładowo uzyskany z miejsca zdarzenia przestępnego), może 

wykazywać te same cechy, jakie posiada inny zestaw, składający się 

z pyłków lub zarodników zabezpieczonych poza miejscem 

zdarzenia, pozostającego w polu widzenia eksperta. Analiza pyłków 

i zarodników w próbkach pobranych z gleby o różnej lokalizacji 

(z  różnych miejsc) często stanowi cenny materiał w poszukiwaniu 

więzi pomiędzy osobami podejrzewanymi a rzeczami 

odnalezionymi na miejscu typowanym jako miejsce popełnienia 

przestępstwa, potrafi też precyzyjnie z dokładnością do kilku 

kroków odróżnić miejsce popełnienia czynu i od podanego przez 

sprawcę miejsca powstania dowodowego zabrudzenia glebą na jego 

ciele czy odzieży.
29

 

Rudymentarne prawidłowości przyrodnicze odnoszące się do 

pyłków i zarodników, pogłębione wynikami potocznej obserwacji 

wskazują, że człowiek może zarówno zbierać na siebie pyłki 

i  zarodniki jak i te, których jest nośnikiem pozostawiać w miejscu, 

w którym przebywa (może to być miejsce przestępczego zdarzenia, 

jak też inne wiążące się z czynem zabronionym o cechach 

przestępstwa). Mechanizm zbierania i pozostawiania tych śladów 

                                                 
29

por. B. Hołyst, Kryminalistyka … ,s. 646. 
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jest różny. Zwrócono uwagę na to, że podczas oddychania, 

sporomorfy wchłaniane są do przewodu oddechowego i następnie 

przenikają do przestrzeni nosowo - gardłowej oraz płuc. 

Odnajdywano je w treści pobranej z przewodu pokarmowego. 

Pozostają we włosach (zwłaszcza na głowie i brodzie), gdzie mogą 

być przechowywane znacznie dłużej aniżeli na powierzchni ciała, 

z  którego łatwo spłukują się podczas mycia, na brwiach i rzęsach 

oraz brudzie spod paznokci. Najczęściej ujawniane są na odzieży, 

obuwiu wraz z resztkami przylepionego błota czy ziemi i na innych 

przedmiotach, co do których nie można wykluczyć, że miały 

związek z przestępstwem (w tym także na zewnętrznych elementach 

pojazdów tj. karoserii, oponach, nadkolach, jak i wewnętrznych: 

wykładzinach tapicerskich, podłodze, pedale gazu i sprzęgła, na 

pedale hamulca nożnego i dźwigni ręcznego itp.).
30

 Pyłki i zarodniki 

ujawniano również dla celów dowodowych na cennych obrazach, 

zabytkowych meblach, broni palnej, pętli wisielczej, dokumencie, 

gdy w czasie jego sporządzania do nie wyschniętego atramentu 

przykleiły się pyłki obecne w powietrzu.  

W dość bogatej już praktyce zagranicznej, stosunkowo 

często analizie palinologicznej poddawana jest treść żołądka ofiary 

przestępstwa, w celu ustalenia m.in. jaki był jej ostatni posiłek 

i  gdzie był spożyty. Próby pobrane z odzieży, skóry, włosów 

głowy, brwi i brody, jamy ustnej oraz spod paznokci 

podejrzewanego o sprawstwo i ofiary, po zbadaniu metodą 

palinologiczną, w wielu sprawach pozwoliły na zidentyfikowanie 

miejsca zabójstwa, ustalenia trasy przemieszczania zwłok oraz 

miejsca ich ukrycia, określenia okoliczności zgonu, ustalenia drogi, 

którą pieszo albo za pomocą zabezpieczonego do badań pojazdu 

poruszał się sprawca, kategorycznego obalenia alibi sprawcy itd.  

                                                 
30

por. doniesienie naukowe z 12 maja 2004 Heather Catchpole, Pollen clues 

ignored, says forensic expert – ABC Science Online. 
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Empiria palinologii sądowej dowiodła, że szczególnie cenny 

materiał do dalszych badań stanowią próby mieszane - zawierające 

poza pyłkami i zarodnikami także inne części roślinne, drobiny 

zwierzęce i mineralne, zanieczyszczenia i drobnoustroje 

(mikroorganizmy) mogące być wysoce charakterystyczne dla 

danego miejsca.
31

 Zanieczyszczenia antropogeniczne, związane 

z  działalnością człowieka (różnego rodzaju tworzywa, metale, szkło 

itp.) występują już dziś nie tylko w obrębie siedlisk ludzkich. 

(problem tzw. dzikich wysypisk śmieci). Zanieczyszczenia te mogą 

być charakterystyczne dla danej przestrzeni, a ponieważ z reguły 

dotyczą najpłytszych poziomów, najczęściej mają istotne znaczenie 

dowodowe.
32

 Pełne wykorzystanie informacji zawartych w próbach 

pobranych z danego miejsca, zwykle wymaga ekspertyz 

multidyscyplinarnych, opracowywanych przez zespoły biegłych 

różnych specjalności np. palinologa, geologa, fizyka i chemika na 

podstawie wyników analizy pyłkowej i analizy fizyko-chemicznej 

gruntu lub innego podłoża, na którym zabezpieczono ziarna pyłków 

oraz zarodniki . Sama analiza pyłkowa nie zawsze może okazać się 

wystarczająca dla sądu, nawet jeżeli w stadium przygotowawczym 

postępowania karnego okaże się pomocna dla ułożenia racjonalnego 

planu dochodzenia czy śledztwa.  

Dopiero ustalenie pełnej lub przybliżonej zgodności sporomorf 

określonego rodzaju i ich odpowiednio wysoki procentowy udział w 

próbie dowodowej i porównawczej, uzupełnionej ustaleniem w obu 

próbach tożsamości składników mineralnych i zwierzęcych, 

pochodzących z tła środowiskowego oraz zanieczyszczeń 

                                                 
31

Do drobnoustrojów zalicza się wszystkie bakterie, pierwotniaki, wirusy, liczne 

glony i niektóre grzyby. Z dowodowego punktu widzenia ważne znaczenie mogą 

odgrywać drobnoustroje drapieżne (cudzożywne). Wszystkie mineralizują 

(rozkładają) substancje organiczne. 
32

por. J. Zięba Palus, Ekspertyza fizykochemiczna, [w] Ekspertyza Sądowa pod 

red. J. Wójcikiewicza, ZAKAMYCZE 2002, s. 202. 
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homogenicznych, może przyczynić się do potwierdzenia albo 

odrzucenia przyjętej wersji śledczej, potwierdzenia lub obalenia 

alibi sprawcy.  

Jak widać pyłki i zarodniki, to ten rodzaj mikrośladów, które 

w równym stopniu dotyczą sprawcy i ofiary. Obydwoje zupełnie 

przypadkowo i niepostrzeżenie zostają wyposażeni w te ślady wraz 

z innymi mikroelementami środowiska, w którym rozegrało się 

badane zdarzenie. Na podstawie tych śladów ujawnionych 

u  sprawcy i ofiary można ustalać, gdzie, czasem też kiedy oraz 

w  wyniku czyjego zachowania stało się to, co jest przedmiotem 

badania, a nierzadko można także rekonstruować, w jaki sposób 

owo zdarzenie przebiegało.  

Podstawowym warunkiem prawidłowego przeprowadzenia 

ekspertyzy palinologicznej i uzyskania wartościowego dowodu jest 

odpowiednie, fachowe pobranie próbek za pomocą technik 

adekwatnych do rodzaju pobieranego materiału, z bezwzględnym 

niedopuszczeniem do jakichkolwiek zanieczyszczeń, bezbłędnym 

ich opisaniem oraz z zagwarantowaniem im odpowiedniego 

przechowywania do czasu przekazania biegłemu lub zespołowi 

biegłych dla przeprowadzenia badań, poddania ich wyników 

poprawnej interpretacji oraz wyciągnięcia naukowo uzasadnionych 

wniosków końcowych. Procesową wartość dostarczonego dowodu 

oceni najpierw zlecający ekspertyzę organ procesowy, a jeżeli 

dojdzie do wniesienia aktu oskarżenia – właściwy sąd. 

Pobierający próby musi jednak przynajmniej ogólnie 

orientować się, jakie metody badawcze mogą być zastosowane 

w  dalszej procedurze poznawczej oraz na czym one polegają. 

Znajomość tych zagadnień pozwala bowiem na zabezpieczeniu 

odpowiednich prób pod względem wielkościowym, ilościowym 
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i  jakościowym.
33

 Każda, zwłaszcza mieszana próba powinna być 

pobrana nie tylko z odpowiedniego miejsca, ale też w takiej ilości, 

aby możliwe było podzielenie jej na tyle samodzielnych porcji, ile 

zostanie zastosowanych metod niszczących lub degradujących 

materiał badawczy i na dodatek z marginesem zapewniającym 

możliwość powtórzenia badań przez innego eksperta lub ich zespół. 

Nie zawsze bowiem braki ilościowe będzie mogła zastąpić 

odpowiednia kolejność badań. Najlepiej więc byłoby, gdyby próby 

pobierał sam ekspert, ale niekiedy jest to niemożliwe i pracę tę musi 

wykonać funkcjonariusz dochodzeniowo-śledczy. Powinien zatem 

wiedzieć, że podczas badań palinologicznych ziaren pyłków 

i  zarodników całe środowiskowe tło próby musi ulec zniszczeniu. 

Resztki roślin, pierwotniaki i składniki mineralne znajdujące się 

w  próbie eliminowane są z niej podczas koniecznego gotowania 

w  stężonych kwasach lub ługach. Nie niszczą one wyłącznie 

istotnego dla badań - także kolejnych, zewnętrznego pancerza ziaren 

pyłków i  zarodników.  

Próby z odzieży i piór pobiera się przez wyczesywanie 

odpowiednimi grzebykami, na których pozostają ziarna pyłków 

i  zarodników, z gładkich powierzchni próby pobiera się używając 

taśm przylepnych (tak zebrano ziarna pyłków z Całunu 

Turyńskiego). Próby ziemi stanowią grudki zebrane w odpowiedniej 

ilości gabarytowej. Do analiz czysto palinologicznych wystarczające 

są na ogół niewielkie ilości - zwykle 1 cm
3 

gleby, w którym zwykle 

                                                 
33

W materiałach szkoleniowych przytaczany jest przypadek z przygotowywania 

w  Wielkiej Brytanii funkcjonariuszy policji kryminalnej do właściwego 

pobierania próbek palinologicznych. Podczas ćwiczeń jeden z uczestników 

szkolenia chcąc się wykazać starannością i zaangażowaniem, wykopał metrowy 

dół i z jego dna pobrał ponad kilogramową próbę do badań palinologicznych. 

Próba okazała się całkowicie nieprzydatną dowodowo, gdyż policjant nie 

wiedział, że wartość taką, poza szczególnymi wyjątkami, mają próby pobrane 

z  powierzchni ziemi. 
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znajduje się ok. 600 ziaren pyłków i zarodników, czyli ok. dwa razy 

więcej od ilości niezbędnej do badań. Do prac interdyscyplinarnych, 

prowadzonych za pomocą różnych metod zwłaszcza niszczących 

lub uszkadzających materiał poddawany analizie – próba musi być 

odpowiednio większa.
 

  Jeżeli próba, poza ziarnami pyłków i zarodników, zawiera 

zanieczyszczenia, a na powierzchni gleby najczęściej na skutek 

deszczu oraz bioturbacji dochodzi do wymieszania osadów, do 

wstępnej obróbki materiału przeważnie stosowana jest metoda 

chemiczna, łatwa do wykonania i niedroga, ale za to najbardziej 

inwazyjna, gdyż poza ziarnami niszcząca wszystko, co w próbie się 

znajduje. Pozostaje z niej czysty preparat poddawany analizie pod 

czułym mikroskopem dającym co najmniej 500 krotne powiększenie 

(od wielu lat stosuje się mikroskopy skaningowe).
 

 Rzadziej do czynności oczyszczających (próby ziemi oraz 

iłów) stosuje się metody flotacyjne, wykonywane przy użyciu 

cieczy ciężkich. Podczas wirowania zawiesiny utworzonej z próby 

wymieszanej z cieczą ciężką, zanieczyszczenia opadają na dno, 

ziarna pyłków i zarodników, jako lżejsze od cieczy, wypływają na 

powierzchnię i nadają się do dalszych badań pod mikroskopem.  

Każda z technik palinologicznych ma za zadanie usunięcie 

z  próby części stałych, mineralnych, roślinnych, tkanek, które 

przeszkadzałyby w oznaczaniu i zliczaniu ziaren w preparacie. Po 

takich zabiegach próba nadaje się jednak wyłącznie do analizy 

palinologicznej; dla innych analiz jest całkowicie bezwartościowa. 

Badania wypreparowanych ziaren pyłków i zarodników mogą być 

powtarzane w dowolnym czasie nieokreśloną ilość razy przez tego 

samego lub innego eksperta, ale inne analizy na tej samej próbie są 

wykluczone. Dlatego zbierając materiał dowodowy i porównawczy 

do badań i wykonując z niego próbki należy zdawać sobie sprawę, 

że zbyt mała jego ilość, o ile w pierwszej kolejności zostaną 
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przeprowadzone badania palinologiczne, uniemożliwi inne badania 

np. analizę tła środowiskowego. 

Po odpowiednim przygotowaniu preparatu palinolog 

przystępuje do najważniejszych czynności. Stanowią je badania 

mikroskopowe, zwykle połączone z korzystaniem ze specjalnego 

programu komputerowego. Do identyfikacji i liczenia pyłków 

w  próbie stosuje się mikroskopy o dużych powiększeniach do 1 000 

krotnych. Ustala się podobieństwo rodzajowe pyłków i zarodników 

oraz ich ilość w porównywanych próbach, kolor, rozmiar, fazy 

rozwoju. Obraz próbek uzyskany pod mikroskopem następnie 

poddawany jest cyfrowej analizie za pomocą programów 

komputerowych. Kolejny etap stanowi interpretacja otrzymanych 

wyników i sporządzenie opinii. Przy interpretacji danych biegły 

korzysta z map, atlasów i opracowanych dla potrzeb omawianej 

dyscypliny odpowiednich diagramów pyłkowych.
34

  

Próby gleby z zawartością pyłów i zarodników opracowuje się np. 

metodą OEMSCAN, przy której obraz próbek gleby uzyskany 

w  elektronowym mikroskopie skaningowym, poddaje się analizie 

cyfrowej. Jej rezultatem są dane mineralogiczne, charakteryzujące 

próbę i odznaczające się statystyczną wiarygodnością oraz 

powtarzalnością. Dane te uzupełnione o wyniki analizy 

palinologicznej oraz analizy mikroszczątków pozwalają na 

stworzenie kompletnego profilu badanego miejsca, które może być 

miejscem przestępstwa.
35

  

                                                 
34

W procesie oznaczania poszczególnych ziaren korzysta się z licznych bogato 

ilustrowanych atlasów ziaren pyłków i zarodników. Np. Atlas of Airborne Fungal 

Spores in Europe Edited by Siwert Nilsson, Authors: A. Kaarik, J. Keller, 

E.  Kiffer, J. Perreau, O. Reisinger,, Springer – Verlag, Berlin, Heidelberg, New 

York, 1983. Pollen Analysis, Second Edition, P.D. Moore,J.A. Webb, M.E. 

Collinson ,Oxford, Blackwell Scientific Publicationst, London, Edinburgh, 

Boston, Melbourne, Paris, Berlin, Vienna (bez daty). W. Matuszkiewicz, 

Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Warszawa 2001. 
35

vide J. Madeja, XI Międzynarodowy Kongres… 
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Warto dodać, że na ogół znacznie więcej czasu trzeba 

przeznaczyć na oznaczanie ziaren w preparacie, aniżeli na 

przygotowanie preparatów z próbek przekazanych do badań. Nie 

zawsze też, co charakterystyczne dla każdej działalności 

poszukiwawczej, badania zostają uwieńczone identyfikacją ziaren 

pyłków i zarodników, czasem nawet w ogóle ich nie ustalają. Brak 

ziaren pyłków i zarodników w próbie może być następstwem tego, 

że nigdy nie zetknęły się one z określonym podłożem albo zostały 

z  niego wypłukane (chociażby przez deszcz). Bywa, że niska 

koncentracja pyłków w próbie uniemożliwia wykonanie 

obiektywnego profilu pyłkowego, odpowiadającego swym spektrum 

charakterystyce danego miejsca i uzyskany obraz pyłkowy może 

być odnoszony do różnych lokalizacji, co dyskwalifikuje wynik 

analizy pod względem wartości dowodowej. Bywa, że w próbie 

ujawniane są pyłki nie skatalogowane w opracowanych do tej pory 

atlasach. Może się tak zdarzyć w odniesieniu do niektórych rzadkich 

gatunków roślin tropikalnych. Nie wolno też z góry wykluczyć 

pomyłki w rozpoznaniu ziaren pyłków i zarodników morfologicznie 

bardzo do siebie podobnych. Z powyższych powodów rozpoznanie 

czasami może być niejednoznaczne. 

