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I. Stan faktyczny
I.1. „Operacja specjalna CBA zgodna z prawem” – oficjal−
na informacja Centralnego Biura Antykorupcyjnego z 11 lipca
2007 r., http://www.cba.gov.pl/news_23.html, odczyt z 13 lipca
2007 roku.
„Funkcjonariusze CBA w wyniku operacji specjalnej przepro−
wadzonej na podstawie art. 19 Ustawy o CBA zatrzymali Piotra
R. i Andrzeja K., którzy powołując się na wpływy w Ministerstwie
Rolnictwa, oferowali odrolnienie kilkudziesięciu hektarów ziemi
na mazurach. W zamian żądali 3 milionów złotych łapówki.
W połowie maja w gabinecie Andrzeja Leppera odbyło się spotka−
nie w trakcie, którego Piotr R., został przedstawiony jednemu z wy−
sokich urzędników ministerstwa jako pełnomocnik Wójta Mrągo−
wa do spraw odrolnienia gruntów. Minister rolnictwa polecił
podwładnemu, by na bieżąco informował Piotra R. o sprawie.
Kilka miesięcy temu CBA uzyskało informację, że w środowis−
ku przedsiębiorców pojawiły się osoby składające propozycje odrol−
nienia dowolnie wskazanych na terenie kraju gruntów rolnych.
Osoby te twierdziły, że mogą do tego doprowadzić dzięki posiada−
nym wpływom w kierownictwie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwo−
ju Wsi. W wyniku weryfikacji tych informacji ustalono, że propo−
zycje te były składane przez Piotra R. i Andrzeja K. Osoby te
oferowały w zamian za korzyści majątkowe odrolnienia dużych
obszarów rolnych. Początkowo funkcjonariusze CBA zakładali,
że mogą mieć do czynienia z działaniem oszustów chcących wcią−
gnąć w korupcyjny proceder a następnie wyłudzić od przedsię−
biorców znaczne kwoty finansowe. W wyniku intensywnych dzia−
łań operacyjnych ustalono jednak, że Piotr R. jest bliskim współ−
pracownikiem Andrzeja Leppera i utrzymuje stałe, bezpośrednie
kontakty z osobami należącymi do ścisłego kierownictwa „Samo−
obrony”.

12

W celu potwierdzenia informacji o powoływaniu się na wpływy
w Ministerstwie Rolnictwa oraz uzyskania dowodów przestępstwa
płatnej protekcji Szef CBA zarządził przeprowadzenie operacji spe−
cjalnej. W jej efekcie współpracujący z CBA przedsiębiorca prze−
kazał Andrzejowi K. i Piotrowi R. dokumenty, które miały stano−
wić podstawę wydania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolnej
gruntów położonych w gminie Mrągowo. Z treści przygotowanych
przez CBA dokumentów wynikało, że odrolnione grunty, będą
przeznaczone pod budowę kompleksów mieszkalnych, w których
zamieszka, nad samą linią brzegową jeziora kilka tysięcy osób. Do−
datkowo część jeziora miała być zasypana pod budowę hotelu
o niesprecyzowanej wysokości.
Dokumenty te zostały osobiście przekazane do ministerstwa rol−
nictwa przez Piotra R. i Andrzeja K. W wyniku przeprowadzonych
„negocjacji cenowych”, podejrzani zgodzili się doprowadzić do wy−
dania przez ministra rolnictwa pozytywnej decyzji w zamian za
3 mil. zł. W połowie maja w gabinecie Andrzeja Leppera odbyło
się spotkanie w trakcie, którego Piotr R., został przedstawiony
jednemu z wysokich urzędników ministerstwa jako pełnomocnik
gminy Mrągowo do spraw odrolnienia gruntów. Minister rolnic−
twa polecił podwładnemu, by na bieżąco informował Piotra R.
o sprawie.
Zarówno Piotr K. byli przez kilka miesięcy obserwowani. Wszy−
stkie ich kroki były rejestrowane. Materiały audio−wideo zostały
przekazane do prokuratury. Wszystkie działania funkcjonariuszy
CBA związane z tym śledztwem odbywały się zgodnie z prawem na
podstawie art. 19 Ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
Artykuł ten precyzuje, że „w sprawach o przestępstwa określone
w art. 17 ust. 1, czynności operacyjno−rozpoznawcze zmierzające
do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji
o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów mo−
gą polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia
przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepad−
kowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub obrót
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są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści mająt−
kowej”.
Zgodę na przeprowadzenie wspomnianej operacji specjalnej,
podobnie jak w przypadku innych operacji specjalnych realizowa−
nych przez CBA uzyskano od Prokuratora Generalnego.
Piotr Kaczorek
Centralne Biuro Antykorupcyjne”.
I.2. Konferencja prasowa ministra sprawiedliwości – proku−
ratora generalnego Zbigniewa Ziobro, Warszawa, 16 lipca 2007
roku.
„Chodziło o płatną protekcję. Jedne z mężczyzn złożył propozycję
osobom, które profesjonalnie zajmują się gruntami. Mówił, że ma
wpływy w Ministerstwie Rolnictwa i Ministerstwie Budownictwa
i może doprowadzić do odrolnienia gruntów na przykład pod su−
permarket. Mówił, że interesują go tylko duże grunty...” – powie−
dział minister sprawiedliwości, Dziennik z 17 lipca 2007 roku.
Ponadto minister Zbigniew Ziobro przyznał, że w ramach
przeprowadzanej prowokacji policyjnej, na podstawie art. 24
ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym funkcjonariusze
CBA sfałszowali dokumenty dotyczące wymienionych wcześniej
gruntów pod Mrągowem, w tym podpis wójta gminy Mrągowo.

II. Stan prawny
II.1. Prowokacja i podstęp
w toku czynności operacyjno−rozpoznawczych
Przepisy prawa określające sytuację, kiedy materiały uzyska−
ne w wyniku działań operacyjnych, tj. przed wszczęciem postę−
powania karnego, mogą być wykorzystywane w procesie kar−
nym jako dowody, w systemie polskim pojawiły się najpierw
w ustawach policyjnych w postaci kontroli operacyjnej (opartej
na podstępie) – ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji1, ustawa z 6
kwietnia o Urzędzie Ochrony Państwa2 oraz ustawa z 12 paź−
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej3. Ustawą z 21 lipca 1995 r.
o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych,
o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz
niektórych innych ustaw4 – wprowadzono nowe instytucje pra−
wne, też oparte na podstępie5:
• prowokację policyjną (art. 19a ustawy o Policji) – w posta−
ci zakupu kontrolowanego („transakcja pozorna”6) i ła−
pówki kontrolowanej7;
• przesyłkę kontrolowaną (art. 19b ustawy o Policji)8.
Art. 19 ust. 1 ustawy o Policji9 (kontrola operacyjna) stanowi,
że przy wykonywaniu czynności operacyjno−rozpoznawczych,
podejmowanych przez Policję w celu zapobieżenia, wykr ycia,
ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów
ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw:
1) przeciwko życiu, określonych w art. 148−150 Kodeksu kar−
nego,
2) określonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156
§ 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166,
art. 167, art. 173 § 1 i 3, art. 189, art. 204 § 4, art. 223, art.

228 § 1 i 3−5, art. 229 § 1 i 3−5, art. 230 § 1, art. 230a § 1,
art. 231 § 2, art. 232, art. 245, art. 246, art. 252 § 1−3, art.
253, art. 258, art. 269, art. 280−282, art. 285 § 1, art. 286
§ 1, art. 296 § 1−3, art. 296a § 1, 2 i 4, art. 296b § 1 i 2, art.
299 § 1−6 oraz w art. 310 § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego,
3) przeciwko obrotowi gospodarczemu, określonych w art.
297−306 Kodeksu karnego, powodujących szkodę majątko−
wą lub skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli wysokość
szkody lub wartość mienia przekracza pięćdziesięciokrot−
ną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określo−
nego na podstawie odrębnych przepisów,
4) skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczu−
plenie należności publicznoprawnej przekraczają pięćdzie−
sięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pra−
cę określonego na podstawie odrębnych przepisów,
5) nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią,
amunicją, materiałami wybuchowymi, środkami odurzają−
cymi lub substancjami psychotropowymi albo ich prekur−
sorami oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi,
6) określonych w art. 8 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Przepi−
sy wprowadzające Kodeks karny (DzU nr 88, poz. 554 i nr
160, poz. 1083 oraz z 1998 r. nr 113, poz. 715),
7) określonych w art. 43−46 ustawy z 1 lipca 2005 r. o pobiera−
niu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów (DzU nr 169, poz. 1411),
8) ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodo−
wych,
gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wyso−
kie prawdopodobieństwo, że będą nieskuteczne lub nieprzydat−
ne, sąd okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta Głównego
Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Ge−
neralnego albo na pisemny wniosek komendanta wojewódzkie−
go Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego
miejscowo prokuratora okręgowego, może, w drodze postano−
wienia, zarządzić kontrolę operacyjną.
Instytucję prowokacji policyjnej formułuje art. 19a ust. 1 usta−
wy o Policji – stanowiący, iż w sprawach o przestępstwa okre−
ślone w art. 19 ust. 1, czynności operacyjno−rozpoznawcze
zmierzające do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiar ygod−
nych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzy−
skania dowodów przestępstwa mogą polegać na dokonaniu
w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów
pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo
których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi
obrót są zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści
majątkowej.
Czynności operacyjno−rozpoznawcze, o których mowa w ust.
