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Wprowadzenie 

Każdy z nas widział pracownika ochrony 

chroniącego mienie. To obraz, który na 

stałe wtopił się w nasze otoczenie. Pra-

cownicy ochrony zabezpieczają elektrow-

nie, banki, sklepy, jednostki wojskowe i 

wiele innych obiektów. Dlaczego to wła-

śnie pracownicy ochrony chronią te 

wszystkie obiekty? Jakie przepisy regulują 

ich postępowanie podczas ochrony mie-

nia? Jakie terminy prawne należy koniecznie znać, aby prawidłowo wypełniać zadania z 

zakresu ochrony mienia? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w module kursu 

„Ochrona mienia” poświęconemu podstawom prawnym ochrony mienia.  

Pojawienie się pod koniec ubiegłego wieku unormowań pozwalających w sposób profe-

sjonalny organizować komercyjne instytucje ochronne, spowodowało konieczność 

umiejscowienia zakresu działań tych podmiotów w obszarze obowiązującego prawa. 

Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia reguluje akt prawny rangi ustawy opubli-

kowany w dniu 22 sierpnia 1997 roku. Nie wystarczy jednak znajomość wyłącznie tego 

jednego aktu prawnego. Należy również poznać określone gałęzie prawa oraz elemen-

tarną wiedzę z zakresy kryminalistyki i kryminologii, aby skutecznie, profesjonalnie i – 

co najistotniejsze – zgodnie z prawem chronić powierzone mienie. Jak mawiał Cyceron: 

„Bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni”. 
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1. Ochrona mienia w aktach prawnych 

Podstawowym aktem prawnym regulującym i definiującym ochronę mienia jest Ustawa 

z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia, która weszła w życie 27 mar-

ca 1998 roku. Dla potrzeb tego kursu będziemy określać ją słowem „Ustawa”. 

Ustawa określa: 

 obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie, 

 zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony, 

 zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i 

mienia, 

 wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony, 

 nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia, 

 zasady ochrony transportowanej broni, amunicji, materiałów wybuchowych, 

uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego. 

Uwaga! 

Wejście w życie Ustawy nie oznacza, że przed 1997 rokiem komercyjna ochrona mienia 

nie istniała. Wcześniej nie było po prostu odrębnego aktu normatywnego, a pracownicy 

chroniący mienie nie posiadali dodatkowych uprawnień ani jednolitych kwalifikacji czy 

kompetencji zawodowych. Pracownik ochrony w tamtym okresie miał takie same 

uprawnienia jak każdy obywatel. 

Co należy wiedzieć o ustawach…  

Każda ustawa to akt prawny o charakterze ogólnym i powszechnie obowiązującym, 

uchwalany przez parlament. Ze względu na treść, formę i moc prawną tekstu ustawy w 

Polsce dzielą się na:  

 zasadnicze (konstytucja) i konstytucyjne oraz 

 zwykłe (muszą być zgodne z konstytucją). 

Wszystkie pozostałe akty normatywne obowiązujące w kraju (np. rozporządzenia) 

muszą być zgodne z ustawami 

(http://portalwiedzy.onet.pl/75056,,,,ustawa,haslo.html). 

Od czasu wejścia w życie Ustawy, wydano do niej szereg aktów wykonawczych, czyli 

takich, które zostały stworzone w celu wykonania ustawy z powołaniem się na szczegó-

łowe upoważnienie w niej zawarte. Najczęściej akty wykonawcze przyjmują formę: roz-

porządzenia, zarządzenia, uchwały 

(http://portalwiedzy.onet.pl/85406,,,,akt_wykonawczy,haslo.html/). 

 

 

http://portalwiedzy.onet.pl/75056,,,,ustawa,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/85406,,,,akt_wykonawczy,haslo.html/
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Akty wykonawcze w randze rozporządzeń do naszej Ustawy wydały następujące organy: 

 Rada Ministrów, 

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (obecnie Minister Spraw We-

wnętrznych), 

 Minister Zdrowia i Opieki Społecznej (obecnie Minister Zdrowia), 

 Minister Obrony Narodowej, 

 Minister Finansów. 