Dlatego negatywny wynik analizy albo jej 

niejednoznaczność zarówno niczego nie potwierdza jak i niczego 

nie wyklucza, a w szczególności nie potwierdza alibi sprawcy. 
36

 

Przykłady skutecznego posłużenia się śladem 

palinologicznym w procesach sądowych mają znaczenie poznawcze, 

dydaktyczne, jak i inspirujące poszukiwawczą wyobraźnię 

prowadzących różnego rodzaju postępowania oparte na przepisach 

prawa. Do kanonów kazuistyki palinologicznej należy kilkanaście 

spektakularnych przypadków, najczęściej przytaczanych 

                                                 
36

A. Zachuta, Palinologia – w poszukiwaniu sprawców, Edukacja Prawnicza, 

Nr  1(67), styczeń 2005, s. 23-28. 
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w  literaturze dla ilustracji zastosowania wiadomości specjalnych 

z  zakresu palinologii sądowej przy wykrywaniu przestępstw oraz 

wyjaśniania innych zjawisk społecznie szkodliwych. Kilka z nich 

warto w tym miejscu przytoczyć.
37

 

1. Prostytutka wskazała na taksówkarza jako sprawcę 

zgwałcenia. Miejscem czynu miała być alejka między 

blokami. Taksówkarz twierdził, że nie miał z pokrzywdzoną 

fizycznego kontaktu. Wyjaśnił też, iż zabrudzenia ziemią 

ujawnione na jego spodniach i marynarce pochodzą 

z  pobliskiej drogi, na której zatrzymał samochód. 

Na  miejscu zdarzenia nie wykryto śladów obuwia 

podejrzanego, a na ciele i odzieży pokrzywdzonej śladów 

jego nasienia. Metodą pyłkową zbadano glebę 

zabezpieczoną na odzieży kierowcy, glebę z alejki 

wskazanej przez ofiarę jako miejsce przestępstwa i z drogi 

stanowiącej alibi dla podejrzanego. Próby przygotowano do 

analizy za pomocą standardowych metod użycia 

wodorotlenku potasu w celu usunięcia z  preparatu celulozy 

i  cząstek organicznych oraz kwasu fluorowodorowego dla 

wytrącenia krzemianów znajdujących się w glebie. 

Identyfikację pyłków przeprowadzono przy użyciu 

dwuokularowego mikroskopu o powiększeniach od 500 – 

1 000 krotnych. Część z każdej próbki pozostawiono do 

ewentualnych oznaczeń przez inne osoby. W diagramie 

pyłków ich rodzaje podzielono na trzy grupy: roślin 

iglastych i roślin kwitnących- czyli pylących oraz paproci 

i  innych wytwarzających zarodniki. Do sporządzenia 

diagramu pyłków użyto pakietu programowego TILIA 

i  TILIAGRAPH. Analiza wykazała korelacje miedzy 

                                                 
37

Przykłady pochodzą przede wszystkim z zagranicznego piśmiennictwa oraz 

z  materiałów m/narodowych konferencji palinologów. 
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rodzajami pyłków obecnych w próbce z alejki i z drogi, na 

której zaparkowany był samochód. Próbki ze spodni 

i  marynarki wykazywały duże podobieństwo do próbki 

z  alejki (ok. 80 % pyłku krzewów Coprosma i mniej niż 

8  % innych rodzajów pyłków) To pozwoliło twierdzić, że 

próbki z marynarki, spodni i alejki pochodziły z tego samego 

zlokalizowanego terenu. Alibi taksówkarza okazało się 

nieprawdziwe.
38

 

2. Australijskie małżeństwo wygrało na loterii znaczną sumę 

pieniędzy i wkrótce po tym, dla okupu uprowadzono im 

kilkuletniego syna. Po paru tygodniach znaleziono ciało 

dziecka owinięte w pled. Na pledzie ujawniono ślady 

czerwonej murarskiej zaprawy i ziarn pyłków cyprysu 

ozdobnego hodowanego w ogrodach (chamaecyparis 

pisifera) i cyprysu prawdziwego (cupressus glabra). Podczas 

czynności śledczych zwrócono uwagę na charakterystyczny 

kolor zaprawy i dwie odmiany cyprysu. Niebawem 

odnaleziono dom z czerwoną zaprawą, wokół którego rosły 

oba gatunki drzew. Po zapoznaniu sprawcy z wynikami 

analizy pyłkowej, ten przyznał się do porwania i uduszenia 

dziecka.  

3. W maju 2002 roku jedenastoletnia dziewczynka 

podróżowała samochodem ciężarowym wraz z ojcem na 

trasie z Las Vegas do Kalifornii. W górach Sierra Nevada 

natknięto się na samochód z ciałem zastrzelonego ojca. 

Przyjęto wersję, że najpierw zabił córkę a następnie popełnił 

samobójstwo. Ciała córki jednak nie odnaleziono. Nie 

natrafiono też na żaden ślad prowadzący do wyjaśnienia 

                                                 
38

Kazus przytoczony skrótowo za B. Hołystem,(B. Hołyst, op. cit. s. 646.) 

a  zaczerpnięty przez tego Autora od M. Horrocks`a, J.Ogden (M. Horrocks, 

J.Ogden, Modern pollen spectra and vegetation of Mt. Hauhungatahi, central 

North Island, „ New Zealand Journal Biogeography”, 1994, nr 21, s. 637 – 649). 
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zdarzenia. Jedynym dowodem dającym nadzieję na 

wyjaśnienie zaistniałej sytuacji stanowił pył pobrany 

z  podłogi auta. W jego próbie botanik odnalazł pokruszone 

liście roślin i ustalił ich gatunki. Znając wymagania roślin co 

do światła, wody i terenu biegły nie przystępując do badań 

palinologicznych stwierdził, że samochód musiał 

przejeżdżać przez zachodni stok gór na wysokości pomiędzy 

800 a 1200 metrów npm - gdzie las iglasty przechodzi 

w  chaparral, czyli roślinność podobną do 

śródziemnomorskiej – makii. Ekspert znalazł okolicę 

z  analogiczną kombinacją roślin do rodzajowego zestawu 

ziaren zidentyfikowanych w próbie. Wskazana lokalizacja 

okazała się na tyle dokładna, iż ciało zastrzelonej 

dziewczynki znajdowało się 20 metrów od drogi, którą 

przejeżdżał samochód.
39

  

4. Ponieważ badanie pisma nie udzieliło odpowiedzi na 

pytanie, czy podpis sporządzony piórem atramentowym 

mógł pochodzić z okresu wiosennego, na co wskazywała 

data uwidoczniona na dokumencie i treść zeznań niektórych 

świadków, podpis poddano analizie palinologicznej. 

Ekspertyza ujawniła, w śladzie atramentowym ziarna 

pyłków typowych dla wczesnej wiosny, które mogły wpaść 

do otwartego kałamarza i zostać z niego przeniesione na 

pióro użyte do złożenia podpisu. W ten sposób 

zweryfikowano, z dokładnością do pory roku, czas 

podpisania przedmiotowego dokumentu.  

Ponieważ wykrycie przestępstwa i jego sprawcy jest 

skomplikowaną „łamigłówką” i rozwiązanie jej coraz częściej 

wymaga wiadomości specjalnych oraz coraz bardziej złożonych 

ekspertyz, w których muszą być wykorzystywane metody naukowe 

                                                 
39

E. Kołodziejak-Nieckuła, Wiedza i Życie, maj 2003, s.34. 
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tj: pewne, weryfikowalne, wystandaryzowane, a przez to nie 

nasuwające jakichkolwiek zastrzeżeń merytorycznych - kiedy 

pojawia się metoda nowa, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy jest 

dostatecznie wiarygodna i czy posiada cechy pozwalające zaliczyć 

ją w poczet metod naukowych.  

Skoro kilkudziesięcioletnie doświadczenia dowiodły, że przy 

ustalaniu stanu faktycznego różnych konkretnych zdarzeń 

o  przestępczej charakterystyce, istotną samodzielną albo 

pomocniczą rolę w wykryciu przestępstwa, rekonstrukcji jego 

przebiegu, ustaleniu osoby sprawcy i ofiary, może odegrać wynik 

badania śladu pyłkowego i zarodnikowego - pozostaje odpowiedzieć 

na pytanie, czy metoda palinologiczna ma charakter naukowy?. 

W literaturze polskiego prawa dowodowego wskazuje się na 

przydatność odpowiedniego stosowania przy ocenie wartości każdej 

metody mającej mieć walor dowodowy w postępowaniu sądowym, 

poglądów wypracowanych na gruncie amerykańskiej nauki 

o  dowodach i kryteriów oceny metody, po raz pierwszy 

sformułowanych przez Sąd Najwyższy USA przy okazji 

rozpatrywania sprawy Daubert`a.
40

 Zaproponowano wówczas 

stosowanie sześciu kryteriów oceny metody: falsyfikacji, recenzji, 

publikacji, wartości diagnostycznej, standaryzacji i powszechnej 

akceptacji. Niektórzy z polskich Autorów sceptycznie odnieśli się 

do pierwszego i ostatniego z wymienionych wyznaczników metody 

naukowej, a na gruncie doktryny polskiej można odnotować co 

najmniej dwa stanowiska co do warunków, wskaźników, jakie 

należy wziąć pod uwagę przy ocenianiu konkretnej metody. Każde 

z  nich proponuje łączne uwzględnianie czterech kryteriów, z tym, 

że pierwsze bezpośrednio nawiązuje do koncepcji amerykańskiej 

i  przyjmuje cztery kryteria z przedstawionego wyliczenia, 

                                                 
40

por. J. Wójcikiewicz, Ekspertyza Sądowa, Zakamycze 2002 r., s.20 - 23, na 

temat dowodu naukowego patrz także T Tomaszewski, Dowód z opinii biegłego 

w  procesie karnym, Kraków 2000 r, s. 121-125. 
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z  pominięciem pierwszego i ostatniego i z przyznaniem przy ocenie 

pierwszeństwa - wartości diagnostycznej metody, określanej na 

podstawie ilorazu odsetka prawidłowych i błędnych wskazań.
41

 

Drugie wymienia także cztery kryteria, ale w nieco 

zmodyfikowanym ujęciu wskazując na: a/możliwość empirycznego 

skontrolowania metody lub techniki ze sprawdzeniem, czy była już 

takiej kontroli poddana, b/ recenzji – czyli ustalenia, czy metoda 

była poddana kontroli naukowej i publikacji w piśmiennictwie 

fachowym, c/ poziomu błędu oraz istnienia naukowych standardów 

wyznaczających możliwość skontrolowania wyników, 

d/  powszechnej akceptacji, z ograniczeniem jej wyłącznie do grona 

specjalistów.
42

 

Odnosząc wspomniane kryteria do palinologicznej metody 

pyłkowo-zarodnikowej należy stwierdzić, że, jak była o tym mowa 

wyżej, istnieje pełna możliwość empirycznego skontrolowania 

metody i stosowanych w niej technik, zwłaszcza, że sprawdzianowi 

takiemu na przestrzeni kilkudziesięciu lat była poddawana i to od 

strony naukowej oraz praktyki śledczej i sądowej, a wyniki 

naukowych dociekań doczekały się licznych recenzji 

publikowanych w piśmiennictwie fachowym na całym świecie, 

a  także zawartych w akceptowanych ekspertyzach, będących 

podstawą podejmowanych decyzjach urzędowych. Poziom 

uzyskania błędnych wyników przy zastosowaniu metody jest 

znikomy pod warunkiem poprawnego jej przeprowadzenia, według 

wystandaryzowanych i stosunkowo mało skomplikowanych 

czynności badawczych, które, przy właściwym zabezpieczeniu 

materiału badawczego, zawsze stwarzają możliwość powtórzenia 

badań i skontrolowania wyników. 

                                                 
41

J. Wójcikiewicz op. cit. 
42

T. Tomaszewski op. cit 
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Osobnym zagadnieniem, którego nie można pominąć jest 

fakt, że zgodnie z regułami każdej polskiej procedury przewidującej 

postępowanie dowodowe obowiązuje zasada, że organ korzystający 

z dowodu ma obowiązek samodzielnego ocenienia go swobodnie 

z  uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań 

wiedzy i doświadczenia życiowego. Tak więc zawsze, gdy organ 

postępowania ocenia dowód w postaci ekspertyzy, to on, a nie 

biegły z danej specjalizacji, dokonuje samodzielnej oceny wartości 

przedstawionego mu dowodu i zastosowanej przy jego 

opracowywaniu metodologii oraz techniki badawczej. Organ ten 

musi nie tylko ocenić przydatność dowodu naukowego dla 

konkretnego postępowania, ale ponadto zwrócić uwagę na to, czy 

zastosowana przez eksperta metodologia z naukowego punktu 

widzenia jest prawidłowa i czy została właściwie wykorzystana.  
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Paweł Pajorski -„KLAMKA” BODYGUARDA 
 

Abstract 

 

In popular view, a security officers is synonymous with bodyguard 

armed in short firearms. In spoken Polish language type of weapon 

is referred to as “klamka”, or “handle” in English.. Such as “handle” 

must meet professional criteria to be counted among the officer’s 

armaments. As a weapon, it must be reliable, handy and above all 

effective. It must be contribute to the officer’s safety of operation, 

and allow for appropriate physical maneuverability and durability in 

service. No pistol or revolver can meet such extensive requirements, 

so not every piece of weapon is suitable for the tasks of protection. 

 

Key words: handle, pistol, revolver, gun, close protection 

 

Abstrakt 

 

Pracownik ochrony fizycznej osób kojarzy się większości 

jednoznacznie z  uzbrojonym w broń palną krótką bodyguardem. W 

mowie potocznej broń tego typu określana jest nazwą "klamka". 

Klamka będąca elementem uzbrojenia musi spełniać odpowiednie 

dla danej profesji kryteria. Musi być bronią niezawodną, poręczną i 

przede wszystkim skuteczną. Musi zapewniać bezpieczeństwo 

działania, odpowiednią manewrowość ruchową oraz wytrzymałość 
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w służbie. Tak obszernych wymagań nie spełni każdy pistolet lub 

rewolwer, toteż nie każdy nadaje się do realizacji zadań w zakresie 

ochrony osób. 

 

Słowa klucze: klamka, pistolet, rewolwer, broń, ochrona osób 
 

Klamka
43

 czy jak kto woli broń palna
44

 krótka (pistolety
45

 

i  rewolwery
46

) jest nieodzownym atrybutem bodyguarda
47

 odkąd 

Chińczycy wynaleźli proch strzelniczy
48

. Nosi ją każdy pracownik 

                                                 
43

Klamka – potoczna nazwa pistoletu. 
44

Broń palna – każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do 

miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby 

pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego (źródło: 

ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy                        

o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 

o  przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - Dz. U. Nr 38 poz. 195). 
45

Pistolet – krótka, strzelecka broń palna, charakteryzująca się krótką lufą, 

małymi wymiarami zewnętrznymi i chwytem (rękojeścią) umożliwiającym 

trzymanie broni jedną ręką podczas strzelania. (…) Niegdyś był bronią 

jednostrzałową, dziś niemal wszystkie pistolety to broń wielostrzałowa 

samopowtarzalna, działająca na zasadzie odrzutu zamka swobodnego lub 

krótkiego odrzutu lufy (źródło: Leksykon broni od A do Z, Wydawnictwo MUZA 

SA, Warszawa 2000, s. 248). 
46

Rewolwer – wielostrzałowa, powtarzalna krótka broń palna, w której rolę 

magazynka pełni bębenek mieszczący pięć lub więcej nabojów (źródło: Leksykon 

broni od A do Z, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2000, s. 294). 
47

Bodyguard (ang. strażnik ciała) – pracownik ochrony fizycznej osób, a także 

funkcjonariusz służb zajmujących się ochroną osób. 
48

Proch strzelniczy - jest najlepiej znanym i najstarszym materiałem 

wybuchowym. Jego powstanie okryte jest tajemnicą i badacza jego początków do 

dziś starają się ustalić kiedy i gdzie został on wynaleziony i pierwszy raz użyty. 