1, mogą polegać także na złożeniu propozycji nabycia, zbycia
lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulega−
jących przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie,
przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia
lub wręczenia korzyści majątkowej (ust. 2 art. 19a).
Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki Poli−
cji może zarządzić, na czas określony, czynności, o których mo−
wa w ust. 1, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego miejsco−
wo prokuratora okręgowego, którego bieżąco informuje o wy−
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nikach przeprowadzonych czynności. Prokurator może zarzą−
dzić zaniechanie czynności w każdym czasie (ust. 3 art. 19a).
Prowokację policyjną (zakup kontrolowany i łapówka kontro−
lowana) do katalogu uprawnień Centralnego Biura Antykorup−
cyjnego wprowadza art. 19 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2006 r.
o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym10 – który stanowi, że
w sprawach o przestępstwa określone w art. 17 ust. 1, czynno−
ści operacyjno−rozpoznawcze zmierzające do sprawdzenia uzy−
skanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie
oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów mogą polegać na
dokonaniu w sposób niejawny nabycia lub przejęcia przedmio−
tów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi al−
bo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub obrót są
zabronione, a także przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątko−
wej; w art. 17 ust. 1 w pkt 1 enumeratywnie wymienia się: art.
228−231, 250a, 258, 286, 296−297, 299, 310 § 1, 2 i 4 k.k.
Szef CBA może zarządzić, na czas określony, czynności wy−
mienione w ust. 1, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego, którego bieżąco informuje o przebiegu tych czyn−
ności i ich wyniku (ust. 2 art. 19).
Czynności określone w ust. 1 nie mogą polegać na kierowa−
niu działaniami wyczerpującymi znamiona czynu zabronionego
pod groźbą kary (ust. 4 art. 19).
Nie popełnia przestępstwa, kto, będąc do tego uprawnionym,
wykonuje czynności określone w art. 19 ust. 1, jeżeli zostały za−
chowane warunki określone w art. 19 ust. 3 (art. 21).
Jak zwrócono uwagę w judykaturze odnośnie prowokacji po−
licyjnej:
„Przepis art. 19a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji wprowa−
dził instytucję tzw. zakupu kontrolowanego nazywaną też (niesłu−
sznie) «prowokacją policyjną». Instytucja ta stanowi ustawowy
kontratyp w relacji do art. 235 k.k., który to przepis uznaje za czyn
bezprawny podstępne zabiegi kierujące przeciwko określonej oso−
bie ściganie o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscypli−
narne. Nie ulega zaś wątpliwości, że np. dokonanie w sposób nie−
jawny nabycia, jak w przedmiotowej sprawie – przedmiotów,
którymi obrót jest zabroniony bądź znacznie przez ustawę ograni−
czony, ma na celu skierowanie przeciwko określonej osobie ściga−
nia o przestępstwo i poprzez niejawność sposobu działania jest pod−
stępnym zabiegiem. Jednak podstępnym zabiegiem z woli ustawo−
dawcy. To na skutek zezwolenia zawartego w art. 19a ustawy
o Policji czyn taki w warunkach określonych tym przepisem nie
stanowi przestępstwa, albowiem cokolwiek jest w jakiejkolwiek
ustawie dozwolone lub nakazane, to tym samym nie jest zakazane
pod groźbą kary przez ustawę, a więc jest dopuszczalne (por. Usta−
wa o Policji – komentarz T. Hanausek, a także W. Wolter: Nauka
o przestępstwie, PWN Warszawa 1973, s. 163) Celem przeprowa−
dzenia «zakupu kontrolowanego» jest sprawdzenie uzyskanych
wcześniej – w drodze czynności operacyjnych – wiarygodnych in−
formacji o przestępstwie, wykrycie sprawców i uzyskanie dowodów.
Użyte w ustawie sformułowanie «uzyskanie dowodów» w odniesie−
niu do czynności operacyjno−rozpoznawczych może budzić pewne
wątpliwości. Zgodnie bowiem z art. 167 k.p.k. dowody przeprowa−
dza się na wniosek stron, podmiotu określonego w art. 416 albo
z urzędu. Przeprowadzenie takie jednak może następować tylko
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w czasie procesu, albowiem postępowaniem dowodowym jest prze−
bieg procesowy, w czasie którego są zbierane, utrwalane, przepro−
wadzane oraz oceniane dowody. Nauka procesu karnego jest zgod−
na co do tego, że w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu,
w zakresie odpowiedzialności karnej wykrywanie, zbieranie i wy−
dobywanie dowodów jest obowiązkiem organów procesowych.
Organy operacyjno−rozpoznawcze nie są organami procesowymi
i nie prowadzą procesu karnego. Wyniki ich pracy nie mogą mieć
zatem znaczenia dowodowego. Określenia zatem ustawy, w któ−
rych mowa o «dowodach» uzyskiwanych czy zabezpieczanych w to−
ku czynności operacyjno−rozpoznawczych należy więc rozumieć ja−
ko odnoszące się do «informacji mogących mieć znaczenie dowo−
dowe», tj. takich, które mogą wskazać na kierunek lub sposób
uzyskania bądź przeprowadzenia dowodu w toku procesu karne−
go. To w toku procesu karnego informacje takie mogą nabrać peł−
nej wartości dowodowej, lecz poza procesem jeszcze dowodami nie
są. W ujęciu celów, do których ma zmierzać zakup kontrolowany,
ustawodawca pominął cel «wykrycia przestępstwa» i określił go
w postaci sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych infor−
macji o przestępstwie. Tak więc działania określone w art. 19a
omawianej ustawy w każdym przypadku powinny być poprzedzo−
ne uzyskaniem wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie,
a zatem każde działanie w ramach tego art. 19a powinno być
poprzedzone posiadaniem takich informacji i dopiero wówczas
może zmierzać do wykrycia sprawców przestępstwa oraz do uzy−
skania materiałów, które mogą mieć znaczenie dowodowe w przy−
szłym, procesie. Na przykład znaczenie to może polegać na prze−
słuchaniu jako świadka policjanta, który dokonał w sposób nie−
jawny zakupu przedmiotów, którymi obrót jest zabroniony bądź
znacznie przez ustawę ograniczony. Wówczas dopiero zeznania
takie będą stanowiły dowód” – postanowienie SN z 14 stycznia
2004 r., IV KK 200/0311.
Podstęp jest penalizowany przez powołany w powyższym
orzeczeniu art. 235 Kodeksu karnego. Zdaniem doktryny: „Sed−
no naganności przestępstwa z art. 235 tkwi w kierowaniu prze−
ciwko określonej osobie ścigania przestępstwa..., ale nie przez fał−
szywe oskarżenie, tylko przez tworzenie fałszywych dowodów lub in−
ne podstępne zabiegi”12. Dla bytu tego przestępstwa nie ma
znaczenia, czy konkretna osoba (skonkretyzowanie osoby jest
tutaj warunkiem koniecznym), przeciwko której skierowany
jest podstęp, popełniła dany czyn. Ponadto: „Jeżeli mówimy
o tworzeniu fałszywych dowodów lub innych podstępnych zabie−
gach, to zakładamy pełną świadomość co do fałszywości dowodów
lub co do wytwarzania u organu rozstrzygającego fałszywych prze−
słanek rozumowania. Natomiast nie musi to oznaczać pełnej
świadomości sprawcy co do niewinności osoby, przeciwko której
ściganie karne jest kierowane. Forma świadomości sprawcy co do
poszczególnych znamion może być przecież zróżnicowana”13.
W końcowej części powyżej przytoczonego fragmentu uzasa−
dnienia postanowienia SN z 14 stycznia 2004 r., IV KK 200/03
– sąd najwyraźniej dystansuje się wobec prostej wykładni języ−
kowej art. 19a ust. 1 ustawy o Policji (i odpowiednio art. 19
ust. 1 ustawy o CBA), w którym to przepisie jest mowa o „uzy−
skaniu dowodów”, co zdaniem części doktryny oznacza, iż moż−
liwe jest bezpośrednie włączenie materiałów zgromadzonych
w ramach kontroli operacyjnej i prowokacji policyjnej „w poczet
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dowodów bez konieczności ich transformowania do procesu kar−
nego poprzez np. przesłuchanie świadka”14. W doktrynie jest wy−
rażany też pogląd przeciwny. Argumentuje się, że chociaż infor−
macje pozyskane w sposób operacyjny „stanowią istotny mate−
riał pierwotny, to jednak muszą być przekształcone w materiał
dowodowy z zachowaniem wymogów procesu karnego”15. Taki po−
gląd dominuje wśród przedstawicieli kryminalistyki i tylko
wśród nielicznych procesualistów16. Zapatrywanie to jedno−
znacznie podziela Trybunał Konstytucyjny: „Bezpośrednie wyko−
rzystanie rezultatów czynności operacyjnych w procesie jest wyklu−
czone jako «wykorzystanie owoców zatrutego drzewa». Istotną ce−
chą czynności operacyjnych jest również ich poufny lub tajny
charakter..., co stanowi przesłankę skuteczności, ale jednocześnie
powoduje, że zainteresowany, nie wiedząc o prowadzonej wobec
niego kontroli operacyjnej, nie jest w stanie, z przyczyn czysto fak−
tycznych, uruchomić procedur i gwarancji, których wykorzystanie
jest zależne od jego wiedzy i inicjatywy. Wspomniane czynności
prowadzone są poza procesem, lecz charakteryzuje je związek
z procesem karnym i jego celami... Czynności operacyjno−rozpo−
znawcze jako zespół prawnie określonych w oparciu o wiedzę kry−
minalistyczną niejawnych działań prowadzonych poza procesem
karnym i administracyjnym celem wykrycia, rozpoznawania
i utrwalania przestępczej działalności... są konieczną koncesją
na rzecz skutecznego zwalczania przestępczości, wiążącą się jed−
nakowoż z ograniczeniem gwarancji dla jednostki, korzystającej
z prawa do prywatności i autonomii informacyjnej. Wynika to
z pozaprocesowego (pozbawionego wpływu sądu) oraz tajnego
i nieformalnego charakteru czynności operacyjno−rozpoznawczych.