Akty wykonawcze (rozporządzenia) regulują jedynie te sprawy, które zostały im wyraź-

nie przekazane przez Ustawę. Na przykład tak jak to czyni art. 47 tekstu Ustawy: 

 „Minister właściwy do spraw wewnętrz-

nych określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe zasady współpracy specjali-

stycznych uzbrojonych formacji ochron-

nych z Policją, jednostkami ochrony prze-

ciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami 

gminnymi (miejskimi)”. 

 Na podstawie przytoczonego artykułu 

powstał następujący akt prawny: Rozpo-

rządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad 

współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami 

ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi). 

Pamiętaj! 

Ustawa jest aktem prawnym wyższej rangi niż rozporządzenie i posiada szereg aktów 

wykonawczych – rozporządzeń, które szczegółowo regulują jej wykonanie. 

W Ustawie pojawiają się następujące określenia związane z ochroną mienia: 

 Ochrona mienia – działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom 

przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z 

tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren 

chroniony. 

 Kierownik jednostki – osoba lub organ przedsiębiorcy lub innej jednostki orga-

nizacyjnej, uprawniony, zgodnie z przepisami prawa, statutem, umową, do zarzą-

dzania nią. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora lub syndyka. 
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 Licencja – zezwolenie na wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mie-

nia w zakresie wymaganym ustawą. 

 Obszar podlegający obowiązkowej ochronie – obszar określony przez mini-

strów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów, wydzielony i odpowied-

nio oznakowany. 

 Pracownik ochrony – osoba posiadająca licencję pracownika ochrony fizycznej 

lub licencję pracownika zabezpieczenia technicznego i 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, lub osoba wykonującą zadania ochrony w zakresie nie-

wymagającym licencji. 

 Specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne wewnętrzne służby ochrony 

oraz przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie działalności go-

spodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, posiadający pozwolenie na 

broń na okaziciela, wydane na podstawie odrębnych przepisów. 

 Wewnętrzne służby ochrony – uzbrojone i umundurowane zespoły pracowni-

ków przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane do ich ochrony. 

Pamiętaj! 

Każda wewnętrzna służba ochrony (WSO) posiada status specjalistycznej uzbrojonej 

formacji ochronnej, ale nie każda specjalistyczna uzbrojona formacja ochronna (SUFO) 

jest wewnętrzną służbą ochrony (WSO). Zarówno SUFO, jak i WSO mogą wykonywać 

zadania z zakresu ochrony osób i mienia.  

W definicjach SUFO (a każda WSO to SUFO) i pracownika ochrony pojawia się słowo 

„koncesja”. Należy zatem zapamiętać, że do prowadzenia działalności gospodarczej w 

zakresie usług ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej niezbędna jest 

koncesja wydawana przez Ministra Spraw Wewnętrznych.  

Pracownik ochrony podczas wykonywania zadań z zakresu ochrony mienia posiada sze-

reg uprawnień nadanych mu przez Ustawę. Dwa z nich – użycie lub wykorzystanie środ-

ków przymusu bezpośredniego w granicach i poza granicami chronionych obiektów 

oraz użycie lub wykorzystanie broni palnej w granicach i poza granicami chronionych 

obiektów –regulowane są przez inny, również bardzo ważny akt prawny – Ustawę z 

dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, którą 

dla potrzeb tego kursu będziemy nazywać „Ustawą o ŚPBiBP”. 
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Ustawa o ŚPBiBP określa: 

 środki przymusu bezpośredniego używane lub wykorzystywane przez upraw-

nionych, 

 przypadki używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i 

broni palnej, 

 zasady używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego i 

broni palnej, 

 postępowanie przed użyciem lub wykorzystaniem środków przymusu bezpo-

średniego i broni palnej oraz po ich użyciu lub wykorzystaniu, 

 dokumentowanie użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i 

broni palnej. 

Należy podkreślić, że Ustawa o ŚPBiBP dotyczy aż 21 formacji, m.in. funkcjonariuszy 

Policji czy Biura Ochrony Rządu, a nie tylko pracowników ochrony. 

Podsumowanie 

 Podstawowym aktem prawnym, dotyczącym ochrony mienia jest Ustawa z dnia 

22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. 