Obecnie przyjmuje się, że po raz pierwszy czarny proch, bo w takiej formie 

zaistniał proch strzelniczy na początku, wytworzono w Chinach w połowie IX 

wieku, Wynaleźli go prawdopodobnie alchemicy dynastii Tang przy okazji 

poszukiwań eliksiru nieśmiertelności. W jego skład wchodzą: saletra potasowa 
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ochrony
49

 fizycznej (w przypadku prywatnych podmiotów 

gospodarczych świadczących usługi w zakresie ochrony osób 

i  mienia) oraz funkcjonariusz służb państwowych realizujący 

zadania w zakresie ochrony osób
50

, o ile pozwala im na to prawo. 

Ludzie ci, będący członkami grup dyspozycyjnych
51

, 

realizują na co dzień zadania pozwalające na utrzymanie 

                                                                                                                
(azotan potasu) siarka i węgiel drzewny. Nazwa proch czarny pochodzi ze 

względu na jego podobieństwo do sadzy. W piśmiennictwie chińskim proch 

strzelniczy (czarny) nazywany był „ogniową substancją chemiczną” lub 

„ogniowym specyfikiem”. Na początku był stosowany w ogniach sztucznych 

i  dopiero w XI w Chińczycy znaleźli dla niego zastosowanie militarne. Nie 

wiadomo w jaki sposób czarny proch trafił ze Wschodu na Zachód. Pierwsze 

wzmianki na temat prochu w Europie dotyczą XIV w. i znajdujemy je na pomniku 

Bertholda Schwartza we Freibergu. Napis głosi, że to właśnie Berthold Schwartz 

wynalazł proch i broń palną w 1353 r. Niestety funkcjonują też inne, równoległe 

źródła, przyjmujące rok 1380 jako datę wynalezienia broni palnej w Europie. 

(źródło: G. I. Brown, Historia materiałów wybuchowych. Od czarnego prochu do 

bomby termojądrowej, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2001, s. 16 – 

21).  
49

Pracownik ochrony - osoba posiadająca licencję pracownika ochrony 

fizycznej, wykonująca zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony 

albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia (źródło: art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia - Dz. U. Nr 114, poz. 740 ze zm.). 
50

Ochrona osób - działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, 

zdrowia i nietykalności osobistej, (źródło: art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia - Dz. U. Nr 114, poz. 740 ze zm.).  
51

 J. Prońko, Natura współczesnego bezpieczeństwa, [w:] „Kultura 

Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje”, nr 9, Kraków 2012, s. 24; J. 

Piwowarski, Bezpieczeństwo jako pożądany stan oraz jako wartość, [w:] 

Bezpieczeństwo jako wartość, Wydanie pokonferencyjne z II Konferencji 

Naukowej z cyklu „Bezpieczeństwo jako wartość” zorganizowanej przez Wyższą 

Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, 18 

kwietnia 2008, s. 56-57. 
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odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
52

, co niejednokrotnie 

wymaga specjalnego wyposażenia. 

W polskich realiach jest to przeważnie pistolet chociaż nie 

brakuje też zwolenników rewolwerów. Czy do realizacji zadań 

ochronny wybierany jest pistolet czy rewolwer, zależy to w głównej 

mierze od podmiotu, który przydziela broń bodyguardowi. 

Niektórzy pracownicy ochrony mają możliwość indywidualnego 

doboru broni ale zdarza się to stosunkowo rzadko. Zajmijmy się 

zatem jednym i drugim przedstawicielem broni palnej krótkiej. 

Pistolet jest indywidualną bronią palną z krótką lufą, 

strzelającą nabojami pistoletowymi
53

. Długość jego lufy nie 

przekracza zazwyczaj 15 kalibrów. Przeznaczony jest do zwalczania 

pojedynczych celów żywych w odległości do 50 metrów, ogniem 

pojedynczym, prowadzonym jednorącz lub oburącz. 

Wykorzystywany jest także do wymuszania posłuszeństwa oraz 

samoobrony
54

. 

Rewolwer jest to wielostrzałowa, powtarzalna broń krótka, 

zasilana z obrotowego bębna, w którym zmagazynowane są 

naboje
55

. Przeznaczony jest, podobnie jak pistolet, do zwalczania 

pojedynczych celów żywych w odległości do 50 metrów, ogniem 

pojedynczym, prowadzonym jednorącz lub oburącz. 

Wykorzystywany jest także do wymuszania posłuszeństwa oraz 

samoobrony. 

                                                 
52

J. Piwowarski, Bezpieczeństwo jako pożądany stan oraz jako wartość, [w:] 

Bezpieczeństwo jako wartość, Wydanie pokonferencyjne z II Konferencji 

Naukowej z cyklu „Bezpieczeństwo jako wartość” zorganizowanej przez Wyższą 

Szkołę Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, 18 

kwietnia 2008, s. 56-57. 
53

S. Kochański, Automatyczna broń strzelecka, Wydawnictwo Czasopism 

i  Książek Technicznych SIGMA NOT, Warszawa 1991, s.  93. 
54

Por. Ibidem, s. 93. 
55

Por. J. Hebda, Strzelanie z broni krótkiej. Podręcznik do nauki strzelania 

z  pistoletu i rewolweru, Wydawnictwo KARAT, Tarnów 1993, s. 6. 
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Pistolety i rewolwery użytkowane są przeważnie w dość 

specyficznych warunkach, charakteryzujących się przeważnie 

niewielką odległością strzelania i bezpośrednim zagrożeniem 

zdrowia i/lub życia ze strony przeciwnika. W takich warunkach 

strzał z pistoletu lub rewolweru powinien być oddany jak 

najszybciej, powinien być celny i powodujący natychmiastowe 

obezwładnienie przeciwnika. 

Osoba realizująca zadania związane z ochroną osób powinna 

dysponować dobrym pistoletem lub dobrym rewolwerem. 

Gwarantuje jej to bezpieczeństwo osobiste i możliwość 

odpowiedniej i bezpiecznej odpowiedzi ogniowej na rzeczywisty, 

bezpośredni i bezprawny zamach na osobę ochranianą. Palna broń 

krótka jest jednym z przejawów trzeciego, materialnego filaru 

kultury bezpieczeństwa.
56

 

Jaki zatem pistolet możemy uznać za dobry? Za dobry 

pistolet uznajemy taki, który strzela skutecznym pociskiem, ma 

pojemny kilkunastonabojowy magazynek i pozwala natychmiast 

otworzyć ogień dzięki mechanizmowi samonapinania
57

 kurka, 

                                                 
56

Pierwszy wymiar – składają się nań określone idee, wartości i  duchowość 

człowieka; Drugi wymiar – odnosi się do oddziaływań społecznych organizacji i 

systemów prawa; Trzeci wymiar – obejmuje on materialne aspekty egzystencji 

ludzkiej, Por. M. Cieślarczyk, Fenomen bezpieczeństwa i zjawisko kryzysów 

postrzegane w perspektywie kulturowej, [w:] Jedność i różnorodność. Kultura vs, 

kultury, E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski (red.), ASPRA-JR, Warszawa 

2010, s. 96, S. Jarmoszko, Nowe wzory kultury bezpieczeństwa a procesy 

deterioracji więzi społecznej, [w] Jedność i różnorodność. Kultura vs, kultury, E. 

Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski (red.), ASPRA-JR, Warszawa 2010; J. 

Piwowarski, Trzy składowe kultury bezpieczeństwa, [w:] „Kultura 

Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje”, nr 9, Kraków 2012, s. 4 
57

Mechanizm samonapinania – takie ukształtowanie i połączenie części 

w  mechanizmie spustowo -uderzeniowym, dzięki któremu naciśnięcie na spust 

spowoduje najpierw napięcie (odciągnięcie) kurka, a następnie jego zwolnienie 

(źródło: S. Kochański, Cudowne dziewiątki, Oficyna Wydawnicza Rytm, 

Warszawa 2000, s. 9). 
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bijnika lub iglicy
58

. Dobry pistolet jest niezawodny i  bezpieczny 

w  działaniu, celny i jednakowo dostępny dla strzelców prawo – 

i  leworęcznych. Dobry pistolet umożliwia celowanie w  warunkach 

złej widoczności, szybkie przeładowywanie oraz łatwe ukrycie 

pistoletu i łatwe wydobywanie go
59

 z kabury. Dobry pistolet posiada 

wskaźnik obecności naboju w komorze nabojowej, a także posiada 

zabezpieczenie przed strzałem przypadkowym i  strzałem 

przedwczesnym. Powinien być tak skonstruowany aby można go 

było w sytuacjach kryzysowych przeładować jedną ręką jak również 

aby była możliwa wymiana magazynka przy użyciu jednej ręki. 

Powinien mieć pojemny magazynek. Powinien odznaczać się dużą 

manewrowością ruchową
60

, a także manewrowością ogniową
61

, 

bezpieczeństwem działania, niezawodnością
62

, łatwością 

rozkładania i składania oraz wytrzymałością. W związku z tym, że 

                                                 
58

 S. Kochański, Cudowne dziewiątki, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 

2000, s. 9. 
59

 Ibidem, s. 9. 
60

Manewrowość ruchowa – cechy broni ułatwiające jej przenoszenie na polu 

walki oraz manipulowanie nią w warunkach ograniczonej przestrzeni (ciasne 

pomieszczenia, samochody, itp.). Zależy głownie od masy, wielkości i kształtu 

broni (T. Świderski, A. Witkowicz, Szkolenie strzeleckie dla kandydatów na 

pracowników ochrony, Część I. Teoria i przykładowe pytania egzaminacyjne, 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PYTHON TM, Kielce 1999, s. 14). 
61

Manewrowość ogniowa – zdolność broni do jak najszybszego oddania 

pierwszego strzału, do jak najszybszego przenoszenia ognia na kolejne cele oraz 

jak najszybszego wykonywania czynności obsługowych (np. wymiany 

magazynków). Zależy od konstrukcji broni i przyrządów celowniczych. 

(T.  Świderski, A. Witkowicz, Szkolenie strzeleckie dla kandydatów na 

pracowników ochrony, Część I. Teoria i przykładowe pytania egzaminacyjne, 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PYTHON TM, Kielce 1999, s. 14) 
62

Niezawodność – brak zacięć z winy broni, prawidłowo działające mechanizmy 

broni w różnych warunkach eksploatacyjnych, np. deszcz, śnieg, mróz, upał, 

piasek, błoto (T. Świderski, A. Witkowicz, Szkolenie strzeleckie dla kandydatów 

na pracowników ochrony, Część I. Teoria i przykładowe pytania egzaminacyjne, 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PYTHON TM, Kielce 1999, s. 14) 
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pistolet jest bronią stale noszoną w stanie gotowości do użytku, 

powinien mieć zatem małą masę, niewielkie wymiary i wysoki 

stopień bezpieczeństwa manipulacji
63

. 

Dobry pistolet to także, a może przede wszystkim, celny 

pistolet. Celność
64

 broni jest podstawowym kryterium własności 

bojowych. Celności broni nie da się wyraźnie wyodrębnić z celności 

strzelania w ogóle, która należy zarówno od właściwości broni jak 

i  umiejętności strzelającego
65

. Na celność broni poważny wpływ 

ma jej konstrukcja, a zwłaszcza kształt, masa, położenie środka 

ciężkości i punktu podparcia względem osi lufy, drgania lufy, ruch             

i uderzenia zespołu odrzutowego
66

. 

   Poza celnością ważna jest także skuteczność rażenia
67

 celów. 

Celem broni wojskowej jest pozbawienie przeciwnika zdolności 

stawiania oporu, ale bez pozbawiania go życia.(…) Nie można 

jednak zbudować broni, która skutecznie pozbawiłaby przeciwnika 

zdolności oporu, a nie groziłaby jego życiu, czyli nie miałaby 

zdolności morderczej. Przeciwnie, należy stwierdzić, że jedno 

i  drugie łączy się ze sobą w sposób nierozerwalny: 

najskuteczniejszym sposobem pozbawienia przeciwnika możności 

                                                 
63

 S. Kochański, Automatyczna broń … , s. 96. 
64

Celność – czyli dobre skupienie (zależne od jakości i stanu broni) oraz 

właściwie położony średni punkt trafienia (zależny od prawidłowo 

wyregulowanych przyrządów celowniczych) (T. Świderski, A. Witkowicz, 

Szkolenie strzeleckie dla kandydatów na pracowników ochrony, Część I. Teoria 

i  przykładowe pytania egzaminacyjne, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

PYTHON TM, Kielce 1999, s. 14). 
65

Ibidem, s. 32. 
66

Ibidem, s. 33. 
67

Skuteczność rażenia – zleży od kalibru i długości lufy (mających wpływ na 

energię pocisku) oraz rodzaju zastosowanego naboju (źródło: T. Świderski, 

A.  Witkowicz, Szkolenie strzeleckie dla kandydatów na pracowników ochrony, 

Część I. Teoria i przykładowe pytania egzaminacyjne, Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe PYTHON TM, Kielce 1999, s. 14). 



Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje 

1 grudnia 2012 

 

 
 

58 

stawiania oporu zawsze będzie pozbawienie go życia
68

. Z punktu 

widzenia pracownika ochrony osób (bodyguarda) zdolność rażenia 

powinno się rozumieć jako zdolność takiego rażenia, przy którym 

rażony traci zdolność stawiania wszelkiego oporu natychmiast lub 

w  drobnym ułamku sekundy po otrzymanym ciosie
69

. Związane jest 

to z tym, że nawet śmiertelnie ranny przeciwnik może jeszcze przez 

pewien czas (nawet kilka minut) stanowić realne zagrożenie. Nawet 

po całkowitym i natychmiastowym odcięciu dopływu krwi do 

mózgu, na przykład wskutek unieruchomienia serca, człowiek może 

jeszcze funkcjonować przez 10 do 15 sekund. Zdolność widzenia                     

i wykonywania ruchów rękoma zachowuje przez 5 do 8 sekund, a to 

wystarcza, by odpowiedzieć ogniem – oddać jeden, a nawet dwa 

strzały
70

. W podręczniku dla amerykańskich służb specjalnych pod 

tytułem Street Survival (Jak zachować życie na ulicy) można 

obejrzeć zdjęcie człowieka, trafionego 33 razy pociskami kalibru
71

 

9  mm, półpłaszczowymi z miękkim wierzchołkiem. Mimo tylu 

trafień osobnik ten był nadal groźny. Powaliły go dopiero dwa 

pociski kulowe typu breneka
72

 wystrzelone ze strzelby o kalibrze 

12
73

. 

                                                 
68

Ibidem, s. 36. 
69

Ibidem, s. 36. 
70

S. Kochański, Brygady antyterrorystyczne. Operacje. Uzbrojenie, 

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT, Warszawa 

1992, s. 46. 
71

Kaliber – liczba zbliżona do średnicy przewodu lufy broni, która w połączeniu 

z dodatkowym oznaczeniem liczbowym, a często również słownym 

charakteryzuje ściśle określoną amunicję, którą można pod taką nazwą odszukać 

w fachowej literaturze informacyjno – normatywnej oraz informatorach 

handlowych (źródło: M. Kulicki, Stępka, D. Stucki, Kryminalistyczno – prawna 

problematyka broni strzeleckiej, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, 

Zakamycze 2003, s.84). 
72

Breneka – właśc.: brenneke - pocisk kulowy do luf gładkich opracowany 

w  firmie Brenneke, pierwotnie stosowany jako myśliwski pocisk na grubego 
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Skuteczność rażenia zależy, w dużej mierze, od mocy obalającej 

pocisku, czyli jego zdolności do natychmiastowego obezwładnienia 

napastnika, a ta z kolei zależy od: 

1. kalibru pocisku, 

2. ilości energii
74

, którą pocisk przekazał celowi, 

3. rodzaju pocisku, 

4. głębokości wnikania. 