Wszelkie ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw jednostki,
nawet te, na które zezwalają ustawy, muszą jednak odpowiadać
zakresowo, przedmiotowo i co do sposobu – temu, co mówi sama
Konstytucja określająca margines regulacyjny ustawodawcy zwy−
kłego – w momencie gdy zezwala mu poprzez czynności operacyj−
no−rozpoznawcze na wkroczenie w sferę praw i wolności regulowa−
nych konstytucyjnie. Margines ten określają z jednej strony wspo−
mniane już szczególne regulacje konstrukcyjnie wmontowane
w regulacje dotyczące poszczególnych konstytucyjnych praw
podmiotowych (np. we wspomnianych już art. 49 i art. 51 Kon−
stytucji), a nadto ogólna klauzula proporcjonalności, wskazana
w art. 31 ust. 3 Konstytucji” – wyrok TK z 12 grudnia 2005 r.,
K 32/0417.
Sąd Najwyższy w powyższym postanowieniu z 14 stycznia
2004 r., IV KK 200/03 – sprzeciwiając się pojęciu „prowokacja
policyjna” daje do zrozumienia, że instytucja zakupu kontrolo−
wanego i łapówki kontrolowanej nie może polegać na postawie
czynnej wobec przestępstwa, tzn. np. na prowokowaniu prze−
stępstwa (karalne nakłanianie – podżeganie), gdy nie ma
jeszcze skrystalizowanego zamiaru u osoby, wobec której pro−
wokacja ma być stosowana; dodajmy: zamiaru, którego realiza−
cja została podjęta, ale w świetle art. 13 § 1 k.k. (usiłowanie) bez
znaczenia jest, czy realizacja została czy nie została doprowadzo−
na do końca. W tym sensie prowokacja nie może mieć charak−
teru czynnego. Z powyższym poglądem orzecznictwa, opartym
na prostej wykładni językowej przepisów głoszących, że prowo−
kacja policyjna powinna być poprzedzona uzyskaniem wcześniej
wiarygodnych informacji o przestępstwie (czyli o przestępstwie

uprzednio popełnionym w jakimkolwiek stadium), współbrzmi
następujący, jednolity pogląd doktryny:
„Zawarty w art. 19a ust. 1 przepis regulujący prawne podsta−
wy zakupu kontrolowanego pozwala na jego zastosowanie tylko
wtedy, gdy organy ścigania uzyskają wcześniej wiarygodne infor−
macje o którymkolwiek z przestępstw wymienionych w art. 19 ust.
1 ustawy. (...) Podstawą zarządzenia kontrolowanego wręczenia
lub przyjęcia korzyści jest posiadanie przez organy policyjne wia−
rygodnych informacji o przestępstwie łapownictwa i braku innych
możliwości ich sprawdzenia”18. Jednak w piśmiennictwie bezpod−
stawnie zawęża się stosowanie kontrolnej łapówki do dwóch
przestępstw: „Celem czynności jest sprawdzenie uzyskanych wcze−
śniej informacji o przestępstwie z art. 228 lub art. 229 k.k. oraz
ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa”19. Z całą
pewnością art. 19 ust. 1 ustawy o CBA (tak jak art. 19 ust. 1 usta−
wy o Policji) pozwala, aby przy pomocy łapówki kontrolowanej
weryfikować przestępstwo z art. 230 Kodeksu karnego.
Owo stanowisko judykatury (argumentacja prawnicza) odno−
śnie biernego charakteru prowokacji policyjnej znajduje bezpo−
średnie uzasadnienie w tekście prawnym. Ustawodawca nie
daje przyzwolenia na kierowanie działaniami wyczerpującymi
znamiona czynu zabronionego. Otóż tak, jak w momencie podej−
mowania decyzji o zastosowaniu prowokacji policyjnej warun−
kiem koniecznym jest dysponowanie nie jakimikolwiek infor−
macjami o popełnionym już przestępstwie, ale informacjami
wiarygodnymi, tak już w fazie stosowania tej przedprocesowej
instytucji nieprzekraczalna granica jej legalności zakodowana
jest w pierwszej kolejności w słowie „kierowanie” (obowiązują−
cy art. 19 ust. 4 ustawy o CBA i art. 19a ust. 4 w brzmieniu pier−
wotnym ustawy o Policji). „Kierowanie działaniami jest bardziej
«stanowcze» w porównaniu z «propozycją»; ma «mocniejszy wy−
dźwięk». Oznacza wpływ na czyjeś postępowanie i podporządko−
wanie swej woli. Pojęcia «propozycja» i «kierowanie» nie są więc
tożsame. Ustawa o Policji dopuszcza zatem składanie przez tajne−
go agenta propozycji, co nie oznacza przyzwolenia na poważniej−
sze formy zachowania, które polegają na kierowaniu działaniami
wyczerpującymi znamiona czynu zabronionego przez ustawę. Sa−
ma propozycja oczywiście nie powinna być nachalna bądź połączo−
na z groźbą bezprawną, czy przymusem fizycznym. Zgodnie z art.
19a ust. 4 ustawy o Policji [w art. 19a ust. 2 o Policji w brzmie−
niu obowiązującym] wskazane czynności operacyjno−rozpoznaw−
cze mogą polegać także na złożeniu stosownej propozycji. A zatem
mogą być stosowane wszelkie «lżejsze» formy działań agenta, które
będą np. tylko jego reakcją (odpowiedzią) na przestępne zachowa−
nie sprawcy... Podobnie na gruncie art. 29 ust. 1 ustawy o ABW
oraz AW należałoby przyjąć, że dopuszczalne będą takie «lżejsze»
formy zachowania, które nie polegają na kierowaniu działania−
mi przestępnymi”20.
Tak pojmowana prowokacja policyjna ma na celu m.in. zaan−
gażowanie się w transakcję pozorną osób podejrzanych o popeł−
nienie przestępstwa, „które w ten sposób dają się uwikłać w tę
operację – zawsze nielegalną – i ułatwiają wykrycie popełnionych
przez nie przestępstw”21. Dlatego „szczególna forma prowokacji”
(zawarta w art. 19a ust. 1 ustawy o Policji) „nie może jednak po−
legać na nakłanianiu do przestępstwa w celu skierowania prze−
ciwko osobie nakłanianej postępowania karnego”22. W przypad−
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ku naruszenia przez tajnego agenta tak sformułowanej dyspo−
zycji, występują znamiona niedopuszczalnej prowokacji, o jakiej
mowa w art. 24 Kodeksu karnego.
Niczego tutaj nie zmienia wykreślenie (z dniem 19 marca
2002 r., przez art. 1 pkt 11 ustawy z 27 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, usta−
wy – Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące admini−
strację publiczną23) przepisu zawartego w ust. 4 art. 19a w usta−
wie o Policji (Czynności określone w ust. 1 nie mogą polegać na
kierowaniu działaniami wyczerpującymi znamiona czynu zabro−
nionego ustawą. W odniesieniu do czynów dotyczących przyję−
cia lub wręczenia korzyści majątkowej nie mogą również pole−
gać na nakłanianiu do udzielenia lub przyjęcia takiej korzyści).
Nie ma ustawowego kontratypu wyłączającego odpowiedzial−
ność przedstawicieli organów ścigania z tytułu podżegania (art.
24 k.k.24 i art. 18 § 2 k.k.) – to po pierwsze. Po drugie – w art.
19a ust. 2 ustawy o Policji w brzmieniu obowiązującym oraz
w art. 19 ust. 3 ustawy o CBA mowa jest jedynie o możliwości
złożenia określonej propozycji, w tym propozycji przyjęcia lub
wręczenia korzyści majątkowej – i takie działania, nawet jeśli re−
alizują czyn zabroniony są dozwolone (zakaz czynnego udziału
tajnego agenta w przestępstwie nie jest absolutny), ale tylko taki
element czynu zabronionego jest tutaj prawnie dopuszczalny
(oczywiście do tego dochodzi jeszcze uprawnienie tajnego agen−
ta do samego przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej, jako
łapówki kontrolowanej). Po trzecie – zakaz kierowania zawiera
art. 19 ust. 4 ustawy o CBA i art. 29 ust. 3 ustawy z 24 maja
2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu25; w prowokacji policyjnej uregulowanej w tej ostatniej
ustawie nie ma mowy o możliwości złożenia propozycji, chociaż
dopuszczalna jest łapówka kontrolowana (art. 29 ust. 1 in fine).
W USA 26, w przeciwieństwie do starego kontynentu, dopu−
szczalna jest czynna prowokacja polegająca na tym, że tajny
agent w określonych okolicznościach może – co do zasady, a nie
tylko wyjątkowo – podżegać do przestępstwa lub w inny sposób
aktywnie uczestniczyć w działaniu przestępnym. W systemach
europejskich instytucja prawna tajnego agenta uregulowana jest
albo ustawowo (Dania, Francja, Niemcy) albo w aktach pra−
wnych niższego rzędu. W części państw tajny agent nie może
prowadzić prowokacji policyjnej, np. w Wielkiej Brytanii i w Bel−
gii, a udział w przestępstwie w obu tych krajach może brać jedy−
nie na zasadzie wyjątku27. W doktrynie francuskiej rozróżnia się
„instytucję provocation commision, która ma na celu jedynie zdo−
bycie dowodu na popełnienie przestępstwa oraz tzw. provocation
revelation, która polega na tym, że poza dowodami na czyn spro−
wokowany przez agenta nie uzyskuje się żadnych dowodów świad−
czących o popełnieniu innych przestępstw. W tym ostatnim przy−
padku powinno nastąpić nieuchronne ściganie prowokatora”28.