 Ważnym aktem prawnym regulującym specyficzne uprawnienia pracowników 

ochrony jest również Ustawa z dnia 24 maja 2013 roku o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej. 

 Ustawa zazwyczaj posiada szereg aktów wykonawczych (rozporządzeń), które 

szczegółowo regulują jej wykonanie. 

 Ustawa jest aktem prawnym wyższej rangi niż rozporządzenie.  

 Ochrona mienia – zgodnie z Ustawą – to działania zapobiegające przestępstwom i 

wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody 

wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnio-

nych na teren chroniony. 
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2. Elementy prawa karnego materialnego i procesowego oraz wykroczeń 

Ochrona mienia ściśle wiąże się z działaniami zapobiegającymi przestępstwom i wykro-

czeniom przeciwko mieniu, dlatego właśnie pracownicy ochrony powinni być należycie 

przygotowani do ich rozpoznawania i rozróżniania. 

 

Określaniem czynów będących przestępstwami i wykroczeniami, zasadami odpowie-

dzialności karnej i zasadami wykonywania kar zajmuje się prawo karne (Boratyński 

2009, s. 22). 

 

Art. 1 § 1 Kodeksu karnego (w skrócie k.k.) stwierdza, iż odpowiedzialności karnej pod-

lega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązują-

cą w czasie jego popełnienia. § 2. zaznacza, że nie stanowi przestępstwa czyn zabronio-

ny, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Natomiast § 3 podkreśla, że nie popeł-

nia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w 

czasie czynu. 

Pamiętaj! 

Przestępstwem jest czyn człowieka za-

broniony pod groźbą kary przez ustawę 

obowiązującą w chwili jego popełnienia i 

określającą jego znamiona, bezprawny, 

zawiniony i społecznie szkodliwy w stop-

niu wyższym niż znikomy (Wojtal, Mile-

wicz 2011, I, s. 37). 

 

Art. 1 § 1 Kodeksu wykroczeń stwierdza 

iż, odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie 

szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą 

kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany. Natomiast § 2 

zaznacza, że nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można 

mu przypisać winy w czasie czynu. 

 

Pamiętaj! 

 

Wykroczeniem jest czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary aresztu, ograniczenia 

wolności, grzywny do 5000 zł przez ustawę obowiązującą w chwili jego popełnienia i 

określającą jego znamiona, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy (Wojtal, Mile-

wicz 2011, I, s. 37). 
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Kodeks karny – rozdział XXXV – wyróżnia następujące typy przestępstw przeciwko mie-

niu:  

 kradzież – art. 278 k.k., 

 kradzież z włamaniem – art. 279 k.k., 

 rozbój – art. 280 k.k., 

 kradzież rozbójnicza – art. 281 k.k., 

 wymuszenie rozbójnicze – art. 282 k.k., 

 przywłaszczenie – art. 284 k.k., 

 włączenie się do urządzenia telekomunikacyjnego na cudzy rachunek – art. 285 

k.k., 

 oszustwo – art. 286 k.k., 

 oszustwo komputerowe – art. 287 k.k., 

 niszczenie cudzej rzeczy – art. 288 k.k., 

 zabór, w celu krótkotrwałego użycia cudzego pojazdu mechanicznego – art. 289 

k.k., 

 wyrąb drzewa w lesie – art. 290 k.k., 

 paserstwo – art. 291–293 k.k. 

Przestępstwo a wykroczenie  

W literaturze fachowej zaznaczono, że kry-

terium, które pozwala odróżnić przestęp-

stwo od wykroczenia, określone jest naj-

częściej kwotowo. Granicę tę stanowi kwo-

ta 250 zł (kradzież, paserstwo umyślne i 

nieumyślne, jeżeli dotyczy rzeczy pocho-

dzących z kradzieży lub przywłaszczenia i 

zniszczenia rzeczy) lub kwota 75 zł w 

przypadku kradzieży drzewa z lasu, a także 

paserstwa umyślnego i nieumyślnego doty-

czącego takiego drzewa. Jednakże prze-

stępstwem, a nie wykroczeniem, jest czyn skierowany na mienie o wartości niższej niż 

250 zł, jeżeli przedmiotem tego czynu jest broń, amunicja, materiały lub przyrządy wy-

buchowe (Wojtal, Milewicz 2011, I, s. 63). 