Pamiętać tu należy, że im większy kaliber pocisku tym większy 

tworzy on kanał trwały
75

, co powoduje poważniejsze obrażenia 

wewnętrzne organizmu. Kaliber pocisku ma również wpływ na 

wielkość kanału chwilowego
76

 powodującego obszerne stłuczenia 

                                                                                                                
zwierza (źródło: Leksykon broni od A do Ż, Wydawnictwo MUZA SA, 

Warszawa 2000, s. 36) 
73

 Ibidem, s. 45 
74

Energia kinetyczna – zależna od prędkości (v) i masy (m) pocisku  (EK = ½ 

mv
2
/1000) 

75
Kanał trwały - po uderzeniu pocisku w tkankę dochodzi do procesu jej 

miażdżenia, oraz do promienistego chwilowego przemieszczania się tkanki,  

biorącego swój początek w miejscu styku tkanki i pocisku. W wyniku 

miażdżenia powstaje stały kanał rany postrzałowej (kanał  postrzałowy, jama 

stała), którego ściany tworzą uszkodzone nieodwracalnie tkanki. Wewnątrz 

jego światła znajdują się fragmenty tkanek, skrzepy krwi i ciała obce (nitki 

ubrania, włosy, części naboju, itp.) zawleczone przez energię pocisku 

(źródło: red. A. Rasmus, W. Gaszyński, E. Balcerzyk-Bardzo, J. Hołyński, 

Medycyna ratunkowa i medycyna katastrof, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 

Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, Katedry Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział 

w  Łodzi, Sekcja Technologii Farmaceutycznej i Medycznej, Łódź 2003, 

s.  142). 
76

Kanał chwilowy - w wyniku promienistego przemieszczania się tkanek, tuż 

za pociskiem, pojawia się tzw. chwilowa jama rany (czasowa jama 

wybuchowa, czasowa jama pulsacyjna), której średnica może być do 

kilkunastu razy większa niż średnica pocisku ( w zależności od szybkości 

pocisku). Czasowa jama rany powoduje wzrost ciśnienia hydrodynamicznego 
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tkanek wewnętrznych z zaburzeniem ich ukrwienia oraz powstanie 

znacznego obszaru tkanek, w których  doszło do wstrząsu 

molekularnego. Podczas przenikania pocisku przez środowisko 

półpłynne, jakie stanowi większość tkanek ustroju zachodzą 

zjawiska hydrodynamiczne, które uszkadzają tkanki (nawet 

w  znacznej odległości od kanału rany) poprzez silne wstrząsanie. 

Im większa jest zawartość wody w tkankach, tym silniejsze będzie 

oddziaływanie hydrodynamiczne pocisku wynikające 

z  nieściśliwości cieczy. W środowisku płynnym efekt przejścia 

pocisku podobny jest do wybuchu (ciśnienie działa równomiernie 

we wszystkich kierunkach)
77

. 

Skuteczny pocisk to element tworzący skuteczny tandem: broń – 

amunicja. Tandem ten gwarantuje skuteczne obezwładnienie 

napastnika. Według doktora Martina L. Facklera
78

 prowadzącego 

                                                                                                                
w tkankach, a za tym wzrostem pojawia się ciśnienie ujemne o mniejszej sile, 

za którym pojawia się ponownie nieco mniejszy wzrost ciśnienia itd. Te 

wahania ciśnienia trwają zaledwie setne części sekundy, jednak powodują 

one uszkodzenia tkanek odległych od kanału postrzałowego. Te wahnięcia 

ciśnienia powodują rozrywanie tkanek w płaszczyznach czołowej 

i  strzałkowej, powodują przepychanie powietrza i ciał obcych na znaczne 

odległości od kanału rany (źródło: red. A. Rasmus, W. Gaszyński, 

E.  Balcerzyk-Bardzo, J. Hołyński, Medycyna ratunkowa i medycyna 

katastrof, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Medycyny Ratunkowej 

i  Medycyny Katastrof, Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie 

Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Łodzi, Sekcja Technologii 

Farmaceutycznej i Medycznej, Łódź 2003, s. 142). 

77
[red.:] A. Rasmus, W. Gaszyński, E. Balcerzyk-Bardzo, J. Hołyński, Medycyna 

ratunkowa i medycyna katastrof, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład 

Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, Katedry Anestezjologii 

i  Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Łodzi, 

Sekcja Technologii Farmaceutycznej  i Medycznej, Łódź 2003, s. 143. 
78

Martina L. Fackler – lekarz wojskowy, w trakcie wojny wietnamskiej 

pracował jako chirurg w szpitalach polowych, twórca metody badań skutków 
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badania nad balistyką ran postrzałowych aby przeciwnikowi 

skutecznie wyperswadować działanie agresywne, pocisk 

pistoletowy lub rewolwerowy musi penetrować tak głęboko, by 

dotarł do ważnych życiowo narządów, najlepiej dużych naczyń 

krwionośnych, rozerwał je i spowodował silny krwotok z dużym 

upływem krwi przez otwór wlotowy. Pominąwszy uszkodzenia 

mózgu i rdzenia taki mechanizm uważa się za najskuteczniejszy
79

. 

Mówiąc o dobrej „klamce” należy pamiętać jeszcze o innych 

cechach, o których większość zapomina lub traktuje je jako 

trzeciorzędne. Zaliczamy do nich m. in.:  

- bezpieczeństwo działania; 

- niezawodność działania; 

- manewrowość ruchową; 

- możność ładowania w każdej pozycji; 

- łatwość rozkładania i składania; 

- zamienność części; 

- wytrzymałość w służbie; 

W większości pojęcia te zostały już wyjaśnione zatem 

obecnie pozostaje jedynie scharakteryzowanie kilku, pozostałych, 

wcześniej niewyjaśnionych pojęć. Oprzeć się tu wypada na S. 

Kochańskim
80

, który stwierdził, że na bezpieczeństwo działania 

pistoletu czy też rewolweru składają się przede wszystkim: 

- wytrzymałość lufy i zamka; 

                                                                                                                
działania współczesnych pocisków na ciało człowieka z wykorzystaniem żelatyny 

balistycznej, nazwanej od jego nazwiska Metodą Facklera, był dyrektorem 

Laboratorium Balistyki Ran Postrzałowych w Instytucie Badawczym Lettermana 

(Wound Ballistic Laboratoty at the Letterman Army Instytute of Research, 

Presidio of San Francisco, California) (źródło: S. Kochański, Brygady 

antyterrorystyczne. Operacje. Uzbrojenie, Wydawnictwo Czasopism i Książek 

Technicznych SIGMA NOT, Warszawa 1992, s. 48 – 49). 
79

S. Kochański, Brygady …, s. 54 – 55. 
80

S. Kochański, Automatyczna broń … , s. 52. 
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- brak rażenia strzelca przez gazy prochowe w przypadku przebicia 

spłonki lub pęknięcia łuski oraz nieotwieranie w takich przypadkach 

zamka w pistoletach z zamkiem ryglowanym; 

- odporność mechanizmu uderzeniowego na samoczynne zwalnianie 

kurka lub bijnika przy przypadkowych, nawet bardzo silnych 

wstrząsach; 

- uniemożliwienie przez bezpiecznik (wewnętrzny lub zewnętrzny), 

w sposób niezawodny, oddanie zarówno przypadkowego jak 

i  przedwczesnego strzału; 

- brak możliwości niewłaściwego zmontowania części; 

- brak możliwości oddania strzału w przypadku niewłaściwego lub 

niekompletnego złożenia broni; 

- wskaźnik obecności naboju w komorze nabojowej. 

Mając na myśli łatwe rozkładanie i składanie broni S. 

Kochański rozumie przez to: 

- brak części zbyt drobnych i delikatnych mogących ulec zagubieniu 

lub uszkodzeniu; 

- możliwość rozkładania broni bez użycia narzędzi, a w warunkach 

zimowych w rękawicach; 

Istotne jest tu również spełnienie warunku możliwości 

czyszczenia i przecierania przewodu lufy od wlotu przy zdjętym 

zamku. 

Przez zamienność części należy rozumieć możliwość 

dokonania naprawy broni „w polu” bez odsyłania jej do warsztatów. 

Natomiast przez wytrzymałość w służbie S. Kochański rozumie 

żywotność broni czyli: 

- jak największą odporność na zużycie lufy; 

- odporność na nieuważne lub wręcz brutalne obchodzenie się 

z  bronią; 

- odporność na działanie warunków atmosferycznych 

i  środowiskowych, takich jak upał, mróz, deszcz, śnieg, piasek, 

błoto, brak chłodzenia itp. 
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Wiemy już jakie cechy powinien posiadać dobry pistolet, 

czas zatem zastanowić się jaki typ i model wybrać? 

Użytkowników pistoletów dzieli się zasadniczo na 

„złomiarzy”, hołdujących wyłącznie pistoletom o szkielecie 

stalowym i na „gumiaków” preferujących pistolety o szkielecie 

plastikowym. Do grupy „złomiarzy” niektórzy zaliczają też 

zwolenników pistoletów o szkielecie ze stopów metali lekkich, 

jednakże, zdaniem autora niniejszego artykułu, winni oni jednak 

stanowić oddzielną grupę „alusów”. 

Wybór broni w oparciu o materiał z jakiego wykonano jej 

szkielet autor pozostawia indywidualnemu uznaniu użytkowników, 

gdyż zależy to od ich możliwości fizycznych, upodobań, 

przyzwyczajeń i  mody. Autor jest zwolennikiem pistoletów 

o  szkielecie plastikowym, a dokładnie pistoletów Glock 17.  

Szkielet plastikowy ma kilka atutów w porównaniu ze 

szkieletem stalowym. Zaliczamy do nich m. in.: mniejsza masa 

w  porównaniu z analogicznymi gabarytowo pistoletami                          

o szkielecie stalowym i ze stopów metali (masa broni „rośnie” 

w  miarę zmęczenia i upływu czasu pracy), stosunkowo dobry 

komfort termiczny (plastikowy szkielet nie ulega zbytniemu 

wychłodzeniu ani nagrzaniu w wyniku działania warunków 

atmosferycznych), „odporność na korozję, zdolność pochłaniania 

części energii odrzutu”
81

. Ważniejsze od materiału z jakiego 

wykonano szkielet są jednak inne cechy pistoletu. 

Zdaniem autora, do realizacji zadań w zakresie ochrony 

osób, najlepszym jest pistolet bezkurkowy i „bezbezpiecznikowy”
82

 

ale mimo to dający możliwość bezpiecznego noszenia go z nabojem 

w komorze nabojowej. Dlaczego pistolet bezkurkowy? Otóż kurek 

                                                 
81

J. Nawrotek, F. Kazimierski, Krótka broń palna. Zagadnienia Wybrane, TNOiK 

„DOM ORGANIZATORA”, Toruń 2011, s.  230. 
82

Nie posiadający nastawnego bezpiecznika zewnętrznego ale wyposażony 

w  zabezpieczenia wewnętrzne. 
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odwiedziony oraz kurek z wydłużoną w kształcie ogona główką 

„lubią” się zaczepić o marynarkę, koszulę, kieszeń wewnętrzną, 

fałdy ubrania lub elementy wyposażenia. Natomiast bezpiecznik 

nastawny opóźnia tylko  użycie broni i jest dodatkowym zbędnym 

elementem, o którym trzeba pamiętać. 

Dobrą bronią spełniającą w/w wymagania są m. in. pistolety: 

1. Glock (ich „rozmiar” można dobrać zarówno w zależności 

od własnych upodobań, przeznaczenia jak i miejsca 

noszenia), 

2. ADP Mk. II, 

3. AMT DAO 

4. Beretta 92 D,  

5. Beretta 96 D, 

6. Beretta Cougar D,  

7. Browning BDAO,  

8. CAT-9 (Category 9), 

9. Colt ALL American Model 2000, 

10. FN Five-seveN, 

11. FN Forty-Nine, 

12. HK P7 M.13, 

13. HK P 30 V. 5, 

14. HK USP V. 7 DAO, 

15. HS 2000/Springfield XD, 

16. Kahr K9, 

17. SIG-SAUER P 226 DAO, 

18. SIG-SAUER P 228 DAO, 

19. SIG-SAUER P 229 SL DAO, 

20. Smith-Wesson Sigma, 

21. Smith-Wesson Military and Police, 

22. Smith-Wesson Self Defense, 

23. Steyer M-1, 

24. Taurus 24/7 DAO, 
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25. Vector CP 1, 

26. Walter P 99, 

27. CZ 75 DAO (tutaj  mały wyjątek – pistolet posiada kurek ale 

bez główki do napinania),  

28. Ruger KP 89 DAO (tutaj kolejny wyjątek – pistolet posiada 

kurek bez główki ale za to całkowicie kryty),  

 

Do tej pory autor skupiał się prawie wyłącznie na pistolecie jako 

broni dla bodyguarda. O innym narzędziu walki jakim jest rewolwer 

autor powiedział niewiele, a zatem pora nadrobić zaległości 

i  określić choć w przybliżeniu jaki rewolwer można uznać za dobry. 

Podobnie jak w przypadku pistoletu, za dobry rewolwer uznamy 

taki, który strzela skutecznym pociskiem, ma pojemny bęben 

i  pozwala natychmiast otworzyć ogień dzięki mechanizmowi 

samonapinania kurka. Dobry rewolwer, podobnie jak dobry pistolet, 

jest niezawodny i bezpieczny w działaniu, celny i jednakowo 

dostępny dla strzelców prawo – i leworęcznych. Dobry rewolwer, 

tak samo jak dobry pistolet, umożliwia celowanie w warunkach złej 

widoczności oraz łatwe ukrycie go  i łatwe wydobywanie  z kabury. 

Powinien, podobnie jak pistolet, odznaczać się dużą 

manewrowością ruchową i manewrowością ogniową, 

bezpieczeństwem działania, niezawodnością, łatwością rozkładania 

i  składania oraz wytrzymałością. Rewolwer, podobnie jak pistolet, 

jest bronią stale noszoną w stanie gotowości do użytku, w związku 

z  tym powinien mieć małą masę, niewielkie wymiary i wysoki 

stopień bezpieczeństwa manipulacji. Dobry rewolwer to także celny 

rewolwer o odpowiedniej skuteczności rażenia. Mówiąc o dobrym 

rewolwerze mamy też na myśli większość cech, które autor 

wymienił, charakteryzując pistolet, jako inne cechy „klamki”, 

o  których większość użytkowników zapomina lub traktuje je jako 

trzeciorzędne. 
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Pamiętać jednak trzeba, że rewolwer posiada jednak pewne 

cechy ujemne, które zdaniem autora decydują o mniejszej 

popularności rewolwerów w tak specyficznych działaniach 

ochronnych jak realizacja zadań związanych z ochroną osób.  

Do ujemnych cech rewolweru należy zaliczyć mniejszą 

pojemność bębna, zmniejszającą się wraz ze zmniejszaniem się 

wielkości szkieletu broni. Pociąga to też za sobą zmianę kalibru 

broni. Następną ujemną cechą rewolweru jest stosunkowo długi czas 

ładowania bębna o ile nie używa się do tego celu specjalnych 

szybkoładowaczy (speedloader). Wadą jest też niższa w porównaniu 

z pistoletem szybkostrzelność, związana z czasem obrotu bębna. 

Rewolwer jest też „grubszy" przez to nie zawsze nadaje się do 

skrytego noszenia, speedloder'y zajmują stosunkowo więcej miejsca 

w porównaniu z magazynkami do pistoletu przy założeniu, że 

chcemy nosić taką samą ilość amunicji. 

  Zdaniem autora, do realizacji zadań w zakresie ochrony osób, 

najlepszym jest rewolwer z kurkiem krytym między osłonami  

bocznymi (tzw. bezkurkowy
83

), co zapewnia niezaczepianie się 

o  odzież w trakcie noszenia i dobywania broni z kabury. 

  

 Dobrą bronią spełniającą w/w wymagania są m. in. rewolwery: 

 

1. Smith & Wesson model 640 Carry Compensator 

2. Smith & Wesson model 340 Air Lite 

3. Smith & Wesson model 442 

4. Smith & Wesson model 649 

5. Rossi 87 

6. Ruger KSP 321 AL. 

7. Taurus 85 Police Ultra – Lite 

 

                                                 
83

J. Nawrotek, F. Kazimierski, op. cit., s. 21 
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Jakkolwiek rewolwery wykorzystywane przez bodyguardów 

w  ochronie osób mają więcej wad niż współczesne pistolety to 

jednak sporo jest osób, które noszą w ochronie VIP rewolwery.  

Co zatem wybrać pistolet czy rewolwer ? 

Na to pytanie należy sobie odpowiedzieć biorąc pod uwagę 

wiele czynników, choćby takich jak: 

- - rodzaj realizowanych zadań ochronnych, 

- - sposób noszenia broni, 

- - realny poziom zagrożenia, 

- - umiejętność posługiwania się określonym typem 

broni, 

- - manewrowość ogniowa i ruchowa, 

- - indywidualne upodobania bodyguarda.   
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Andrzej Czop - SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA 

PUBLICZNEGO W POLSCE 
 

Abstract 

 

The state administration responsible for the security system of the 

state in relation to the introduction on August 22, 1997 Law on the 

protection of persons and property (Journal of Laws of 1997 No. 