Na gruncie polskiego ustawodawstwa spotyka się poglądy, iż
w przypadku prowokacji policyjnej (zakup kontrolowany i ła−
pówka kontrolowana) oraz przesyłki kontrolowanej, w przeci−
wieństwie do pozostałych rodzajów czynności operacyjno−roz−
poznawczych, „działanie uczestniczących w nich funkcjonariuszy
operacyjnych ma charakter aktywny”29. Odpada jednak aktyw−
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ność w zakresie realizowania karalnego stadium czynu zabro−
nionego. „Nie chodzi przecież o to, żeby funkcjonariusze służb po−
licyjnych organizowali działania przestępcze, kierowali nimi,
a następnie podejmowali ściganie osób w działaniach tych biorą−
cych udział”30.
Występujące w USA uregulowanie polegające na uczestnic−
twie tajnego agenta (undercover agent) w karalnym stadium czy−
nu zabronionego – tj. uczestnictwie w poważnych przestęp−
stwach, określanych w Wytycznych Prokuratora Generalnego
w odniesieniu do tajnych operacji przeprowadzanych przez
FBI31, jako „delikatne okoliczności” (sensitive circumstances) –
nie jest charakterystyczne dla systemów common low32. Judyka−
tura amerykańska dopuszcza tak pojmowaną aktywną prowoka−
cję, zwłaszcza w przypadkach trudno wykrywalnych przestępstw
konsensualnych, np. handel narkotykami, bronią, łapownictwo.
Najogólniej mówiąc polega to na „zachęceniu osób podejrzanych
o dokonanie przestępstwa do popełnienia nowego czynu, obserwo−
wanego przez policję”33. W poszukiwaniu granicy legalnej prowo−
kacji amerykańska judykatura wypracowała doktrynę entrap−
ment (ang. prowokacja, pułapka, zasadzka)34, która zyskała im−
primatur (akceptację) tamtejszego Sądu Najwyższego od 1932 r.
– sprawa Sorrells v. United States, 287 U.S. 435, 441 (1932), cho−
ciaż po raz pierwszy SN jednomyślnie zaaprobował wariant su−
biektywny entrapment dopiero sześćdziesiąt lat później, w spra−
wie Jacobson v. United States, 112 S. Ct. 1535 (1992)35; gdzie po−
wołana została sprawa Sorrells v. United States.
Warunkiem wydania wyroku uniewinniającego jest brak pre−
dyspozycji osoby nakłanianej do popełnienia przestępstwa przed
wejściem w kontakt z tajnym agentem, jeśli zaś sprawca uprze−
dnio predyspozycje takie wykazywał (np. popełniał w przeszło−
ści przestępstwa rodzajowo podobne, ale także wykazuje brak
oporu wobec propozycji popełnienia przestępstwa36), entrap−
ment jako kontratyp nie może być zastosowany. Tak wyznacza
się granicę między dozwoloną prowokacją policyjną (encourage−
ment – ang. zachęcanie37) a formami prawnie zabronionymi (en−
trapment) według doktryny entrapment w wersji subiektywnej
(obowiązującej w prawie federalnym i w większości stanów).
„Udowodnienie istnienia predyspozycji do popełnienia przestęp−
stwa: Odróżnienie niewinnych osób nieświadomych zagrożenia od
przestępców nieświadomych zagrożenia”38 – tytuł tekstu z czaso−
piśmiennictwa prawniczego, który dobrze oddaje sens moral−
nych kryteriów, na podstawie których podjęta zostaje decyzja
o zastosowaniu prowokacji policyjnej w wersji amerykańskiej.
Tekst ten rozpoczyna się słowami: „Amerykański system sprawie−
dliwości bazuje na przekonaniu, że każdy człowiek jest odpowie−
dzialny za swoje postępowanie, więc może zostać pociągnięty do
odpowiedzialności za czyny, które popełni z własnej, wolnej woli.
Obrona w oparciu o entrapment wykorzystuje tę zasadę chroniąc
przed skazaniem tych oskarżonych, którzy nie posiadali predyspo−
zycji do popełnienia czynu zabronionego, lecz popełnili przestęp−
stwo jedynie z powodu zachęty ze strony władz. Dla obrony na za−
sadzie prowokacji ma więc kluczowe znaczenie kwestia predyspo−
zycji”39.
Oto klasyczny przykład cech osoby predysponowanej (głów−
nie recydywiści40), wobec której władze uzyskują wyrok skazu−
jący: „Osoba X była dwukrotnie wcześniej skazana, raz za posia−

L I S T O PA D 2 0 0 7

Opinia prawna
danie heroiny z zamiarem sprzedaży, oraz raz za posiadanie ko−
kainy. Dodatkowo, X został ostatnio obciążony zarzutem posiada−
nia substancji kontrolowanej. Zgłosił się do niego Y, dobrze znany
handlarz narkotyków. Y zaoferował X sprzedaż narkotyków. X zga−
dza się nabyć znaczną ilość narkotyku od Y...”41. Inaczej mówiąc:
„Obrona na zasadzie prowokacji federalnej charakteryzuje się sku−
pieniem na przewinie oskarżonego. Stara się ona rozróżnić osoby
godne potępienia od osób, które takimi nie są. Pod nieobecność
okoliczności nadzwyczajnych, taki powinien być cel naszych praw
kryminalnych”42.
Z punktu widzenia prawnika wykształconego w kulturze kon−
tynentalnej powstaje pytania, czy w prawie karnym w ogóle
w grę wchodzi cywilistyczna zasada „czystych rąk”, a na doda−
tek w postaci drastycznej, polegającej na stosowaniu wobec
osób „predysponowanych” prowokacji policyjnej w formie
podżegania, pomocnictwa czy nawet współsprawstwa lub inne−
go rodzaju sprawstwa). W ten sposób prowokacja policyjna mo−
że być stosowana jako przedsięwzięcie o charakterze wyrywko−
wej kontroli uczciwości obywateli „predysponowanych”, co jest
zabronione w świetle polskich – i szerzej europejskich – regu−
lacji prawnych. Podstawowym warunkiem wyjściowym dla do−
konania prowokacji w USA nie musi być nawet wcześniejsze
uzyskanie przez policję wiarygodnych informacji o popełnio−
nym przestępstwie w innej sprawie niż ta, w której zdecydowa−
no się na prowokację. U nas policja powinna dysponować wiary−
godnymi informacjami o podjęciu zamiaru (popełnienia prze−
stępstwa): po pierwsze – którego realizacja została podjęta i po
drugie – w sprawie, w której zastosowano prowokację policyj−
ną, a nie w jakiejś innej sprawie.
Obiektywne i jednolite kryteria oceny policji amerykańskiej
ma zapewnić wersja obiektywna entrapment odchodząca od bra−
ku predyspozycji jako warunku koniecznego wyłączenia odpo−
wiedzialności sprawcy podżeganego przez tajnego agenta. We−
dług § 2.13/1/b/ modelowego kodeksu karnego (opracowane−
go w 1962 r. przez Amerykański Instytut Prawa)43, entrapment
(jako kontratyp) ma miejsce, gdy policja nakłania lub zachęca
do popełnienia przestępstwa stosując metody, które stwarzają
poważne ryzyko, że takie przestępstwo zostanie popełnione
przez osoby skądinąd nieskłonne do jego popełnienia. Nadal
jest to test na moralność, ale już nie na moralność sprawcy, tyl−
ko metod policyjnych. „Przyjmuje się, że policja powinna stoso−
wać metody «godne» dla organów władzy państwowej, dlatego za
niedozwolone uznaje się takie działanie policji, które skłaniałoby
do dokonania przestępstwa osobę normalnie unikającą popełnie−
nia przestępstwa i w typowych warunkach zwalczająca pokusy
ewentualnych korzyści wypływających z czynów zabronionych”44.
W gruncie rzeczy w obu wersjach chodzi o posłużenie się su−
biektywną koncepcją przeciętnie uczciwego człowieka, z tą róż−
nica, że tzw. wersja obiektywna skupia się na zachowaniu poli−
cji, która decydując się na prowokację za punkt odniesienia po−
winna wziąć hipotetyczną osobę przeciętną. W systemie
polskim czyn zabroniony (bezprawność karna) ma charakter
czysto obiektywny, a jedynie wina (art. 1 § 3 k.k.) opiera się na
założeniu, że dobry obywatel nie może popełnić przestępstwa45.
Granicą amerykańskiej prowokacji policyjnej ma być test na
legalność, w wymiarze najogólniejszym sprowadzający się do

argumentacji obrony: Sprawca nie popełniłby przestępstwa bez
udziału organów ścigania. I taki test ma uzasadnienie też na
gruncie przepisów systemu polskiego. Jednak kryteria stosowa−
nia tego testu w USA są daleko nieostre, bo o charakterze poza−
prawnym, tj. moralnym, co daje sobie znać przy kontroli sądo−
wej dokonywanej, w przeciwieństwie do rewizji (IV poprawka
do Konstytucji USA46, ex post, a nie ex ante47. Co ciekawe, ta kon−
trola praktycznie przeprowadzana jest jedynie na wniosek obro−
ny, która wnosi o zastosowanie kontratypu. Natomiast oskarży−
ciele kierując się zasadą oportunizmu nie wnoszą aktu oskarże−
nia przeciwko tajnym agentom o podżeganie lub inne postacie
przestępstwa48.