Zgodnie z Ustawą pracownik ochrony podlega odpowiedzialności karnej: 

„Art. 50. Pracownik ochrony, który przy wykonywaniu zadań przekroczył upoważnienia 

lub nie dopełnił obowiązku, naruszając w ten sposób dobro osobiste człowieka, podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 5”.  
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Postępowanie karne, zwane też procesem karnym, to czynności, których celem jest: 

 ujawnienie przestępstwa, 

 wykrycie jego sprawcy, 

 orzeczenie w kwestii odpowiedzialności karnej oraz  

 ewentualne wykonanie kary, środków karnych i środków zabezpieczających (Bo-

ratyński 2009, s. 22). 

 

Tabela 1.1. Przestępstwo a wykroczenie przeciwko mieniu 

Przestępstwo Wykroczenie 
Czyn bezprawny, zawiniony, zabroniony pod groźbą kary 

przez ustawę obowiązującą w chwili jego 
popełnienia i określającą jego znamiona, 

aresztu, ograniczenia wolności, grzywny 
do 5000 zł przez ustawę obowiązującą w 
chwili jego popełnienia i określającą jego 

znamiona, 
społecznie szkodliwy 

w stopniu wyższym niż znikomy,  
np. kradzież ze sklepu perfum o wartości 

przekraczającej 250 zł. nieprzekraczającej 250 zł. 
Źródło: opracowanie własne autora 

Niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień przez pracownika 

ochrony zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 5 lat. 

Proces karny to zespół czynności, których celem jest ujawnienie przestępstwa, wykry-

cie jego sprawcy, orzeczenie w kwestii odpowiedzialności karnej oraz ewentualne wy-

konanie kary, środków karnych i środków zabezpieczających. 
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3. Elementy prawa cywilnego i administracyjnego oraz ochrony informacji nie-

jawnych 

Wiesz już, czym się różni przestępstwo od wykroczenia i co ma na celu proces karny. 

Z zagadnieniami dotyczącymi ochrony mienia związane są także informacje z zakresu 

gałęzi prawa cywilnego, regulującej stosunki majątkowe i niemajątkowe osób prawnych 

i fizycznych. Oto podstawowe definicje, którymi będziemy się posługiwać, omawiając 

tematykę ochrony mienia. 

Osoba fizyczna – to każdy człowiek od 

momentu urodzenia aż do śmierci. 

Osoba prawna – to Skarb Państwa i jed-

nostki organizacyjne (np. instytucje), 

którym przepisy szczególne przyznają 

osobowość prawną. 

Zarówno osoby fizyczne, jaki i prawne 

mają zdolność prawną, czyli mogą być 

podmiotem stosunków cywilnoprawnych. Oznacza to na przykład, że zarówno osoby 

fizyczne, jak i prawne mogą być właścicielami rzeczy. 

Zdolność do czynności prawnych mają wszystkie osoby prawne. Osoby fizyczne pełną 

zdolność do czynności prawnych nabywają z chwilą uzyskania pełnoletniości. Nie mają 

zdolności do czynności prawnej osoby poniżej 13 lat i osoby całkowicie ubezwłasno-

wolnione. 

Przykładem czynności prawnych może być zawarcie umowy oraz sporządzenie testa-

mentu. 

„Czyn niedozwolony to delikt, działanie lub zaniechanie człowieka sprzeczne z prawem 

lub zasadami współżycia społecznego, wywołujące szkodę. Czynem niedozwolonym mo-

że być również inne zdarzenie przewidziane w przepisach prawa niemające z działa-

niami ludzkimi nic wspólnego, ilekroć wynika z nich szkoda i za tę szkodę prawo czyni 

kogoś odpowiedzialnym. Czyn niedozwolony nakłada – w dziedzinie prawa cywilnego – 

obowiązek naprawienia szkody” 

(http://9net9l wiedzy.onet.pl/17758,,,,czyn_niedozwolony,haslo.html). 