114, item. 740) has come to the conclusion that in providing security 

at the local level it must partner with entrepreneurs who employ 

specialized security personnel. The new law gave them a number of 

rights, which were previously vested solely to public officials. 

Therefore, the article shows the impact of the private security sector 

on the administration of national security. 

 

Key words: safety, state, worker protection, administration 

 

Abstrakt 

 

Administracja państwowa odpowiedzialna za system 

bezpieczeństwa państwa w związku z wprowadzeniem w  dniu 22 

sierpnia 1997 ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 Nr 114 

poz. 740) uznała, że jej partnerem w zapewnianiu bezpieczeństwa 

na poziomie lokalnym muszą być przedsiębiorcy zatrudniający 

wyspecjalizowanych pracowników ochrony. Nowa ustawa 
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przekazała im szereg uprawnień, z których wcześniej mogli 

korzystać wyłącznie funkcjonariusze publiczni. Dlatego też artykuł 

przedstawia oddziaływanie prywatnego sektora bezpieczeństwa na 

administrowanie bezpieczeństwem państwowym. 

 

Słowa klucze: bezpieczeństwo, państwo, pracownicy ochrony, 

administracja 

 

System bezpieczeństwa publicznego tworzą organy 

administracji rządowej, samorządowej i firmy ochrony osób 

i  mienia. Wszystkie te podmioty choć w różnym zakresie 

i  z  różnymi kompetencjami odpowiadają za zapewnienie 

bezpieczeństwa publicznego. Przez system rozumiemy 

uporządkowany układ elementów, pomiędzy którymi zachodzą 

określone relacje tworzące pewną całość
84

. R. Kulczycki uważa, że 

system bezpieczeństwa jest to zbiór względnie odosobnionych, ale 

organizacyjnie, funkcjonalnie oraz merytorycznie i prawnie 

powiązanych we wspólną całość podsystemów dysponujących 

potencjałami zdolnymi do przeciwstawienia się zagrożeniom, 

zapewniając trwały, zrównoważony i bezpieczny rozwój
85

. System 

bezpieczeństwa jest „wyrazem” tzw. drugiego filaru kultury 

bezpieczeństwa.
86

 

                                                 
84

B. Dunaj (red.), Popularny słownik języka polskiego, Warszawa 1999. 
85

J. Wojnarowski, J. Babula, Bezpieczeństwo militarne Rzeczpospolitej Polskiej, 

Warszawa 2004, s. 14. 
86

 Pierwszy wymiar – składają się nań określone idee, wartości i  duchowość 

człowieka; Drugi wymiar – odnosi się do oddziaływań społecznych organizacji i 

systemów prawa; Trzeci wymiar – obejmuje on materialne aspekty egzystencji 

ludzkiej, Por. M. Cieślarczyk, Fenomen bezpieczeństwa i zjawisko kryzysów 

postrzegane w perspektywie kulturowej, [w:] Jedność i różnorodność. Kultura vs, 

kultury, E. Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski (red.), ASPRA-JR, Warszawa 

2010, s. 96, S. Jarmoszko, Nowe wzory kultury bezpieczeństwa a procesy 

deterioracji więzi społecznej, [w] Jedność i różnorodność. Kultura vs, kultury, E. 
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Jest on zorganizowany tak, aby spełniał warunki ciągłego 

działania w etapie określanym stanem permanentnego czuwania 

i  doraźnego reagowania
87

. Wszystkie podmioty systemu realizują 

rutynowe, bieżące czynności ratujące ludzi, mienie i środowisko 

oraz zajmują się neutralizacją skutków nagłych zdarzeń. Podstawą 

jest tu monitorowanie zagrożeń, zapobieganie i skuteczne ich 

zwalczanie
88

.  

L. Korzeniowski do podstawowych atrybutów 

charakteryzujących system bezpieczeństwa jako pewien typ systemu 

społecznego zalicza
89

: 

 

- wspólny cel i poczucie więzi struktury jako całości 

i  poszczególnych jej elementów, 

- granicę określającą zakres odrębności wobec otoczenia, 

- kulturę organizacyjną rozumianą jako wartości, normy 

i  zasady regulujące działania osób i poszczególnych ogniw 

w procesach zachodzących w systemie, 

- strukturę systemu, to jest wewnętrzny układ i relacje 

pomiędzy ogniwami systemu, 

- współdziałanie składników struktury ukierunkowane na 

realizację celu, 

- kierownictwo zarządzające działaniami ogniw tworzących 

strukturę. 

                                                                                                                
Rekłajtis, R. Wiśniewski, J. Zdanowski (red.), ASPRA-JR, Warszawa 2010; J. 

Piwowarski, Trzy składowe kultury bezpieczeństwa, [w:] „Kultura 

Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje”, nr 9, Kraków 2012, s. 4. 
87

W. Kitler, A. Skrabacz, Wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa, 

Warszawa 2003, s. 22. 
88

W. Kitler, Obrona cywilna(niemilitarna) w Polsce, Ministerstwo Obrony 

Narodowe, Departament Wychowania i Promocji Obronności, Warszawa 2002, 

s.20. 
89

L. Korzeniowski, Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012, s. 84. 
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Aby funkcjonowanie systemu było efektywne koniecznym 

jest dobra współpraca pomiędzy wszystkimi elementami 

(podsystemami) dla osiągnięcia głównego celu jakim jest 

zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy uczestnicy tego 

systemu pomimo, że działają na podstawie różnych aktów prawnych 

i mają odmienną podległość instytucjonalną funkcjonują w tej samej 

przestrzeni publicznej realizując różne zadania na rzecz 

bezpieczeństwa publicznego. 

Za stworzenie i sprawne funkcjonowanie systemu 

bezpieczeństwa publicznego odpowiada państwo, dla którego 

zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych 

i  najważniejszych zadań. 

Już w starożytności grecki filozof Arystoteles (384-322 

p.n.e.) uważał, że celem istnienia państwa jest zagwarantowanie 

obywatelom godnego życia wraz z bezpieczeństwem materialnym 

i  rozwojem duchowym. Za właściwy ustrój państwa uznawał on 

taki, który służy dobru ogółu, a nie jedynie zapewnianiu korzyści 

poszczególnym osobom, czy grupom interesów. 

Średniowieczny teolog i filozof św. Tomasz z Akwinu 

(1225-1274) uznawał państwo jako byt konieczny i przynoszący 

pożytek ogółowi społeczeństwa, które obejmuje ono swoim 

działaniem. Państwo było według niego czynnikiem integrującym 

zróżnicowane działania i dążenia poszczególnych ludzi. 

Porównywał je do ciała jednoczącego różne, ale przecież niezbędne 

członki, którymi ma kierować głowa, jaką stanowi rząd danego 

państwa. To właśnie państwo miało zapewniać ludziom pokój 

i  porządek
90

. 

Anglik Tomasz Hobbes (1589-1679) uważał, że ludzie ze 

swej natury, powodowani namiętnościami walczą między sobą 

                                                 
90

L. Dubel, J. Malarczyk, Historia doktryn polityczno-prawnych, Lublin 1997, 

s.  50. 
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realizując swoje własne egoistyczne cele. Mają jednak świadomość, 

że jedynym gwarantem przetrwania jest dla nich swoista umowa 

społeczna powołująca do życia państwo, które jest wprawdzie złem 

koniecznym, ale chroni ludzi przed większym nieszczęściem jakim 

byłaby ciągła wojna, chaos, konflikt, niepewność i zagrożenie. 

Państwo jako potężny i bezwzględny suweren ogranicza wprawdzie 

swobodę działania jednostek, ale w zamian daje im bezpieczeństwo 

wewnętrzne i zewnętrzne.
91

 

Rodak Tomasza Hobbesa John Lock (1632-1704) również 

za genezę powstania państwa uważał zawarcie umowy społecznej, 

ale odmiennie od swego poprzednika twierdził, że głównym jej 

celem była ochrona własnych interesów jednostek. Chodziło im 

bowiem o skuteczniejszą ochronę swych praw przed władzą 

publiczną. Najważniejszą zaś chronioną wartością było prawo 

własności prywatnej. John Lock jako pierwszy użył określenia 

„społeczeństwo obywatelskie”, a więc takie które  uczyniło państwo 

powiernikiem swoich praw czyniąc to dla podniesienia standardów 

swego bezpieczeństwa
92

. 

Koncepcja umowy społecznej pojawiła się także we 

francuskim absolutyzmie oświeconym, którego najbardziej znanym 

reprezentantem był Jean Jacques Rousseau (1712-1778). 

Prezentował on stanowisko, że skutkiem takiego kontraktu jest 

całkowite podporządkowanie jednostki całemu społeczeństwu, ale 

przy zachowaniu równości wszystkich ludzi. To właśnie państwo 

zostało powołane do tego by stać na straży wolności i praw 

cywilnych obywateli.
93

 

Inny przedstawiciel tego kierunku myśli politycznej Karol 

Monteskiusz (1689-1755) w swojej książce „O duchu praw” 

                                                 
91

A. Kość, Podstawy filozofii prawa, Lublin 2001, s. 56. 
92

A. Kość, Podstawy filozofii prawa, Lublin 2001, s. 65. 
93

L. Dubiel, J. Malarczyk, Historia doktryn polityczno-prawnych, Lublin 1997, 

s.  202-205. 
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zaprezentował podejście liberalne zakładając, że państwo może 

wkraczać ze swoimi kompetencjami tam gdzie jest to rzeczywiście 

konieczne. Taka ingerencja winna mieć jednak charakter 

wyjątkowy, bo to obywatele zachowują możliwość 

nieskrępowanego działania. Państwo ma stać na straży pokoju, 

bezpieczeństwa i wolności.
94

 

Idea liberalizmu została rozwinięta w XIX wieku przez 

Anglika Johna Stewarta Milla (1806-1873). Był on zdania, że 

państwo nie powinno ingerować w sprawy ekonomiczno-

gospodarcze skupiając się przede wszystkim na ochronie 

bezpieczeństwa i spokoju obywateli. W gospodarce i finansach 

miała skutecznie działać niewidzialna ręka rynku. 

Pod koniec XIX wieku Jerzy Jellinek (1851-1911) 

zaprezentował odmienną definicję państwa przyjmując, że jest to 

niezależna wspólnota obywateli posiadająca osobowość prawną 

i  władzę. Tylko państwo zostało wyposażone w możliwość 

stosowania przymusu. Miało ono dwojaką funkcję – zewnętrzną, tj. 

ochronną wobec ataku innego państwa i wewnętrzną polegającą na 

utrzymaniu bezpieczeństwa obywateli, poprzez tworzenie 

i  egzekwowanie przepisów prawa. 

Podobny pogląd został zaprezentowany przez Czesława 

Znamierowskiego (1888-1967), który za główny cel istnienia 

państwa uważał obronę i ochronę jego obywateli oraz utrzymywanie 

porządku i bezpieczeństwa publicznego.
95

 

Współczesna myśl polityczna wskazuje na dwie 

podstawowe funkcje jakie ma do spełnienia państwo wobec swoich 

obywateli. Dostrzegamy tu kontynuację poglądów prezentowanych 

przez Jerzego Jellinka. Tak więc państwo, które działa w przestrzeni 

międzynarodowej otoczone przez inne państwa musi zadbać 

                                                 
94

Ibidem, s. 198-201. 
95

A. Redelbach, Wstęp do prawoznawstwa, Poznań 1995, s. 23. 
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o  właściwe relacje z nimi, tak by zapewnić sobie realizację 

własnych interesów polityczno-gospodarczych oraz ochronę swojej 

integralności i nienaruszalności granic. Jest to funkcja zewnętrzna 

związana z polityką międzynarodową. Funkcja wewnętrzna państwa 

kieruje swoje zainteresowania w stosunku do tego co dzieje się jego 

obszarze. Reguluje wzajemne relacje między obywatelami i innymi 

podmiotami życia społecznego. Czyni to przez stanowienie prawa 

oraz poprzez działania organów powołanych do jego stosowania 

i  egzekwowania. Celem tych przedsięwzięć jest zapewnienie 

obywatelom możliwości rozwoju materialnego i duchowego oraz 

cywilizacyjnego postępu. Aby te założenia mogły być realizowane 

państwo musi swym członkom zapewnić bezpieczeństwo, które jest 

jedną z podstawowych potrzeb człowieka warunkującą spełnienie 

innych potrzeb egzystencjalnych. 

Jeśli prześledzimy rolę państwa jaką spełniało ono na 

przestrzeni wieków zauważymy, że jedna funkcja pozostawała dla 

wszystkich systemów politycznych wspólna i niezmienna. Była to 

funkcja ochronna ukierunkowana na zagwarantowanie 

bezpieczeństwa publicznego. To zadanie od starożytności, aż do 

dzisiaj ma wartość uniwersalną i ponadczasową.  

Poziom rządowy ochrony bezpieczeństwa publicznego 

Ochrona bezpieczeństwa publicznego jest jak podkreślono 

podstawowym zadaniem państwa. Zostało ono określone w art. 5 

Konstytucji RP mówiącym, że Rzeczpospolita Polska strzeże 

niepodległości i nienaruszalności swego terytorium, zapewnia 

wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo 

obywatel
96

i. Ten przepis wskazuje na administrację rządową jako 

podmiot na którym spoczywa zasadnicza odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo publiczne. Wynika to z faktu, że naruszenie 

                                                 
96

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, 
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bezpieczeństwa może godzić w byt państwa. Tak więc zapewnianie 

bezpieczeństwa publicznego jest głównie zadaniem organów 

rządowych, a działania w tym zakresie innych podmiotów mają 

jedynie charakter subsydiarny. Z tych zadań administracja rządowa 

nie może zrezygnować gdyż mają one charakter publiczny. 

Rozwinięciem zapisu art. 5 Konstytucji RP jest art. 146 ustęp 

4 pkt 7 tej ustawy z którego wynika, że w zakresie i na zasadach 

określonych w Konstytucji i innych ustawach Rada Ministrów 

zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa i porządek 

publiczny
97

. Zasadniczą rolę w składzie rządu w obszarze 

bezpieczeństwa publicznego odgrywa premier, który zapewnia 

wykonanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej realizacji 

– art. 148 pkt. 4 Konstytucji RP. Do niego także należy koordynacja 

działań podległych mu ministrów oraz kontrola nad ich działaniami 

– art. 148 pkt. 5  Konstytucji RP. 

Minister Spraw Wewnętrznych jest tym centralnym 

organem, na którym spoczywa główny ciężar prowadzenia spraw 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym 

sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Policji, Straży 

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej Kraju, 

Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej oraz Biura Ochrony 

Rządu
98

. Przy Radzie Ministrów działa Kolegium ds. Służb 

Specjalnych będące organem opiniodawczo-doradczym w sprawach 

programowania, nadzorowania i koordynowania działań służb 

zajmujących się zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa 

w  państwie
99

. Główne zadania tego podmiotu to  formułowanie 

ocen lub prezentowanie stanowiska w takich kwestiach jak: 

                                                 
97

Ibidem. 
98

Art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji 

rządowej, Dz. U.  z 1999 r., nr 82 poz. 928.  
99

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu, Dz. U. nr 74, poz. 676. 
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powoływanie i odwoływanie Szefa ABW, Szefa AW, Szefa Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego 

oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przyjmowanie 

kierunków i planów działania służb specjalnych, opracowywanie 

szczegółowych projektów budżetów służb specjalnych, zgłaszanie 

projektów uregulowań dotyczących działalności służb specjalnych, 

realizacja przez służby specjalne zadań, składanie rocznych 

sprawozdań przez Szefów z  działalności podległych im służb, 

koordynowanie działań służb specjalnych i ich współpracy z innymi 

podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne, 

współdziałania podmiotów, współpraca służb specjalnych ze 

służbami innych państw, międzyresortowa wymiana informacji 

ważnych dla bezpieczeństwa państwa, ochrony informacji 

niejawnych. Kolegium tworzą: przewodniczący - Prezes Rady 

Ministrów, sekretarz oraz członkowie: minister spraw 

wewnętrznych, minister spraw zagranicznych, minister obrony 

narodowej, minister finansów, Szef Biura Bezpieczeństwa 

Narodowego, minister do spraw koordynowania działalności służb 

specjalnych (o ile został powołany przez premiera). W obradach 

Kolegium biorą również udział szefowie oraz przewodniczący 

Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Szczególną 

i  priorytetową rolę w systemie bezpieczeństwa państwa sprawuje 

Prezydent RP, któremu powierzono uprawnienie i obowiązek stania 

„na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz 

nienaruszalności i  niepodzielności jego terytorium”. 