W systemie amerykańskim, inaczej niż w europejskich, do−
puszczalne jest stosowanie aktywnej prowokacji polegającej na
działalności przestępnej (aktywna prowokacja policyjna), gdy
np. w Holandii wprost sformułowano dyspozycję normatywną
(regulacje podstawowe) głoszącą, że wolno prowokować jedy−
nie czyn, „na którego popełnienie sprawca się już zdecydował”49.
Z drugiej strony amerykański system prawa karnego zawiera
daleko idące gwarancje dla podejrzanego. Jeśli sprawca był
sprowadzony na drogę przestępstwa przez tajnego agenta, po−
winien zostać uniewinniony, nawet jeśli popełnił zarzucane
(i udowodnione mu przy pomocy prowokacji) przestępstwo –
tak stanowi doktryna entrapment. Ponadto tamtejsza koncepcja
„owoców zatrutego drzewa” zabrania sięgania po dowody, „któ−
re same nie były objęte zakazem, gdyby nie to, że dotarto do nich
właśnie w wyniku przeprowadzenia dowodu objętego zakazem”50.
Tak daleko idących gwarancji procesowych podejrzany (oskar−
żony) nie ma w systemach kontynentalnych. Także „w polskiej
procedurze karnej wolno np. posłużyć się przed sądem dowodem
z właściwości broni palnej znalezionej dzięki przyznaniu się podej−
rzanego przesłuchiwanego z naruszeniem prawa do swobodnej wy−
powiedzi”51 – to po pierwsze, a po drugie –„żaden z nowych kode−
ksów nie reguluje kwestii dowodu «pośrednio skażonego»”52.
Według orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Czło−
wieka w Strasburgu (ETPCz): „....domniemanie niewinności pro−
mieniuje na postępowanie przygotowawcze. Chodzi o to, że prze−
prowadzone w tym postępowaniu dowody nie mogą być wykorzy−
stane na rozprawie, jeśli uzyskano je w sposób naruszający prawo.
Wykorzystanie takich dowodów nie tylko narusza art. 6 ust. 1
EKPCz, ale także ust. 2 tego przepisu, bowiem wzruszenie domnie−
mania niewinności wymaga przeprowadzenia dowodu w sposób
legalny. Jeśli w postępowaniu przygotowawczym przeprowadzono
go inaczej, to tym samym naruszono domniemanie niewinności”53.
Proces karny, aby spełniał wymogi Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności54, powinien opierać się na
dowodach przeprowadzonych w sposób określony przez ustawę
(orzeczenie ETPCz w sprawie Engel i inni v. Holandia z 8
czerwca 1976 r.). Trybunał zajmował się np. kwestią zakazu do−
wodowego w przypadku wykorzystania w postępowaniu kar−
nym nagrania magnetofonowego podsłuchanej rozmowy (art. 8
Konwencji – prawo do bardzo szeroko pojmowanego poszano−
wania życia prywatnego) i czyniło to zarówno w oparciu o art. 6
ust. 1, jak i art. 6 ust. 2 Konwencji55. Ten ostatni przepis (wraz
z przepisami zawartymi w art. 6 ust. 3 Konwencji) składa się na
szczególne gwarancje postępowania karnego i zawiera zasadę
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domniemania niewinności (domniemanie to dotyczy wyłącznie
czynów zagrożonych karą). W ujęciu konwencjonalnym, do−
mniemanie niewinności obala nie jakikolwiek prawomocny wy−
rok sądowy, tylko udowodnienie „winy zgodnie z ustawą”. Ter−
min „zgodnie z ustawą” oznacza, że o winie nie można mówić,
jeśli prawomocny wyrok oparto na ustawowym zakazie dowo−
dowym, czyli na dowodzie nielegalnym. „Chociaż art. 6 gwaran−
tuje prawo do rzetelnego procesu, nie ustala jednak żadnych zasad
dotyczących dopuszczalności dowodów. Należy to głównie do regu−
lacji prawa krajowego. Nie można wiec wykluczyć co do zasady
i w sposób abstrakcyjny dowodów uzyskanych nielegalnie, pod wa−
runkiem że proces jako całość jest rzetelny” – np. orzeczenie
ETPCz w sprawie Schenk v. Szwajcaria z 22 lipca 1988 roku.
Trybunał argumentował tutaj, że proces jako całość był rzetel−
ny, gdyż: „W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, że oparł się na
dowodach innych niż taśma, które potwierdziły wynikające z za−
pisu na niej argumenty świadczące o winie...”. Dyrektywa cało−
ściowego traktowania procesu, a nie jego poszczególnych ele−
mentów – jak to przewiduje amerykańska koncepcja „owoców
zatrutego drzewa”, należy do jednolitej linii orzecznictwa stras−
burskiego, wydanego zarówno na podstawie art. 6 ust. 1 (np.
orzeczenie ETPCz w sprawie Mantovanelli v. Francja z 18 mar−
ca 1997 r.), jak i w oparciu o szczególne gwarancje procesowe
z art. 6 ust. 2 i 3 Konwencji (np. orzeczenie ETPCz w sprawie
Vidal v. Belgia z 22 kwietnia 1992 r.).
Z punktu widzenia art. 6 ust. 1, 2 i 3 Konwencji (koncepcja ca−
łościowa), wprawdzie „skażony bezpośrednio” dowód osobowy
(będący produktem przesłuchania niedozwolonego) jest bez−
wartościowy, ale może doprowadzić do innych, już prawnie war−
tościowych dowodów („skażonych pośrednio”). Jedynie w tym
zakresie, czyli w zakresie bezpośrednim (bezpośrednie skaże−
nie), w systemie polskim i w systemie Rady Europy obowiązuje
koncepcja „owoców zatrutego drzewa”. W systemie tym (ina−
czej niż w USA), podobnie jak w prawie polskim, wadliwość jed−
nej czynności dowodowej nie pociąga za sobą automatycznie
wadliwości wszelkich innych czynności56. W Europie koncepcja
„owoców zatrutego drzewa” nie występuje więc w postaci czy−
stej (zupełnej – amerykańskiej)57. Dopuszczalne jest sanowa−
nie58 postępowania opartego w pewnej fazie na nielegalnym do−
wodzie, jeśli fakty ujawnione przy pomocy takiego dowodu
(chociaż mają istotny wpływ na wynik sprawy, tzn. bez nich
w wyroku nie mogłoby zapaść takie a nie inne rozstrzygnięcie
sądowe) zostaną następnie potwierdzone przy pomocy innych,
już legalnych (przeprowadzonych zgodnie z ustawą) dowodów59.
Czymś logicznym jest zakaz aktywnej prowokacji policyjnej
w systemach kontynentalnych, jeśli weźmiemy pod uwagę, że
w systemie polskim i w systemach europejskich, w przeciwień−
stwie do amerykańskiego:
• Nie występuje daleko idący kontratyp sformułowany przez
doktrynę entrapment – u nas jeśli sprawca podżegany
przez tajnego agenta popełnił przestępstwo, to poniesie
odpowiedzialność za swoje przestępstwo, ale pod warun−
kiem, że zostanie ono udowodnione przy pomocy innych
dowodów, niż te pochodzące z tej, nielegalnej prowokacji
(nielegalnej, bo zakazana jest aktywna prowokacja – tutaj
podżeganie). Mało tego – trzeba brać pod uwagę, że na
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podstawie art. 51 ust. 4 Konstytucji RP z 1997 r. stosowa−
nego self−executing, każdy ma prawo do żądania usunięcia
informacji zebranych w sposób sprzeczny z ustawą.
• Nie obowiązuje też u nas koncepcja „owoców zatrutego
drzewa” w postaci czystej.
• Wreszcie w USA stosowana jest – oparta na tych rozwią−
zaniach prawnych (doktryna entrapment i koncepcja
„owoców zatrutego drzewa” w postaci czystej) – idea pro−
cesu karnego nie jako procesu wdrażania polityki krymi−
nalnej, lecz mechanizmu rozstrzygania przez sąd (jako
niezawisłego arbitra) sporu między stronami60 (wtedy
„uniewinnienie na podstawie entrapment przestaje się wy−
dawać dziwolągiem, przeciwnie – nabiera sensu jako swo−
ista sankcja procesowa nałożona na bezprawne postępo−
wanie strony sporu”61).
Tak więc niedopuszczalna jest u nas czynna prowokacja poli−
cyjna, ale czy dopuszczalne jest wykorzystanie bezpośrednio
w procesie karnym dowodu uzyskanego podstępnie w ramach
legalnie przeprowadzonych czynności operacyjno−rozpoznaw−
czych, który świadczy o popełnieniu innego przestępstwa niż to,
odnośnie do wykrycia którego pierwotnie czynności te przepro−
wadzono? Pozytywną odpowiedź na to pytanie dostarczał nie−
obowiązujący już art. 19 ust. 4 ustawy o Policji (sąd okręgowy
może zezwolić, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Po−
licji lub komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyska−
niu pisemnej zgody właściwego prokuratora, na odstąpienie od
zniszczenia materiałów, o których mowa w ust. 3, jeżeli stano−
wią one dowód lub wskazują na zamiar popełnienia przestęp−
stwa, dla wykrycia którego na podstawie przepisów ustawo−
wych może być prowadzona kontrola operacyjna lub czynności
operacyjno−rozpoznawcze), wprowadzony ustawą z 27 lipca
2001 r. ustawą o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności
ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o samorzą−
dzie powiatowym oraz ustawy – Przepisy wprowadzające usta−
wy reformujące administrację publiczną62, a uchylony ustawą
z 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych in−
nych ustaw63. W uzasadnieniu projektu tej ostatniej ustawy czy−
tamy: „Ponieważ wolą projektodawców jest, aby przedmiotowa no−
welizacja weszła w życie we wcześniejszym terminie, uzasadnione
jest uchylenie w projekcie art. 19 ust. 4 i 18 oraz art. 20 ust. 2.