 

Czynami niedozwolonymi są np.: kradzież, wybicie szyby w sklepie, wyrządzenie szkody 

na skutek zawalenia się budynku, spowodowanie wypadku drogowego. Prawne 

rozumienie czynu niedozwolonego różni się od potocznego. Czynami niedozwolonymi są 

także niektóre działania niezawinione przez człowieka, a nawet zdarzające się 
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niezależnie od jego woli. Łączy je to, że wyrządzają szkodę oraz to, że ustawa Kodeks 

cywilny wiąże z nimi obowiązek naprawienia szkody. Obowiązek naprawienia szkody 

jest rodzajem odpowiedzialności prawnej zwanej odpowiedzialnością cywilną 

(Boratyński 2009, s. 55). 

Odpowiedzialność cywilną dzielimy na: 

 deliktową – obowiązek naprawienia szkody spowodowanej przez czyn niedo-

zwolony (np. zapłata za wybitą szybę), 

 kontraktową – obowiązek naprawienia szkody spowodowanej przez niewyko-

nanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (np. usług ochrony). 

Kodeks cywilny chroni również dobra osobiste człowieka. 

Dobra osobiste człowieka, w szczególności takie jak: zdrowie, wolność, cześć, swoboda 

sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność 

mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają 

pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepi-

sach. 

Pracownikowi ochrony niezbędna jest również wiedza dotycząca Kodeksu postępowa-

nia administracyjnego (w skrócie k.p.a.), a w szczególności z zakresy decyzji administra-

cyjnych. 

„Art.1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 

1) przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów 

sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych; 

2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one 

powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwiania spraw określo-

nych w pkt 1; 

3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samo-

rządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmio-

tami, o których mowa w pkt 2; 

4) w sprawach wydawania zaświadczeń”. 

Pamiętaj! 

Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepi-

sy k.p.a. stanowią inaczej.  
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Przykłady praktyczne: 

 w formie decyzji administracyjnej komendant wojewódzki Policji właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania osoby wydaje licencję pracownika ochrony fi-

zycznej, 

 w formie decyzji administracyjnej Minister Spraw Wewnętrznych wydaje konce-

sję niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochro-

ny osób i mienia. 

Decyzja administracyjna powinna zawierać:  

 oznaczenie organu administracji publicznej,  

 datę wydania, oznaczenie strony lub stron,  

 powołanie podstawy prawnej,  

 rozstrzygnięcie,  

 uzasadnienie faktyczne i prawne,  

 pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie,  

 podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upo-

ważnionej do wydania decyzji. 

Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego 

lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopusz-

czalności wniesienia powództwa lub skarg. 

Decyzja administracyjna jest pewnego rodzaju informacją. Są również informacje innego 

typu – takie, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowo-

dować szkody dla naszego kraju albo byłoby niekorzystne z punktu widzenia jego inte-

resów. Tego typu informacje nazywamy informacjami niejawnymi. 

W zależności od wagi informacji nadaje się im odpowiednią klauzulę tajności: 

 ściśle tajne, 

 tajne, 

 poufne, 

 zastrzeżone. 

Informacje niejawne podlegają ochronie stosownie do klauzuli tajności. 
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Podsumowanie 

 Prawo cywilne rozróżnia osoby prawne i fizyczne. Zarówno osoby prawne, jak i 

fizyczne mają zdolność prawną. 

 Osoby prawne mają zdolność do czynności prawnych. Osoba fizyczna pełną zdol-

ność do czynności prawnych uzyskuje z chwilą pełnoletniości. 

 Czyny niedozwolone mogą być zawinione, niezawinione oraz zdarzać się nieza-

leżnie od woli człowieka. 

 Obowiązek naprawienia szkody jest rodzajem odpowiedzialności prawnej zwanej 

odpowiedzialnością cywilną (deliktową lub kontraktową). 

 Prawo cywilne określa i chroni dobra osobiste człowieka. 

 Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, która mu-

si mieć określoną formę. 