Poziom samorządowy ochrony bezpieczeństwa publicznego. 

Tworzenie społeczeństwa obywatelskiego nierozerwalnie związane 

jest z decentralizacją władzy i przekazaniem części kompetencji, 

a  co za tym idzie także odpowiedzialności samorządom. Ustawa 

z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w Art. 7. 1. uznała, 

że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców należy 

do zadań własnych gminy. Za  szczególnie ważne zadanie własne 
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wskazała sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 

oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym 

wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego
100

. 

Rada gminy uzyskała też prawo wyłaniania ze swego grona 

stałych i  doraźnych komisji do realizacji określonych zadań 

z  możliwością ustalania przedmiotu ich działania oraz określania 

składu osobowego. W wielu gminach zaczęły więc funkcjonować 

komisje ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego w których 

pracach często uczestniczą także radni nie będący ich członkami. 

Komisje te podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz 

sprawozdania ze swej działalności
101

 .  

W zakresie spraw nie uregulowanych w odrębnych ustawach 

lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy 

uzyskała prawo wydawania przepisów porządkowych, jeżeli jest to 

niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla 

zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego
102

. 

Przepisy porządkowe jako akty prawa miejscowego są uchwalane 

przez radę gminy. Mogą one przewidywać za ich naruszenie karę 

grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie 

o wykroczeniach. 

W dniu 5 czerwca 1998 r. Sejm RP uchwalił kolejną ustawę 

rozszerzającą prerogatywy samorządowe na poziom powiatowy. 

Tym samym powiatowi powierzono wykonywanie określonych 

ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym także 

w  zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
103

 . 

                                                 
100

Art. 7 ust.1 pkt 14 . Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
101

Art. 21 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
102

Art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
103

Art. 4 ust. 1 pkt 15 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym. 
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Najszerszy zakres uprawnień w zakresie bezpieczeństwa 

został przekazany na szczebel gminy, która realizuje te zadania 

głównie poprzez tworzenie Straży Gminnych. Początkowo były one 

powoływane i funkcjonowały na podstawie Ustawy o policji z dnia 

10 kwietnia 1990 roku. Obecnie kwestie te regulowane są na mocy 

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.  

Straż Gminna jest to samorządowa, umundurowana formacja 

ochrony porządku publicznego działająca na terenie gminy 

i  spełniająca służebną rolę wobec społeczności lokalnej. 

Utworzenie tej formacji ma charakter fakultatywny. Rada gminy 

może utworzyć straż gminną po wcześniejszym zasięgnięciu opinii 

właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) 

Policji, o czym zawiadamia wojewodę. W gminach, w których 

organem wykonawczym jest burmistrz (prezydent miasta), straż ta 

nosi nazwę „straż miejska”
104

 . Podobna procedura jak przy 

tworzeniu straży obowiązuje również gdy rada gminy chce 

rozwiązać taką formację. Koszty związane z funkcjonowaniem 

straży są pokrywane z budżetu gminy. 

Do podstawowych zadań straży należy:  

- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,  

- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – 

w  zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,  

- kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie 

określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o  publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13), 

współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie 

ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu 

                                                 
104

Art. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, Dz. U. z 1997 

r. Nr 123, poz. 779. 
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awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz 

innych miejscowych zagrożeń,   

- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego 

podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim 

zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub 

zniszczeniem śladów i  dowodów, do momentu przybycia 

właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, 

świadków zdarzenia,  

- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności 

publicznej,  

- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami 

w  ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez 

publicznych,  

- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub 

miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem 

swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, 

znajdują się w  okolicznościach zagrażających ich życiu lub 

zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,  

- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach 

zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach 

mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw 

i  wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym 

i  współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, 

samorządowymi i organizacjami społecznymi,  
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- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych 

lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy
105

. 

Poziom lokalny ochrony bezpieczeństwa publicznego. 

To trzeci po administracji rządowej i samorządowej element 

systemu bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Tworzą go firmy 

ochrony osób i mienia, które w literaturze przedmiotu często zwane 

są prywatnym sektorem ochrony od angielskiego terminu „private 

security sector”. Innym określeniem tych formacji jest „prywatna 

policja” z ang. private police. Ta druga nazwa wskazuje, że mamy tu 

do czynienia z jednostkami, które mają charakter pozapaństwowy, 

prywatny. Tak więc występuje tu pewna sprzeczność bo w policji 

zatrudnieni są funkcjonariusze działający w imieniu 

i  z  upoważnienia państwa. Poza tym zgodnie z art. 1 ust. 1a 

Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o policji nazwa ta jest 

zastrzeżona wyłącznie dla formacji powołanej na podstawie tejże 

ustawy. Warto też zauważyć, że słowo policja zaczerpnięte zostało 

z  języka greckiego „politeja” i pierwotnie oznaczało dział 

administracji państwa będący korpusem zorganizowanym na wzór 

wojskowy
106

 . 

W latach  dziewięćdziesiątych XX stulecia nastąpił 

gwałtowny wzrost przestępczości, który na terenie byłych państw 

Układu Warszawskiego związany był przede wszystkim 

z  transformacją ustrojową i ekonomiczną. Kontrola nad 

aktywnością obywateli uległa ze strony państwa osłabieniu, 

tworzyły się pierwsze prywatne fortuny dając początek 

powstawaniu rodzimego kapitału. Nastąpił też transfer inwestycji 

z  zagranicy, które zostały bardziej otwarte nie tylko na pozytywne 

zmiany, ale także dla świata przestępczego. Pojawiły się nowe 

                                                 
105

Art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, Dz. U. 

z  1997 r. Nr 123, poz. 779. 
106

W. Kawka, Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno 1939, s. 3. 
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rodzaje przestępczości, w tym przestępczość zorganizowana typu 

mafijnego. Państwo nie było już wydolne do zapewnienia szeroko 

rozumianego bezpieczeństwa, a to zapoczątkowało stałą zmianę jaką 

jest prywatyzacja zadań publicznych. Społeczeństwa zaczęły też, 

głównie dzięki przekazom medialnym, odczuwać zwiększony stan 

zagrożenia przestępczością. Ponadto zapewnienie bezpieczeństwa 

wiązało się z ponoszeniem dużych kosztów, których państwo nie 

chciało już ponosić samodzielnie, zwłaszcza, że zakłady 

przemysłowe i środki produkcji systematycznie zmieniały swą 

strukturę własności z państwowej na prywatną. Z kolei prywatny 

sektor gospodarki i usług także był bezpośrednio zainteresowany 

ochroną należących do niego dóbr, które stawały się poważną 

pokusą dla przestępców. Chciał więc właściwie je zabezpieczyć, 

dając także odpowiednią ochronę sobie oraz swoim klientom. 

Ważną rolę w procesie zapewniania sobie zwiększonego 

bezpieczeństwa miała także działalność firm ubezpieczeniowych, 

które często jako warunek zapewnienia odszkodowania za 

poniesione straty stawiały wyposażenie danego obiektu w ochronę 

fizyczną bądź monitoring, tak by zmniejszyć ryzyko przestępczego 

zamachu. W tych warunkach państwo decydowało się przekazać 

część swych zadań, a co za tym idzie także uprawnień w dziedzinie 

bezpieczeństwa publicznego podmiotom prywatnym, a więc nowo 

powstającym firmom ochrony osób i mienia. Wolność gospodarcza, 

zwiększone i rozbudzone zapotrzebowanie na ochronę powodowały 

tworzenie się nowego sektora usług, który miał dostarczyć towar 

jakim stało się bezpieczeństwo. W literaturze pojawiły się nawet 

poglądy, że jest to przejaw nierówności społecznych z uwagi na to, 

że lepiej chronieni będą ci, których stać na opłacenie sobie czy po 

prostu kupienie gwarancji bezpieczeństwa. Ludzie mniej zamożni 

musieli bowiem w  dalszym ciągu liczyć wyłącznie na 

niedofinansowaną policję. W  ten sposób przestępczość miała 

przenosić się z nowo powstających dzielnic zamożnych do 
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biedniejszych rejonów
107

. Takie podejście wydaje się jednak zbyt 

uproszczone gdyż współczesne firmy ochrony osób i mienia 

zajmują się nie tylko ochroną prywatnych rezydencji czy ich 

właścicieli. Przede wszystkim są obecne w  szeroko rozumianej 

przestrzeni publicznej gdzie spełniają poważną rolę prewencyjną, 

dając poczucie bezpieczeństwa wszystkim przebywającym tam 

ludziom, bez względu na ich status społeczny. Przejmując 

obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa na określonych obszarach 

czy obiektach, stwarzają policji możliwość większego 

zaangażowania się w działania operacyjno-dochodzeniowe, 

w  których organy państwowe nie mogą być już zastępowane. 

Zarówno organy państwowe jak i samorząd gospodarczy 

sektora ochrony uznały, że powstanie ustawy o ochronie osób 

i  mienia jest sprawą priorytetową, która wymaga szybkiego 

procedowania. Ta determinacja w dążeniu do prawnego 

uporządkowania spraw związanych z działalnością prywatnego 

sektora ochrony doprowadziła w konsekwencji do uchwalenia 

w  dniu 22 sierpnia 1997 r. ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. 

1997 Nr 114 poz. 740). Administracja państwowa odpowiedzialna 

za system bezpieczeństwa państwa uznała tym samym, że jej 

partnerem na poziomie lokalnym muszą być przedsiębiorcy 

spełniający wysokie wymagania i zatrudniający pracowników 

mających odpowiednie kwalifikacje zawodowe zwłaszcza, że nowa 

ustawa przekazała im szereg uprawnień, z których wcześniej mogli 

korzystać wyłącznie funkcjonariusze publiczni. Obecnie na 

podstawie tego aktu prawnego funkcjonuje w Polsce 5200 

podmiotów zajmujących się ochroną osób i mienia. Zatrudniają one 

około 300 tysięcy pracowników z czego 114 tysięcy to 

licencjonowani pracownicy ochrony, a 18 tysięcy stanowią osoby 

                                                 
107

J. Czapska, Prywatne firmy ochrony osób i mienia w Europie-podstawowe 

problemy prawne, [w:] J. Czapska, H. Kury (red.): Mit represyjności albo 

o  znaczeniu prewencji kryminalnej, Kraków 2002, s. 650. 
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z  licencjami zabezpieczenia technicznego. Pozostali to pracownicy 

ochrony nie posiadający licencji. 
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STREFA STUDENTA 
 

 

Szymon Surma - PSY OBRONNE. CHARAKTERYSTYKA 

I  WYKORZYSTANIE W  PRAKTYCE
108

 

 

Abstract 

 

Dogs that we see in action, serving in police units, rescue operations 

and border guards, come from certain cultures and their training 

takes place under the supervision of highly qualified specialists. 

Such dogs with are classified as guard dogs and fighting dogs which 

are used in special groups: police, fire brigade, medical 

emergencies. 

 

Key words: guard dogs, fighting dogs, specialist, training 
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Abstrakt 

 

Artykuł porusza zagadnienie stosowania wyszkolonych psów przez 

grupy dyspozycyjne i jednostki specjalistyczne. Psy, w zależności 

od przebytej tresury pełnią służbę oraz biorą udział w różnych 

interwencjach. Autor wskazuje na charakterystykę ras, które są 

najważniejsze dla takiego typu szkolenia oraz na sam proces 

szkoleniowy. 

 

Słowa klucze: psy obronne, psy bojowe, specjaliści, tresura 

 

Jak sama nazwa wskazuje, pies obronny powinien służyć do 

obrony - właściciela czy funkcjonariusza przed napastnikiem, 

opiekuna przed innym psem, innego zwierzęcia przed zagrożeniem 

ze strony człowieka, a także przed użyciem przez niego 

niebezpiecznego narzędzia (nóż, kij, broń palna, itp.) w stosunku do 

drugiej osoby bądź ich grupy. Krócej ujmując, pies obronny to taki, 

który „na rozkaz lub bez rozkazu, w zależności od zaistniałej 

sytuacji, wystąpi w obronie swego pana”
109

. To tylko niektóre 

przykłady, w których pies wykazuje zimną krew i interweniuje 

kilkanaście razy szybciej od człowieka, przy czym jest on na tyle 

trudnym przeciwnikiem do pokonania, że nie wiadomo jak może się 

zachować, gdzie ugryźć i kiedy zaatakować (reakcje człowieka są 

bardziej przewidywalne a umiejętności sztuki walki wręcz dają nam 

szansę obrony przed nim, co niestety nie przekłada się na 

konfrontację z psem). 

Pies używa do oceny sytuacji swojego instynktu, my 

myślimy logicznie, co dyskwalifikuje nas jako dobrego obrońcy 

podczas wielkiego zagrożenia, strach jest podstawowym 

                                                 
109
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czynnikiem, który pies potrafi wyczuć „podczas kiedy my myślimy 

jak ocalić swoje życie, pies już podejmuje działania w kierunku 

skutecznej obrony”
110

. Nie tylko jeśli chodzi o atak ale też ucieczkę, 

tylko kilka procent ras jest na tyle powolnych (nieskoordynowane 

ruchy, pies w okresie szczenięcym), że nie jest w stanie dogonić 

uciekającego sprawcę przestępstwa. Psy to doskonali sprinterzy 

potrafiący nie tylko złapać wystraszonego złodzieja ale też dziką 

zwierzynę (psy myśliwskie w pogoni za zającem). Pomagają im 

w  tym potężnie umięśnione łapy, krępa budowa ciała i układ 

szkieletowy. 

Nabycie odpowiedniego psa nie będzie łatwe, wyróżniamy 

wiele ras, które się do tego nadają (wyjątki mogą stanowić psy 

poniżej 25kg nie będące w stanie fizycznie przeciwstawić się 

napastnikowi, nie zawsze tyczy się bulteriera
111

) takie jak np. 

owczarek niemiecki, doberman, rottweiler czy dog niemiecki, to 

oczywiście nieliczne przykłady gdyż psem obronnym niekoniecznie 

musi być pies rasowy specjalnie do tego przeznaczony. Pojęcie psa 

agresywnego wprowadza art. 10 ustawy o ochronie zwierząt, jednak 

jak wychowywać takiego psa? Korzyści można się doszukiwać 

choćby w ochronie obiektów prywatnych o podwyższonym ryzyku 

ataku (parkingi policyjne, parkingi samochodów vipów, magazyny 

celne, itp.). Zdarza się jednak, że pies zaatakuje bez powodu, nawet 

swojego właściciela. 

Środowiska kynologiczne nie zgadzają się z tego typu 

opinią, że nawet najgroźniejszy pies atakuje sam i nie można 

przewidzieć jego zachowania, tłumaczą to tym, iż wszelkie tego 

rodzaju wypadki przy pracy czy zabawie z psem są skutkiem błędu 

człowieka lub nieprawidłowej oceny sytuacji. Porównać można to 

ze zdaniem niedoświadczonych użytkowników broni, którzy 

                                                 
110

K. Sadowiska, Niebezpieczne zachowania psów, „Bezpieczne osiedle”, I maja 

2008r., s. 2. 
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twierdzą, że raz na rok broń strzela sama, nie jest to prawdą a takie 

zdarzenia wynikają tylko i wyłącznie z niezachowania ostrożności 

przy obchodzeniu się z bronią. Psa obronnego również możemy 

nazwać swego rodzaju narzędziem do obrony, które także nie 

wybucha samo, tylko zmuszają go do tego sytuacje, w których może 

czuć się zagrożony. 

Psem obronnym można nazwać również psa bojowego, 

pojęcia te używane są zamiennie a główna różnica, pomiędzy psem 

obronnym i bojowym, to sposób jego wykorzystania i odmienna 

tresura. Pies bojowy jest nieustraszony jako obrońca (doskonałym 

przykładem będzie tosa inu, pies często biorący udział w walkach 

psów, silny, ciężki i duży), jest odporny na ból i nieustraszony 

w  walce, pomimo tych przymiotów siły i wytrzymałości, podobnie 

jak rottweiler czy doberman jest skory do zabaw z dziećmi 

i  przywiązywania się do ludzi. 