Pozostawienie w mocy ww. przepisów do dnia 22 grudnia 2006 r.
doprowadziłoby do sytuacji, w której w tym samym czasie w syste−
mie prawnym funkcjonowałyby dwa przepisy regulujące – co do
zasady – te same kwestie (dotychczasowy art. 20 ust. 2 oraz nowo
projektowany art. 20 ust. 2a)”64.
Wcześniej Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytu−
cyjności tego art. 19 ust. 4 ustawy o Policji w wymienionym
brzmieniu (z odroczeniem dwunastomiesięcznym daty wejścia
w życie wyroku, tj. do 21 grudnia 2006 r.) jako niezgodnego
z art. 51 ust. 4 (przepis ten formułuje konstytucyjne prawo
podmiotowe m.in. do żądania usunięcia informacji zebranych
w sposób sprzeczny z ustawą) w związku z art. 31 ust. 3 Konsty−
tucji – wyrok TK z 12 grudnia 2005 r., K 32/04, w którego uza−
sadnieniu czytamy: „O ile więc następcza zgoda sądu na zacho−
wanie materiałów operacyjnych, które skądinąd powinny ulec zni−
szczeniu, zgodnie z ustawą zwykłą (art. 19 ust. 3 ustawy o Policji)
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mogłaby usanować nielegalność wykorzystania procesowego takich
materiałów (skoro sąd zezwolił na zachowanie zbioru), o tyle na−
stępcza zgoda sądu na zachowanie informacji operacyjnych (art.
19 ust. 4 ustawy o Policji) nie może doprowadzić do ograniczenia
czy wyłączenia prawa sformułowanego przez art. 51 ust. 4 Kon−
stytucji. W tym bowiem zakresie ustawodawca zwykły w ogóle nie
ma swobody regulacyjnej”.
Paradoks prawny art. 19 ust. 4 ustawy o Policji polegał na
tym, że co prawda dowody zdobyte „przy okazji” mogłyby być
wykorzystane procesowo (jako następczo sanowane przez zgo−
dę sądu na zachowanie informacji operacyjnych), ale ustawo−
dawca zwykły nie może pozbawić jednostki prawa żądania –
w międzyczasie – zniszczenia tych materiałów, jako zebranych
nielegalnie.
Jak wyjaśnia TK: „Następcza zgoda sądu przewidziana w art.
19 ust. 4 ustawy o Policji dotyczy «zachowania» materiałów ope−
racyjnych. To umożliwia ewentualne ich dalsze wykorzystanie pro−
cesowe, bez narażania się na zarzut korzystania z «owoców z za−
trutego drzewa». Nie podobna jednak uznać, że następcza zgoda
sądu powoduje, iż nielegalne tymczasowo (brak zgody sądu) pro−
wadzenie działalności operacyjnej może prowadzić do przeformu−
łowania przesłanki wymaganej w art. 51 ust. 4 Konstytucji. Ta−
kie przeformułowanie oznaczałoby, że materiały, w stosunku do
których sąd wyraził zgodę na zachowanie, mimo że zostały uzyska−
ne (zgromadzone) bez zgody sądu (co nie ulega wątpliwości), nie
zostałyby uznane za «zebrane w sposób sprzeczny z ustawą» z punk−
tu widzenia art. 51 ust. 4 Konstytucji. W takim przypadku bowiem
konstytucyjne określenie «zebrane w sposób sprzeczny z ustawą»,
użyte w tym przepisie, nabrałoby innego, węższego, znaczenia, i to
za sprawą art. 19 ust. 4 ustawy o Policji, a więc normy ustawo−
dawstwa zwykłego. Problemem jest bowiem to, że czego innego do−
tyczy następcza zgoda sądu w art. 19 ust. 4 (zachowania nielegal−
nie zebranych materiałów), a czego innego przesłanka art. 51 ust.
4 Konstytucji (legalności samego pozyskiwania materiałów jako
hipotezy uzasadniającej sprostowanie i usunięcie materiałów ze−
branych z naruszeniem prawa – w momencie ich zbierania). Za−
bieg interpretacyjny polegałby tu więc na zwężającej wykładni po−
jęcia «zebrany w sposób sprzeczny z ustawą», użytego w art. 51 ust.
4 Konstytucji in fine. Przy tym skutkiem tej interpretacji byłoby
ograniczenie zakresu konstytucyjnego prawa podmiotowego do żą−
dania sprostowania oraz usunięcia informacji, o czym – co do za−
sady stanowi art. 51 ust. 4 Konstytucji. Tak więc w przedstawio−
nym wypadku ujęcie ustawy zwykłej rzutowałoby na zakres poję−
cia konstytucyjnego, i to ze skutkiem negatywnym dla zakresu
konstytucyjnego prawa jednostki. Dodać należy, że o ile konstytu−
cyjne prawo dostępu do urzędowej informacji (art. 51 ust. 3 Kon−
stytucji) może być ograniczane w ustawie zwykłej, o tyle prawo
sformułowane w art. 51 ust. 4 Konstytucji – odesłania do ustawy
zwykłej nie przewiduje i jest ujęte w sposób bardziej rygorystyczny.
Zwrócono już na to uwagę w wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z 26 października 2005 r., sygn. K 31/04 (OTK ZU nr 9/A/2005,
poz. 103). Z tej też przyczyny nie jest możliwy zabieg interpretacyj−
ny polegający na tym, że następczą zgodę sądu na «zachowanie
nielegalnie zebranych materiałów operacyjnych» uzna się za wy−
starczającą do uznania, że zarazem zostały one w sposób legalny
«zebrane» – czego wymaga art. 51 ust. 4 Konstytucji. Jeżeli zaś

takie właśnie odczytanie w praktyce zaskarżonego przepisu miało−
by służyć jako uzasadnienie odmowy realizacji prawa z art. 51
ust. 4 Konstytucji, to zaskarżony przepis należy uznać za sprzecz−
ny ze wskazanym wzorcem. Wskazany zabieg interpretacyjny ozna−
czałby bowiem rozszerzającą interpretację art. 19 ust. 3 i 4 usta−
wy o Policji i jednocześnie powodowałby wykładnię ścieśniającą
normy konstytucyjnej art. 51 ust. 4. Byłaby to wykładnia normy
konstytucyjnej poprzez ustaloną interpretacyjnie treść normy usta−
wowej. Sama hierarchia obu ustaw wyklucza dopuszczalność in−
terpretacji tego rodzaju. Jeżeli zaś taką interpretację się odrzuci,
wówczas między normą konstytucyjnego wzorca i normą zaskar−
żoną pojawia się sprzeczność dotycząca pojęcia materiałów zebra−
nych zgodnie z prawem. Z tej przyczyny należy uznać, że art. 19
ust. 4 ustawy o Policji jest sprzeczny z art. 51 ust. 4 Konstytucji.
Sformułowanie art. 19 ust. 4 przekracza – zdaniem Trybunału
Konstytucyjnego – wymagane granice proporcjonalności na wypa−
dek kolizji wolności/prawa konstytucyjnego i konsekwencji regu−
lacji zawartej w ustawie zwykłej”.
Ponadto Trybunał Konstytucyjny zauważył: „Doświadczenia
współczesnych państw demokratycznych wskazują, że władza wy−
konawcza odpowiedzialna za bezpieczeństwo i porządek publicz−
ny, w tym podległe jej podmioty prowadzące czynności operacyjno−
rozpoznawczych, dysponują środkami, których zastosowanie –
w imię obrony porządku publicznego – może doprowadzić do zni−
szczenia instytucji demokratycznych i redukcji praw obywatelskich.
Dzieje się tak zarówno dlatego, że poufność i brak zewnętrznej kon−
troli może prowadzić do nadmiernej autonomizacji czy subiekty−
wizacji samego celu działalności operacyjnej oraz niezachowania
w niej należytej wstrzemięźliwości przy wkraczaniu w prawa i wol−
ności obywatelskie. Niekiedy zaś sytuacja taka może wynikać
z nadmiernie eksponowanych względów ideologicznych czy poli−
tycznych w działaniu egzekutywy. Inaczej mówiąc, cecha niejaw−
ności kontroli operacyjnej czyni ją podatną na nadużycia. Bezpie−
czeństwo publiczne, jako dobro co do zasady usprawiedliwiające
ograniczenie przez legislatora korzystania z wolności obywatel−
skich, wymaga więc zachowania proporcjonalności dopuszczalne−
go wkroczenia w imię ochrony bezpieczeństwa oraz sprawnego sy−
stemu kontroli zachowania tej proporcjonalności w praktyce.
W przeciwnym razie środki ochrony tego bezpieczeństwa, w posta−
ci legalnie dopuszczalnej działalności operacyjnej, same w sobie
stwarzają zagrożenie dla tych wolności. Będzie tak wtedy, gdy – po
pierwsze – wprowadzane ograniczenia będą arbitralne, niepropor−
cjonalne do ewentualnych zagrożeń i – po drugie – gdy będą one
wyłączone (czy to prawnie, czy faktycznie) spod kontroli sprawo−
wanej przez instytucje demokratyczne”.