 Informacjom niejawnym nadaje się odpowiednią klauzulę tajności. 
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4. Wstępne zagadnienia z zakresu kryminalistyki i kryminologii 

Brzmienie wyrazów „kryminalistyka” i „kryminologia” jest podobne i najprawdopodob-

niej dlatego pojęcia te są często mylone. Różnicę między tymi pojęciami można wyjaśnić 

w sposób następujący: 

 „Kiedy kryminolog i ekspert kryminalistyki 

pytają »dlaczego« albo »jak«, niekoniecznie 

pytają o to samo. Aby znaleźć odpowiedź, 

kryminalistyk przeszuka miejsce zdarzenia, 

wykona mnóstwo badań biologicznych, fizy-

kochemicznych itp., »zwiedzi« laboratoria, 

zastosuje spektrometry, mikroskopy op-

tyczne i inne »maszynerie« […]. Kryminolog 

ma do dyspozycji inne metody – przede 

wszystkim sięgnie do badań i testów psycho-

logicznych, przewertuje roczniki i zagłębi się 

w metody statystyczne, wejdzie w obszary, gdzie króluje socjologia. Obaj odpowiedzą 

sobie na to samo pytanie, ale ich odpowiedzi będą różne” 

(http://www.kryminalistyka.fr.pl/). 

Najtrafniej różnicę pomiędzy tymi dwoma dziedzinami określił prof. Tadeusz Hanausek: 

„Kryminologia zajmuje się przestępcą, zjawiskiem przestępstwa oraz zjawiskami ze 

sfery patologii życia społecznego, natomiast kryminalistyka jest nauką o metodach i 

środkach zwalczania przestępczości i zapobiegania jej” (Hanausek 2002, s. 23). 

Kryminalistyka spełnia 4 funkcje i podzielona jest na 4 działy. 

Tabela 1.2. Kryminalistyka działy i funkcje 

Kryminalistyka 
Działy Funkcje 

 Technika kryminalistyczna 
 Taktyka kryminalistyczna 
 Strategia kryminalistyczna 
 Metodyka kryminalistyczna 

 Rozpoznawcza 
 Wykrywcza 
 Dowodowa 
 Zapobiegawcza 

Źródło: opracowanie własne autora 

Oto terminologia – wybrana i opracowana przez prof. T. Hanauska – związana z krymi-

nalistyką: 

„Zdarzenie – pojęcie, którym kryminalistyka posługuje się unikając terminu »przestęp-

stwo«. 
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Sprawca zdarzenia – przestępca. 

Informacje – wszelkie dane o świecie zewnętrznym, które uzyskujemy albo przez bez-

pośrednie poznanie zmysłowe, albo przez podawany przez inną osobę opis jakiegoś sta-

nu rzeczy lub zjawisk. 

Ślady – wszelkie dające się ustalić w określonym wycinku rzeczywistości następstwa 

tych zmian, których zespół albo tworzy jakieś zdarzenie, albo jest z tym zdarzeniem ści-

śle powiązany. 

Modus operandi – szczegółowy, charakterystyczny i z reguły powtarzalny taki sposób 

postępowania sprawcy, w którym odbijają się indywidualne cechy, właściwości i możli-

wości człowieka, który ten sposób stosuje. 

Wersja kryminalistyczna – rezultat procesów myślowych w postaci przypuszczenia, 

które jest alternatywną próbą wyjaśnienia jakiegoś zdarzenia, jego przyczyny, okolicz-

ności i przebiegu” (Hanausek 2002, s. 42–48). 

Kryminologia również dzieli się na 4 działy: 

 symptomatologię kryminalną (zajmującą się objawami przestępczości), 

 etiologię kryminalną (zajmującą się przyczynami przestępczości), 

 profilaktykę kryminologiczną (zajmującą się zapobieganiem przestępczości), 

 funkcjonowanie systemu sprawiedliwości karnej (Wojtal, Milewicz 2011, II, s. 

68–69). 

Podsumowanie 

 Kryminologia zajmuje się przestępcą, zjawiskiem przestępstwa oraz zjawiskami 

ze sfery patologii życia społecznego. 

 Kryminalistyka jest nauką o metodach i środkach zwalczania przestępczości i za-

pobiegania jej. 

 Specyficzne terminy kryminalistyki to np.: zdarzenie, ślad, modus operandi, wer-

sja kryminalistyczna. 

 Kryminalistyka i kryminologia to nauki podzielone na działy, ściśle ze sobą 

współpracujące. 
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