Jedynym minusem psa bojowego będzie to, iż rozdrażniony 

zaczyna bezlitośnie atakować i nie potrafi się sam uspokoić 

(najczęściej również wychowawca nie jest go w stanie 

powstrzymać). Zdarzają się nawet przypadki, kiedy pies taki 

podczas walki z innym psem rani opiekuna, próbującego psy 

rozdzielić. Ściśle określone środowiska zajmujące się hodowlą tych 

psów dbają przy ich tresurze o to, by wykonywały zadania „za 

wszelką cenę, by łapiąc zwierzynę rozszarpywały ją na strzępy 

a  skacząc przez przeszkodę pokonały ją pomimo braku sił a nawet 

możliwości fizycznych do wykonania tego typu zadań”
112

 (zbyt 

wysoki płot do przeskoczenia, za małe otwory, którymi można się 

przecisnąć). Te wymagania i ten rodzaj tresury są jednak uznawane 

za niehumanitarne i prowadzące do zniszczenia psychiki psa, 

którego rzadko można później doprowadzić do stanu pożądanego, 

sprzed tak drastycznych szkoleń jakim są poddawane. Istnieją 

                                                 
112
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sposoby optymalizujące zachowanie psa oraz odpowiednie tresury 

polegające na odzwyczajeniu od bycia agresywnym na widok 

każdego psa czy obcych osób, jednak należą one do niesamowicie 

kosztownych i czasochłonnych przedsięwzięć. 

Psy jakie widzimy podczas akcji, służące w jednostkach 

policyjnych, ratowniczych czy straży granicznej, pochodzą 

z  pewnych hodowli, a ich tresura przebiega pod okiem wysokiej 

klasy specjalistów. Takich psów, nawet zagubionych, nie musimy 

się obawiać, możemy być jedynie pewni, że ze strony takiego psa 

(jeśli oczywiście nie będziemy go drażnić ani bić) nic nam nie grozi. 

Mogą nam one jedynie pomóc, nie tylko w odnalezieniu 

zaginionych osób czy przedmiotów ale przede wszystkim obronią 

nas kiedy będzie trzeba. 

„Jeśli chodzi o rasę, to jak już zostało to wspomniane, nie 

jest ona najważniejsza, ale są pewne rasy preferowane, dominujące 

wśród psów policyjnych. Najwięcej jest owczarków niemieckich, 

które są przede wszystkim psami patrolującymi i tropiącymi. 

Podobne zadania wypełniają owczarki belgijskie malinois. Psami 

patrolowymi są też rottweilery. Policyjne labradory zajmują się 

głównie wyszukiwaniem zapachów, a foksteriery szukają 

narkotyków. Nowofundlandy natomiast to psy służące 

w  ratownictwie wodnym”
113

. 

Chodzi nam jednak o dobrego psa obronnego, jakiego 

wybrać i na co zwrócić uwagę przy jego tresurze, by był 

posłusznym czworonogiem, który zaatakuje w odpowiednim 

momencie i stanie w naszej obronie. 

Pies nie może wymknąć się spod kontroli, powinien być 

odważny i nie ulegać, uczucie strachu powinno być krótkotrwałe, do 

tresury nie będzie się nadawał pies, który „przerażony atakiem 
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będzie uciekał”
114

. Trzeba uważać na osoby postronne przebywające 

w pobliżu psa obronnego, pamiętając o tym, że pies doskonale 

zapamiętuje niektóre ruchy lub głosy i może na zasadzie skojarzenia 

tych czynności z napastnikiem zaatakować osobę bezbronną. Psem, 

który niewątpliwie będzie dobrym i posłusznym towarzyszem jest 

owczarek niemiecki, którego krótko scharakteryzowałem pod 

koniec rozdziału pierwszego, przy tresurze tej rasy nie kładziemy 

tak silnego nacisku na posłuszeństwo wobec właściciela jak na inne 

rasy. W jego zachowaniu można zauważyć wiele ciekawych 

elementów jakimi są: temperament, szybka reakcja, równowaga 

psychiczna, aktywność czy też wrodzona odwaga, te cechy 

powodują, że owczarek niemiecki jest najczęściej wybieranym psem 

i szkolonym do celów zarówno obronnych i tropiących. Są to psy, 

które potrafią po szkoleniach specjalistycznych i długiej tresurze 

bezproblemowo funkcjonować w domu i żyć w zgodzie z innymi 

ludźmi bądź psami, nie stają się niebezpieczne kiedy bawią się 

z  dziećmi, są radosne i bardzo lubią czułości, co sprawia, że 

niepozorny pies będący delikatnym i subtelnym zwierzakiem 

domowym może skoczyć potencjalnego intruza, który zechce wejść 

do naszego domu. 

Wiadomo już przed kim bronić ma pies obronny, jednak 

najczęściej spotykanym stwierdzeniem jest, że „ma on bronić ludzi 

przed ludźmi”
115

, często jednak zdarza się, że zostajemy 

zaatakowani przez innego psa, wtedy nasz pies nie powinien 

ustąpić, a co gorsza uciec w popłochu i zastawić nas w kryzysowej 

sytuacji. Powinien on na tyle szybko zaatakować i nie bać się 

agresywności przeciwnika, żeby zdążyć go przewrócić lub złapać za 

rękę, w której trzyma nóż czy inne niebezpieczne narzędzie. O psie 
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Lubomir Smyczyński, Psy, rasy i wychowanie, Warszawa, 1983r. s. 56. 
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świadczy dobrze „oszczekiwanie obcych osób, nawet 

z  doskakiwaniem do nogi, jeśli są ku temu takie powody”
116

. 

 

Pies w świetle prawa 

 

Wcześniej jedynie zaznaczyłem problem, jakim jest hodowla 

psów uznawanych za groźne i agresywne, teraz przedstawię o jakich 

rasach mowa w myśl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt i jakie przeszkody stoją na drodze, by stać się posiadaczem 

takiego psa. Wyróżniamy 11 ras: 

 

- amerykański pit bull terier 

- buldog amerykański 

- dog argentyński 

- pies z Majorki 

- pies kanaryjski 

- tosa inu 

- akbash dog 

- rottweiler 

- anatolian karabash 

- moskiewski stróżujący 

- owczarek kaukaski 
(opracowanie – wykaz ras psów agresywnych

117
) 

 

Opiszę dwie zaznaczone powyżej rasy, które według mnie są 

jednymi z najniebezpieczniejszych w razie ataku dla człowieka 

i  innych zwierząt. 

Jako pierwszy jest akbash dog, pies o białym umaszczeniu, 

jego nazwa pochodzi z języka tureckiego, nazywany jest także psem 

pasterskim. W swojej ojczyźnie – Turcji, „używany jest jako pies 
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stróżująco-obronny, wydaje mi się to jednak być zbyt delikatnym 

określeniem jak na psa, który potrafi ważyć do 60kg, mierzyć aż 90 

cm wzrostu, a rozdrażniony potrafi być nieobliczalny do tego 

stopnia, że potrafi bronić stada zwierząt hodowlanych nawet przed 

niedźwiedziami. Jego największym atutem jest to, że potrzebuje 

ciągłego zajęcia, nie nadaje się do trzymania w warunkach 

miejskich, jest bardzo odporny na niekorzystne warunki 

klimatyczne, rzadko choruje i ma niewielkie wymagania bytowe”
118

. 

Pies ten nadaje się do skutecznej obrony, jednakże nawet niewielka 

prowokacja może się przyczynić do tragicznych skutków 

interwencji tego psa. 

Rottweiler to rasa o której głośno choćby w naszym kraju nie 

z powodu liczebności w jakiej występuje, jego zachowania czy 

charakteru, ale z powodu częstych, tragicznych w skutkach 

wypadków, w których dochodzi do pogryzienia właściciela, 

członków rodziny lub atakowania innych zwierząt. Do rejestru FCI 

(Międzynarodowa Federacja Kynologiczna, z fra. Fédération 

Cynologique Internationale) rasa ta została wpisana jako 

niebezpieczna 11 marca 1971r. 

Rottweiler jest „bliskim kuzynem pasterskich psów 

szwajcarskich, jego ojczyzną są południowe Niemcy”
119

. Jest rasą 

znaną na całym świecie, połączeniem psa obronnego i stróżującego, 

pomimo temperamentu jaki wykazują nie cieszą się zaufaniem, 

które zostało mocno nadszarpnięte przez media oraz 

nieodpowiednie zachowywanie się w stosunku do tego psa. Wydaje 

się dziwne, ale ten pies jest chętny do pracy, spokojny i nie ma 

trudności w przyzwyczajeniu się do człowieka, jednakże w razie 

zagrożenia „natychmiast przyjmuje postawę obronną, a gdy ono 

mija, nastrój bojowy szybko ustępuje i pies uspokaja się”
120

. Nie 
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należy on do psów o smukłej, wysportowanej sylwetce, nie uznaje 

się go więc za ładnego, a co za tym idzie w parze, za dobrego psa. 

Jest to pies o nieustraszonej postawie i pomimo swojego ociężałego 

sposobu poruszania się, jest wrażliwy i bacznie obserwuje 

otoczenie, „nigdy nie szczeka bez potrzeby, z wielkim 

zaangażowaniem będzie bronił swojej rodziny, dość łatwo 

poddający się tresurze, kochający dzieci, wspaniały pies dla 

odpowiedniego właściciela”
121

. 

Wszystko to zapisane jest w zwierzęcym instynkcie, 

wypadki z udziałem psów agresywnych są spowodowane głównie 

tym, że ludzie traktują te zwierzęta jak zabawki, by zapobiegać 

takim zdarzeniom należy opierać się na przykładach 

potwierdzonych praktyką tresury i przestrzegać prawa, które dla 

każdego psa odnajduje miejsce w swoich zbiorach. Szereg 

artykułów wskazuje nam jak obchodzić się z psem, co możemy 

a  czego nam nie wolno. Oto niektóre z nich, z którymi mamy 

najczęściej do czynienia to: 

 

 „Pies objęty jest ochroną prawną – zakazane jest znęcanie 

się nad nim, używanie do powodujących śmierć 

doświadczeń, złośliwe straszenie i drażnienie, zadawanie 

cierpień; 

 Tam, gdzie znajdują się inni ludzie lub zwierzęta psy 

prowadzimy na smyczy i w kagańcu. Możemy spuścić go ze 

smyczy w miejscu odosobnionym, jednak mamy mieć nad 

nim cały czas kontrolę; 

 W samolotach LOT na terenie kraju psy przewozi się 

w  klatkach, w cenie bagażu. Oczywiście należy mieć 

                                                 
121
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aktualne świadectwo zdrowia i szczepienie przeciw 

wściekliźnie; 

 Pies w rozumieniu prawa: może być sprzedany, zamieniony, 

wypożyczony (np. pies myśliwski na czas sezonu 

łowieckiego), wydzierżawiony (np. suka hodowlana lub 

reproduktor w celach hodowlanych), użyczony (oddany 

nieodpłatnie do użytkowania), darowany, zastawiony, może 

być przedmiotem w postępowaniu egzekucyjnym; 

 Przy zakupie psa od hodowcy zrzeszonego w Związku 

Kynologicznym w Polsce otrzymuje się metrykę psa, z którą 

zgłasza się w ciągu roku do Związku w celu zarejestrowania 

psa i otrzymania rodowodu; 

 Opiekun psa jest odpowiedzialny za szkody przez niego 

wyrządzone, może jednak zawrzeć z PZU umowę 

ubezpieczeniową, w której PZU przejmie na siebie 

odpowiedzialność”
122

. 

 

2. Należy również spojrzeć na art. 35 (rozdział 11) Ustawy 

z  dnia 8 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt przewidujący 

następujące przepisy karne: 

1. Kto zabija zwierzę z naruszeniem przepisów art. 6 ust. 1, 

art. 33 lub art. 34 ust. 1-4 albo znęca się nad nim w sposób 

określony w art. 6 ust. 2, podlega karze pozbawienia 

wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny. 

                                                 
122
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2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1, działa ze 

szczególnym okrucieństwem, podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 2, ograniczenia wolności albo grzywny.  

3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, sąd 

może orzec przepadek zwierzęcia, a w razie skazania za 

przestępstwo określone w ust. 2, sąd orzeka przepadek 

zwierzęcia - jeżeli sprawca jest jego właścicielem.  

4. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, 

sąd może orzec wobec sprawcy zakaz wykonywania 

określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności 

lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, 

które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub 

oddziaływaniem na nie, a także może orzec przepadek 

narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia 

przestępstwa oraz przedmiotów pochodzących 

z przestępstwa.  

5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2, 

sąd może orzec nawiązkę w wysokości od 25 zł do 2.500 zł 

na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce 

albo na inny cel związany z ochroną zwierząt, wskazany 

przez sąd. 

(Dz. U. Nr 111 poz. 724)
123

 

Po przeanalizowaniu całej ustawy, a nie tylko jej 

fragmentów, widzimy jak wielki nacisk prawo kładzie na 

funkcjonowanie w życiu codziennym relacji człowiek – pies. Nie 

tylko odpowiedzialność za psa i szkody przez niego wyrządzone, 

nie tylko procedury szkoleń psów i użycia ich jako środku przymusu 

bezpośredniego ale także zasady obchodzenia się psem 
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www.psy.info.pl/ust97, Ustawa z dnia 8 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, 

Dz. U. Nr 111 poz. 724. 
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i  przebywania z nim w otoczeniu i nie stwarzanie zagrożenia. 

Nielegalnie organizowane są niejednokrotnie walki psów, na które 

chętnie patrzą zamożniejsi ludzie, czy taki pies, okaleczony, bity 

i  zniszczony psychicznie będzie się jeszcze nadawał do normalnego 

funkcjonowania? „Prokuratura oraz sądy rozpatrują sprawy 

o  maltretowanie zwierząt jako czyny o niskiej szkodliwości 

społecznej”
124

. Pomimo szerokich środków prawnych, z jakimi 

mamy do czynienia i wydawałoby się, że chronią czworonogów, 

prawa zwierząt ciągle są naruszane a „polskie prawo nie jest jeszcze 

do tego stopnia dojrzałe, by stanąć w obronie poszkodowanego 

czworonoga i surowo ukarać sprawcę, który dopuścił się 

uszkodzenia psa lub znęcania się nad nim”
125

. 

Jednak kupno psa nie jest tak prostą rzeczą, należy się 

zastanowić, jakiego psa potrzebujemy i do czego ma nam służyć, 

czy kupić psa od hodowcy czy zwyczajnie pójść do sklepu? To 

samo wiąże się ze sprzedażą psa, potencjalny nabywający powinien 

zostać przez nas dokładnie oceniony, z różnych bowiem względów 

nie każdy nadaje się na właściciela i nie każdy pies polubi 

odpowiedni typ charakteru. Pies nie jest towarem pomimo 

określania go w prawie jako rzeczy, którą można sprzedać, 

pożyczyć czy też oddać w dzierżawę, dlatego (jeśli to możliwe) 

należy dogłębnie przemyśleć jak karmić psa, komu go sprzedać, 

w  jakich trzymać go warunkach i najważniejszy pewnie ostatni 

element, czy znajdziemy dla psa wystarczająco dużo czasu. Zgodnie 

z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzęta wykorzystywane do celów 

specjalnych to takie zwierzęta, których „profesjonalna tresura oraz 

używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, 

regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił 

Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych 
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ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, służb kontroli 

celnej, ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia 

i  wykorzystania psów – przewodników osób ociemniałych”
126

. 

3. Pies służbowy, jako środek przymusu bezpośredniego, 

może być wykorzystany w przypadkach
127

: 

 odpierania czynnej napaści; 

 pokonywania czynnego oporu; 

 udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej; 

 pościgu za osobą podejrzaną o popełnienie 

przestępstwa, wykroczenia. 