Dyspozycja art. 19 ust. 4 ustawy o Policji w wymienionym
wcześniej brzmieniu sprowadzała się do wykorzystania proce−
sowego materiałów zebranych w toku kontroli operacyjnej pro−
wadzonej w zakresie innego przestępstwa niż to, którego doty−
czyła zgoda sądu. Prowokacja policyjna, w przeciwieństwie do
kontroli operacyjnej, nie jest oparta na kontroli sądowej ex ante.
Dlatego zakazy odnośnie dowodów uzyskanych w wyniku czyn−
ności operacyjnych należy tym bardziej przenieść na prowoka−
cję policyjną, co znajduje ustrojowe uzasadnienie w wskazanej
przez TK zasadzie proporcjonalności z art. 31 ust. 3 Konstytu−
cji. Argumentacji dostarcza tutaj następujący fragment uzasad−
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nienia wymienionego wyroku TK: „Eksces, polegający na tym, że
«przy okazji» zbierania materiału operacyjnie przydatnego kontro−
la operacyjna zgromadzi także dane dotyczące kwestii prywatnych,
obyczajowych – wykraczających poza cel prowadzenia kontroli,
oznacza działanie władzy poza zakresem dozwolonego wkroczenia
w sferę prywatności”.
Na kanwie owego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
powstaje pytanie, jakie znaczenie prawne mają materiały zgro−
madzone w toku czynności operacyjno−rozpoznawczych nie
spełniających ustawowych wymogów formalnych, czyli jakie są
konsekwencje działania tajnych agentów poza zakresem usta−
wowych kompetencji? „Przekroczenie tych uprawnień spowodu−
je, że mamy do czynienia z czynnością nielegalną (niedopuszczal−
ną)”65. Materiały uzyskane w jej wyniku, jako materiału uzyska−
nie w sposób sprzeczny z ustawą, podpadają pod art. 51 ust. 4
in fine Konstytucji (każdy ma prawo do żądania sprostowania
oraz usunięcia informacji nieprawdziwych, niepełnych lub ze−
branych w sposób sprzeczny z ustawą).
Pod względem teleologicznym prowokacja policyjna od kon−
troli operacyjnej różni się przede wszystkim tym, że jest stoso−
wana jedynie w celu sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiary−
godnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców
i uzyskania dowodów, zaś kontrola operacyjna w celu zapobie−
żenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwa−
lenia dowodów ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych
przestępstw, czyli zakres celowościowy kontroli operacyjnej jest
poszerzony o zapobieganie działaniom przestępnym. Przy takim
ujęciu normatywnym, wydaje się że kontrola operacyjna, z jej
nakierowaniem na zapobieżenie określonym przestępstwom,
wymaga większych gwarancji dla podejrzanego – i stąd kontro−
la sądowa ex ante. Natomiast prowokacja policyjna, ze względu
na jej wyłącznie weryfikacyjny charakter66, potrzebuje (propor−
cjonalnie rzecz biorąc) mniejszych gwarancji – tutaj ustawodaw−
ca przewiduje jedynie kontrolę prokuratorską. Z drugiej strony
prowokacja, jako bardziej aktywna w stosunku do kontroli ope−
racyjnej, stanowi większą ingerencję w prawa człowieka.
Z punktu widzenie de lege ferenda, biorąc pod uwagę funkcję
gwarancyjną prawa karnego (służy „ochronie jednostki przed ar−
bitralnym postępowaniem organów państwowych”67) mającą uza−
sadnienie ustrojowe w zasadzie konieczności (konieczności
ewentualnego ograniczenia wolności/praw konstytucyjnych na
wypadek, gdyby miały doznawać one ograniczenia w ustawo−
dawstwie zwykłym), ustawodawca zwykły powinien przewidzieć
sądową kontrolę ex ante również dla prowokacji policyjnej.
Według doktryny, nawet w przypadku kontroli operacyjnej
(z jej profilaktycznym celem) „musi istnieć całkiem realne, a nie
tylko hipotetyczne, niebezpieczeństwo popełnienia jednego z prze−
stępstw wskazanym w powyżej cytowanym przepisie, bądź też musi
istnieć realna możliwość wykrycia lub ustalenia sprawców takie−
go przestępstwa, albo też dostarczenia dowodów jego popełnie−
nia”68. Prowokacja operacyjna nie może być testem na moral−
ność czy praworządność obywateli. „Zakup kontrolowany według
art. 19a PolU jest w najmniejszym stopniu podobny do przedsię−
wzięcia o charakterze wyrywkowej kontroli uczciwości obywateli.
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Podstawowym warunkiem wyjściowym dla dokonania zakupu
kontrolowanego jest bowiem wcześniejsze uzyskanie przez policję
wiarygodnych informacji o popełnionym przestępstwie – oczywi−
ście w takich samych kategoriach prawdopodobieństwa, jakie prze−
widuje Kodeks postępowania karnego dla podjęcia akcji ścigania
(...) Podkreślić jednak należy, że – podobnie jak w przypadku
przedmiotów przestępstwa tak samo w przypadku łapówki – nie
chodzi o sporadyczne sprawdzanie, lecz o potwierdzenie informa−
cji lub zdobycie dowodu wobec osób skorumpowanych” 69.
Wyjaśnijmy, że obowiązek prawny zawiadomienia o przestęp−
stwie – bez względu na to czy jest to obowiązek prawny, czy spo−
łeczny – następuje z chwilą, gdy w świadomości – przedstawi−
ciela instytucji państwowej (samorządowej) lub obywatela –
„ukształtowało się przekonanie, że zostało popełnione przestęp−
stwo” – wyjaśnia Sąd Najwyższy (wyrok z 13 stycznia 1962 r.,
III K 989/61). Konieczne jest wskazanie okoliczności uprawdo−
podobniających zdarzenie, a nie samo przypuszczenie, aczkol−
wiek już przypuszczenie powinno skłonić do działania mające−
go na celu dokonanie ustaleń we własnym zakresie, aby wyklu−
czyć lub potwierdzić podejrzenie popełnienia przestępstwa.
W przepisie art. 304 § 2 k. p. k. chodzi o faktyczne ułatwienie
działań prokuratorowi lub policji, a nie tylko o formalne zawia−
domienie. Słowo „niezwłocznie” oznacza więc, że zawiadomić
trzeba dopiero po uwiarygodnieniu informacji (dokonaniu usta−
leń sprawdzających) lub uświadomieniu sobie (procesy myślo−
we), że zdarzenie jest przestępstwem. Jak zwraca uwagę SN,
trzeba być „przekonanym, że zarzuty postawione... są prawdziwe”
(wyrok z 16 grudnia 1980 r.; II CR 533/80)70.
R e a s u m u j ą c: W prawie polskim, podobnie jak w syste−
mach europejskich, a w przeciwieństwie do USA – obowiązuje
bierna (weryfikująca) postać prowokacji policyjnej. Aktywność
tajnego agenta jest dopuszczalna dopiero po podjęciu przez
sprawcę zamiaru przestępnego (bez względu na to, na jakim
etapie znajdują się karalne stadia realizacji czynu zabronionego:
przygotowanie, usiłowanie, dokonanie), co nie oznacza, że
agent ten nie może być tylko podżegaczem. Nie może on rów−
nież realizować czynu zabronionego po podjęciu decyzji (zamia−
ru) przez kontrolowanego przez niego sprawcę, tzn. agent nie
może być też pomocnikiem lub sprawcą (tzn. współsprawcą,
sprawcą kierowniczym lub sprawcą polecającym). Od tej zasa−
dy ustawodawca wprowadził wyjątek. Tak jak każdy wyjątek,
musiał on zostać szczegółowo opisany. Otóż podczas realizowa−
nia kontrolnej łapówki funkcjonariusz CBA jest uprawniony wy−
konywać jeden – ale tylko jeden – element czynu zabronionego,
tzn. nakłaniać do udzielenia lub przyjęcia korzyści majątkowej
(art. 19 ust. 3 in fine ustawy o CBA).
II.2. Podżeganie do przestępstwa
– art. 18 § 2 k.k. i art. 24 k.k.
Jak już wspomniano powyżej, nie ma kontratypu wyłączające−
go bezprawność przedstawicieli organów ścigania z tytułu
podżegania (art. 18 § 2 k.k. i art. 24 k.k.).
„Nowy kodeks pozostaje wierny koncepcji postaci zjawiskowej
popełnienia przestępstwa stworzonej przez J. Makarewicza, a na−
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wet tę koncepcję pogłębia. Każda z osób współdziałających w po−
pełnieniu przestępstwa przez jego wykonawcę (osobę realizującą
znamiona czynu zabronionego) popełnia własne przestępstwo, nie−
zależnie od odpowiedzialności wykonawcy i pozostałych współdzia−
łających, a także niezależnie od tego, czy wykonawca dopuścił się
w ogóle czynu zabronionego...” – czytamy uzasadnieniu projektu
Kodeksu karnego z 1997roku71.
Słowem, „każdy odpowiada za własne przestępstwo w ramach
następujących odmian przestępstwa: sprawstwa i współsprawstwa
oraz podżegania i pomocnictwa”72; w pierwszych dwóch przypad−
kach mamy do czynienia ze sprawcą sensu stricto, zaś podżegacz
i pomocnik to sprawcy sensu largo. Dlatego zachowanie spraw−
cy bezpośredniego nie składa się na znamiona podżegania lub
pomocnictwa, czyli dla zrealizowania znamion podżegania lub
pomocnictwa warunkiem koniecznym nie jest popełnienie czy−
nu zabronionego przez bezpośredniego wykonawcę. Stadium
zaawansowania działania bezpośredniego wykonawcy stanowi
okoliczność mającą wpływ na wymiar kary za dokonane pod−
żeganie lub pomocnictwo – w zależności od tego, czy mamy do
czynienia z usiłowaniem czynu zabronionego dokonywanego
przez bezpośredniego wykonawcę (art. 22 § 1 k.k.), czy z nie−
usiłowaniem (art. 22 § 2 k.k.).