Wykorzystanie psa jako jednego ze środków 

przymusu bezpośredniego daje korzyści przede wszystkim 

z  opanowania agresywnych reakcji przeciwnika, obezwładnienia go 

(niejednokrotnie tylko i wyłącznie za pomocą psa) i tym samym 

ujęcia go (pies obronny powinien mieć założony kaganiec, nie 

dotyczy to jednak przypadków, gdy pies obronny jest 

wykorzystywany wobec przestępcy posiadającego broń palną lub 
inne niebezpieczne narzędzia, w celu odparcia czynnej napaści

128
). Psy, 

nie tylko te służbowe ale i zwykłe kundle, są chronione w naszym prawie 

szeregiem przepisów (których tylko nieliczne punkty przedstawiłem 

powyżej). Doskonałym przykładem w historii psiego świata było 

zdarzenie, które miało miejsce w USA w stanie Missouri w okresie 

kończącym tamtejszą wojnę cywilną. Już wtedy, przez Sąd Najwyższy we 

wszystkich aktach sądowych, opisana została historia procesu ze 
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Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 111 poz. 724, 

Art. 4 pkt 20. 
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Rozporządzenie Rady Ministrów, projekt wstępny z dnia 10 listopada 2008 r., 

w  sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez 

funkcjonariuszy Służby Celnej, art. 68 ust. 8 $ 8 (poprzedzone rozporządzeniem 

Rady Ministrów z  dnia 22 grudnia 2002 r. Dz. U. Nr 286, poz. 2874). 
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wszystkimi szczegółami, upamiętniając słowa wypowiedziane przez 

senatora Vest’a w obronie bestialsko zamordowanego psa:   
 

„NAJLEPSZY przyjaciel, jakiego człowiek ma na 

świecie, może zwrócić się przeciwko niemu i stać się jego wrogiem, 

[…] Pies człowieka pozostaje przy nim w dobrobycie i w nędzy, 

w  zdrowiu i w chorobie. Będzie on spał na zimnej ziemi, gdzie 

lodowate wiatry wieją, a śnieg zacina okrutnie, aby tylko pozostać 

w pobliżu swego pana, […] nie jest ważne, że wszyscy inni 

przyjaciele pójdą swoimi drogami; tam, u grobu, pozostanie 

szlachetny pies, z głową wtuloną między łapy, o oczach smutnych, 

lecz otwartych w bacznej czujności, wierny i szczery nawet 

w  śmierci […]”
129

. 

Pomimo widocznych na co dzień tendencji kopiowania i 

przejmowania kultury i zachowań z zachodnich państw, nie 

zwracamy uwagi na to, co najważniejsze. Kryteria, jakie tam 

wyznacza prawo stoją na wyższym szczeblu, nawet jeśli chodzi o 

zwierzęta, nie wspominając już o przykładach egzekwowania prawa 

człowieka. Podsumowując ten podrozdział śmiało mogę stwierdzić, 

iż w Polsce nie ma jeszcze tak stabilnego systemu, który byłby w 

stanie praktycznie i skutecznie chronić (nie tylko za pomocą 

artykułów) psy przed człowiekiem. Wiadomym jest, że psa trzeba 

szanować, sprzątać po nim i za niego odpowiadać, tak twierdzi 

prawo, rzeczywistość jest jednak całkiem inna. 

Tresura oraz dobór psa 

Szeroko omówione aspekty prawne oraz wykorzystanie psa 

obronnego w praktyce nakłania nas do kolejnych kroków. 
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Zastanowię się nad wyborem psa obronnego i etapami tresury, jakie 

powinien przejść. Gdyby miał to być pies przeznaczony tylko 

i  wyłącznie dla mnie, z przekonaniem wybrałbym a jednocześnie 

polecił owczarka niemieckiego, którego już wcześniej uznałem za 

„prawdziwy ideał psa pracującego, przodującego prymusa 

wszystkich szkoleń, gwiazdę filmów, stworzenie czujne, spolegliwe 

i inteligentne”
130

. Słyszy się często, że pies obronny niekoniecznie 

musi być psem rasowym, zdarzają się przypadki kiedy podwórkowe 

mieszańce okazują się lepszymi wojownikami niż psy, które za takie 

są uznawane. Mimo wszystko, odstępując od tych wyjątków, 

zainteresowaniem cieszyć będzie się silnie zbudowany, elegancki 

i  odważny pies, którego nazwa oficjalnie wprowadzona została do 

niemieckich ksiąg rodowodowych już w 1900 roku, psem tym 

będzie doberman. Zwierzę to nadaje się idealnie jako pies 

użytkowy, jego znajomość zawdzięczamy głównie dzięki filmom 

akcji, w których często występował jako nieustraszony pies, będący 

problemem dla złodziei i wzbudzającym respekt, „może być 

wykorzystywany we wszystkich rodzajach działań służbowych 

i  użytkowych”
131

. Jest psem średniej wielkości dumnie kroczącym 

przed siebie, cechą charakterystyczną tej rasy jest krótka, lśniąca 

sierść, wysoko osadzone, proste uszy oraz nieporównywalnie mała 

głowa w stosunku do reszty ciała. Pies ten osiąga wzrost do 70 cm, 

wydawałoby się, że będzie równie ciężki jak wysoki, jednak bardzo 

lekki kościec sprawia, że pies nie jest masywny. Co może być 

zaskakujące u tego osobnika, to fakt, iż jego „usposobienie jest 

nerwowe i tchórzliwe”
132

. Jest rasą ogólnie zaliczaną do psów 

służbowych policyjnych, podobnie jak rottweiler wymaga 

codziennej, sporej dawki ruchu na świeżym powietrzu. 

                                                 
130

www.alejka.pl/poradnik-hodowcy, Opis lektury, Poradnik hodowcy – owczarek 

niemiecki. 
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Laik błędnie uzna, że psy obronne są „mało czujne; mają 

silne nerwy, więc byle głupstwo nie wyprowadza ich 

z  równowagi”
133

. Wybierając psa obronnego, a uprzednio 

decydując się na zakup takowego, w przypadku, kiedy nie jesteśmy 

przygotowani psychicznie ani nigdy wcześniej nie mieliśmy 

styczności z takim psem. Powinno zachować się rozsądek i nie 

sugerować tylko takimi przymiotami naszego przyszłego psa, jakimi 

będą: agresywność, nieufność, nie przewidywalność czy 

nieustępliwość. Dla nieodpowiedniej osoby będą to wręcz cechy 

psa, które mogą zagrozić jemu samemu jak i właścicielowi. Nie jest 

również dobrym wytłumaczeniem to, że nabywamy psa obronnego 

dlatego, iż mieszkają z nami dzieci i to dla ich bezpieczeństwa. 

Słysząc takie słowa każdy treser powinien automatycznie 

uniemożliwić chętnemu zakup takiego psa i nakłonić (poprzez 

odpowiednie argumenty) do głębszego zastanowienia się nad rasą 

oraz tym, do czego pies ma głównie służyć; dzieci i bezpośredni 

kontakt z niebezpiecznym psem nie będzie dobrym połączeniem. 

„Jeśli chcemy mieć psa obronnego, musimy poddać go szkoleniu, 

które nie jest przedsięwzięciem łatwym. Posłuszeństwa może 

nauczyć sam właściciel, pod warunkiem, że odpowiednio się do 

tego przygotuje. Szkolenie obronne jest trudne i może je 

przeprowadzić tylko taki amator, który samodzielnie przerobił 

program z posłuszeństwa z pozytywnym skutkiem”
134

. 

Szkoleniami profesjonalnymi zajmują się głównie Związki 

Kynologiczne lub też związki miłośników i przyjaciół zwierząt, 

a  także specjalistyczne grupy i indywidualni eksperci działający 

przy służbach mundurowych (ośrodki szkoleniowe policji, straży 

granicznej, wojska). Liczyć musimy się jednak z tym, że pies, 

którego posiadamy, nie sprawdzi się jako obronny ale wykaże 
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Tresura Psów Służbowych, Warszawa, 1983 r., s. 7. 
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2/2006. 



Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje 

1 grudnia 2012 

 

 
 

105 

wysokie zdolności zmierzające w innym kierunku, decydują o tym 

wyczucie charakteru zwierzęcia przez tresera oraz późniejsze 

dopasowanie rodzaju tresury. Nie zapominajmy jednak o tym, że 

„istotne w tresurze służby obronnej jest ścisłe zachowanie 

systematyki – od rzeczy prostych do złożonych”
135

. 

Pierwszym etapem tresury jest przeszkolenie ogólne. W tej 

fazie to głównie my, obserwując psa na każdym kroku, uczymy się 

jego zachowania, zwracając uwagę na elementy, które sprawiają mu 

problemy, które zadania są wręcz niemożliwe, a które są banalnie 

proste. Istotny dla nas będzie temperament psa, jego psychika oraz 

szybkość uczenia się, nie bez znaczenia pozostają na tym etapie 

takie zachowania jak szczekanie, sposób aportowania i nakłonienie 

psa by zostawił przyniesiony kij a nie uciekał z nim. Doświadczamy 

tego, jak pies reaguje na nasz głos, jak wysokiego tonu używamy, 

jakie wykonuje ruchu, kiedy patrzymy mu prosto w oczy i jakie, 

kiedy zaczynamy krzyczeć. Doskonałym rozwiązaniem szkolenia 

ogólnego jest „szkolenie opierające się na zasadzie zabawa – nauka, 

pies zapamięta wtedy więcej rzeczy i chętniej pójdzie z nami 

pobiegać do parku, kiedy damy mu do zrozumienia (pewnego 

rodzaju oszukanie go), że idziemy się tylko bawić”
136

, pies nie 

potrafi myśleć logicznie więc przyjdzie taki moment, kiedy nie 

odróżni szkolenia od zabawy, jeśli oczywiście będziemy rozsądni 

w  wydawaniu poleceń. To, jak pies będzie się zachowywał zależy 

głównie od naszego zachowania, „a znęcanie fizyczne 

i  wygłodzenie może doprowadzić do zmiany osobowości psa na 

bardzo niebezpieczną. Zwykłe nieprzystosowanie do otoczenia 

może pociągnąć za sobą nieakceptowane zachowania”
137

 takie jak 

                                                 
135
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np. warczenie, ukrywanie się pod stołem lub uciekanie, podwijanie 

ogona. 

To właśnie na tym etapie – tresury ogólnej – powinno się 

zauważać pierwsze predyspozycje naszego psa do pracy obronnej. 

Istnieją różne rodzaje agresji i strachu, na które możemy nie zwrócić 

uwagi, a które okazać się mogą tak istotnymi elementami, że mogą 

w przyszłości wykluczyć naszego psa ze szkolenia obronnego. Już 

w okresie szczenięcym niejeden z nas spotkał się z taką sytuacją, 

kiedy próbując odebrać miskę z jedzeniem głodnemu psu (lub 

zwyczajnie leżącą w jego pobliżu), ten zaczynał atakować naszą 

rękę w obronie przed zabraniem mu pożywienia, w tym przypadku 

‘jego własności’. To w okresie szczenięcym, natomiast kiedy pies 

staje się dorosły wyróżniamy i spotykamy się z trzema rodzajami 

agresji: „bojaźliwa (pies okazuje ją, gdy czuje się przestraszony, 

zagrożony), obronna (agresja w stosunku do obcych osób w celu 

obrony własnego stada (a naszej rodziny)) i dominująca (zdarza się 

częściej między dwoma psami, niż między psami, a ludźmi”
138

. 

Wyrabiajmy więc u psa dobrą spostrzegawczość, pilnujmy 

szerokiego tematu jakim jest posłuszeństwo a także zadbajmy o to, 

„by nigdy nie zaistniała sytuacja, w której wychowanek mógłby 

wyczuć uległość ze strony pana”
139

. Nikt pewnie nie chciałby się 

znaleźć w sytuacji, kiedy rozkaz do ataku przeciwnika, z którym się 

zmagamy, pies odebrałby jako właściwy i zadziałałby przeciwko 

nam. Jeżeli nie pokonamy tego problemu, lepiej odstąpić od samej 

nawet myśli o tresurze obrończej. 

Automatycznie po sprostaniu tym wszystkim 

przeciwnościom oraz dokładnej analizie zachowania, zdolności 

i  predyspozycji naszego psa, przechodzimy do etapu tresury 
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obrończej, gdzie wymienić możemy 4 główne etapy szkolenia: 

„pierwszy etap polega na nauczeniu młodego psa bardziej 

intensywnego gryzienia, bawiąc się z nim w ciągnięcie i szarpanie 

szmaty czy specjalnego rękawa; drugi etap polega na 

uwarunkowaniu ataku ukierunkowanego na konkretny cel 

i  dokładną komendę; trzeci etap to zatrzymanie ataku na komendę; 

i czwarty etap polega na przejściu od tresury (atak na pozoranta) do 

sytuacji rzeczywistej, gdzie pies musi odróżnić przyjaciela od 

wroga”
140

. Popierając opinie zmierzające w stronę aprobaty 

szkolenia psów obronnych, często napotykamy problemy tego typu, 

iż coraz rzadziej w ośrodkach szkoleniowych wychowuje się psy 

opanowane i zdyscyplinowane, a co z tym idzie w parze, tresowane 

są psy niebezpieczne i niepodporządkowujące się przewodnikowi 

w  razie ataku (muszą zostać odciągnięte siłą). Jeśli więc chodzi 

o  szkolenie psa obronnego, by nie dopuszczać do takich 

przypadków, mamy możliwość uczestniczenia w każdym etapie 

tresury razem z treserem. Jest to element pozwalający nam „stale 

obserwować psa, konsultować ze specjalistą jego zachowanie 

i  przebieg szkolenia, wymieniać ze sobą istotne informacje 

sięgające okresu szczenięcego a przede wszystkim, taki rodzaj 

szkolenia ma za zadanie przyzwyczaić psa do naszej obecności”
141

, 

by nie dopuścić do momentu, w którym pies będzie się zastanawiał, 

kogo słuchać (co zaznaczyłem w pierwszym rozdziale). Taki rodzaj 

tresury wydaje się być najlepszym by zapobiegać hodowaniu 

i  szkoleniu ‘morderców’ rzucających się nawet na ptaki. Mało tego, 

że mamy nad naszym psem ciągłą kontrolę, ale również sami 

możemy wydawać mu polecenia i komendy (przy obecności 

doświadczonego tresera). 

                                                 
140

www.zoopsychologia.pl, Joanna Kosińska, „Problem szkolenia psów”, 

Europejskie Studium Psychologii Zwierząt. 
141

A. Wojtas, Współczesne techniki tresury psów, „Dziennik”, 10 styczeń 2005. 

http://www.zoopsychologia.pl/
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Najbardziej pożądanymi technikami nauczania psa będą 

ćwiczenia odwagi, agresywności, obrony opiekuna przed 

napastnikiem, pilnowanie pozoranta i przytrzymywanie sprawcy 

w  razie nieobecności opiekuna. Ćwiczenia te powinny być zawsze 

wykonywane pod okiem doświadczonych treserów, zawsze 

z  użyciem kostiumu ochronnego (w przypadku pozoranta) a także, 

jeśli to możliwe, przy wystrzałach z broni, by przyzwyczajać psa do 

głośnych huków. Główną zasadą jest tutaj agresja skierowana do 

psa, pies przyjmuje postawę, która zmusza pozoranta do 

przewrócenia się i uspokojenia, w przeciwnym wypadku pies 

zaczyna szarpać mocniej i wykonywać gwałtowniejsze ruchy. Jeśli 

pozorant okaże się spokojny i wydaje się poddawać (w razie 

nieobecności opiekuna) pies powinien uważnie śledzić każdy jego 

ruch, obchodzić dookoła i nie spuszczać z niego oka, ważna jest 

tutaj „natychmiastowa reakcja, która powinna nastąpić w czasie 

pilnowania, kiedy pozorant podejmie próbę ucieczki”
142

. 

Każda komenda: „siad!”, „waruj”, „pilnuj” lub „zostań”, 

powinna zostać przez doskonale wyszkolonego psa wykonana, 

treser musi uważać, by w momentach, kiedy pies zaczyna atakować 

(nawet na ćwiczeniach) nie dopuścić to sytuacji, które mogą 

zakończyć się tragicznie np. złapanie za stopę, zbyt mocne 

gryzienie, rzucenie się do twarzy. Wprowadzając do kolejnych 

etapów tresury coraz to trudniejsze zadania, nie należy zapominać 

o  tym, że pies kieruje się instynktem, złe szkolenie spowoduje, że 

zaczniemy go karać, co w psa rozumieniu będzie początkiem do 

odwracania się uzyskanych umiejętności. Pamiętajmy, by „nie 

wyzwalać zbyt często agresywności, ciętości i odwagi u psa, gdyż 

wpływa to na zbytnie zwiększenie pobudliwości i odbija się 

                                                 
142

A. Brzezicha, H. Lisiecki, Amatorskie szkolenie psów, Warszawa, 1983 r., 

s.  228. 
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szkodliwie na układzie nerwowym psa, a tym samym na 

zmniejszeniu jego wartości użytkowej”
143

. 

  

                                                 
143

Ibidem. 
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