„Podżegaczem... jest ten, kto umyślnie, i to wyłącznie z zamia−
rem bezpośrednim, działa w celu wywołania u innej osoby decyzji
dokonania czynu zabronionego, o pomocy (psychicznej) zaś moż−
na mówić tylko wtedy, gdy jest ona udzielona osobie, która już ma
zamiar popełnienia przestępstwa, a pomocnik tylko ją w tym po−
stanowieniu podtrzymuje (utwierdza), dostarczając środków,
udzielając rad lub informacji” – wyrok SN z 10 maja 1982 r., Rw
317/8273. Nakłaniać (strona podmiotowa polega wyłącznie na
zamiarze bezpośrednim) można jedynie osobę niezdecydowa−
ną. Później zachowanie się nakłaniającego staje się pomocnic−
twem psychicznym74.
„Zarówno w doktrynie..., jak i w orzecznictwie... konsekwentnie
przyjmuje się, że podżeganie ma charakter skutkowy. Wskazuje na
to przede wszystkim wykładnia językowa art. 18 § 2 k.k., odwołu−
jąca się do określenia znamienia czynności sprawczej czasowni−
kiem «nakłania»”. Zgodnie z tradycją techniki legislacyjnej stosowa−
ną w polskich kodeksach karnych, począwszy od kodeksu z 1932 r.,
znamiona czynności sprawczej czynu zabronionego są w przepisie
formułowane w trybie niedokonanym, ale ich znaczenie prawne
obejmuje skutek, który tą czynnością jest powodowany. Jeśli in con−
creto skutek nie zostaje zrealizowany, to oznacza, że czyn nie osią−
gnął stadium dokonania, a sprawca ponosi odpowiedzialność za
usiłowanie, ewentualnie za przygotowanie, jeśli ustawa przewidu−
je karalność tej formy stadialnej. Wyjątkiem w takim pojmowaniu
znamienia czynności sprawczej są te typy przestępstw, które pena−
lizują samo podjęcie określonej czynności, np. posiadanie broni pal−
nej bez zezwolenia (art. 263 § 3 k.k.). Tak więc dla uznania podże−
gania za dokonane niezbędne jest ustalenie, że został urzeczywist−
niony skutek nakłaniania przez wzbudzenie u osoby nakłanianej
zamiaru popełnienia czynu zabronionego. Jeśli ten rezultat nie zo−
stał osiągnięty, to nie można przyjąć, że podżeganie weszło w sta−
dium dokonania. W takim wypadku podżeganie kończy się w for−
mie stadialnej usiłowania, gdyż nakłaniający założonego skutku
nie uzyskał” – wyrok SN z 3 kwietnia 2006 r., V KK 316/0575.

Jednak każdej formie stadialnej, żeby mogła być karalna, mu−
si towarzyszyć podjęty zamiar sprawcy głównego. W tym sensie
nie może być mowy o sprawcy głównym na etapie, gdy działać
może jedynie podżegacz, a nie pomocnik. Nakłaniać można
tylko osobę niezdecydowaną. „Biorąc pod uwagę, że wywołanie
u innej osoby woli popełnienia czynu zabronionego jest istotą
podżegania, uprawnione jest twierdzenie, że zachowanie się podże−
gacza, nawet już zakończone, który, chcąc, aby inna osoba doko−
nała czynu zabronionego i nakłaniając ją do tego, nie osiągnął
skutku w postaci wywołania u tej osoby zamiaru popełnienia ta−
kiego czynu, przybiera klasyczny kształt usiłowania popełnienia
przestępstwa w tej postaci” – teza wyroku Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu z 8 czerwca 2006 r., II AKa 135/0676 – w którego uza−
sadnieniu czytamy:
„Podżeganie nie jest więc w świetle art. 18 § 2 k.k. jedynie tech−
nicznym sposobem wykonania czynu zabronionego, lecz odrębnym
od sprawstwa przestępstwem sui generis. W tym ujęciu podżeganie
nie stanowi realizacji znamion czynu zabronionego określonych
w przepisie części szczególnej, lecz charakteryzuje się własną nor−
mą sankcjonowaną oraz własną normą sankcjonującą, dla których
treść art. 18 § 2 k.k. odgrywa konstytutywną rolę. Oznacza to, że
rzeczywiste zachowanie osoby nakłanianej do popełnienia czynu za−
bronionego pozostaje poza znamionami podżegania i nie ma żad−
nego znaczenia dla ustalenia popełnienia przestępstwa przez pod−
żegacza... Dla dokonania podżegania wymagane jest jednak w pre−
zentowanym ujęciu nie tylko spełnienie przez podżegacza określo−
nego zachowania (nakłaniania), lecz także powstania określonego
rezultatu w postaci nakłonienia innej osoby do popełnienia czynu
zabronionego... Wypowiadany w doktrynie, a także w orzecznic−
twie, pogląd, że dla dokonania podżegania nie jest konieczne «sku−
teczne» dokonanie czynności nakłaniania, lecz wystarczające jest
samo podjęcie tych czynności przez podżegacza..., można kwestio−
nować przez wzgląd na przyjmowaną przez Kodeks karny technikę
legislacyjną, polegającą na określeniu czynności sprawczej czynów
zabronionych w trybie niedokonanym (zob. np. art. 278 § 1 k.k.,
art. 148 k.k.), choć ich kształt stadialny jest odczytywany w formie
czynu dokonanego i dopiero zastosowanie art. 13 § 1 k.k. daje pod−
stawę do karalności za zachowanie zmierzające do osiągnięcia
skutku... Biorąc pod uwagę powyższe oraz to, że wywołanie u innej
osoby woli popełnienia czynu zabronionego jest istotą podżegania,
uprawnione jest twierdzenie, że zachowanie się podżegacza, nawet
już zakończone, który chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabro−
nionego i nakłaniając ją do tego nie osiągnął skutku w postaci wy−
wołania u tej osoby zamiaru popełnienia takiego czynu, przybiera
klasyczny kształt usiłowania popełnienia przestępstwa w tej posta−
ci. Uwzględniając z kolei wykazaną wyżej samodzielność podżega−
nia, jako odrębnego od sprawstwa typu czynu zabronionego, o wła−
snych znamionach ustawowych, brak jest przeszkód do łączenia te−
go niesprawczego typu czynu zabronionego ze wszystkimi formami
zjawiskowymi popełnienia przestępstwa, przewidzianymi w Kode−
ksie karnym. Przeszkód takich nie można ustalić także na podsta−
wie konstrukcji usiłowania”.
Możliwe jest podżeganie do podżegania. „Podżeganie może być
popełnione w formie usiłowania, i to zarówno wtedy, gdy usiłujący
bezskutecznie nakłania do czynu zabronionego o znamionach okre−
ślonych w przepisach części szczególnej kodeksu karnego, jak i wte−
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dy, gdy bezskutecznie nakłania do czynu zabronionego o znamio−
nach podżegania” – uchwała składu siedmiu sędziów SN z 21 paź−
dziernika 2003 r., I KZP 11/0377, w uzasadnieniu której czytamy:
„... w art. 18 k.k. chodzi o pomocnictwo polegające na tym, że
pomocnik «ułatwił» popełnienie czynu zabronionego, a podżegacz
«nakłonił do» popełnienia czynu zabronionego. Skutkiem, przy do−
konanym podżeganiu, jest określone zjawisko psychiczne, miano−
wicie zamiar podżeganego, by popełnić przestępstwo, do którego
został nakłoniony. (...) Skoro według art. 13 § 1 k.k. dla zaistnie−
nia usiłowania konieczne są trzy elementy: a) zamiar popełnienia
czynu zabronionego, b) zachowanie zmierzające bezpośrednio do
jego dokonania, c) brak jego dokonania – to brak jest jakichkol−
wiek argumentów, by nie uznać za usiłowanie podżegania do za−
bójstwa np., zdarzenia polegającego na tym, że osoba A nakłania−
ła osobę B do zabicia osoby C, ale było to nakłanianie bezskutecz−
ne, tzn. nie udało się jej w psychice osoby B wywołać zamiaru
zabicia osoby C. Wątpliwości Sądu Okręgowego co do możliwości
usiłowania podżegania pozostają jednak w związku z bardziej
skomplikowanym układem sytuacyjnym, który zaistniał w niniej−
szej sprawie. Są one zrozumiałe, skoro przepis o usiłowaniu wy−
maga, by zachowanie się usiłującego zmierzało bezpośrednio do
dokonania. Tymczasem w tym przypadku nakłaniający chciał do−
prowadzić do popełnienia konkretnego typu przestępstwa, określo−
nego w części szczególnej Kodeksu karnego (fałszywych zeznań) od−
działując na psychikę osoby, która w jego zamyśle miała być pośre−
dnikiem, a dopiero ta osoba miała bezpośrednio poprzez własne
zachowanie wywołać u świadka zamiar złożenia fałszywych ze−
znań. Wymóg «zmierzania bezpośredniego», tak mocno przecież
akcentowany w art. 13 § 1 k.k., w sposób oczywisty nie zostaje
więc w tej sytuacji spełniony. Z drugiej strony należy zwrócić uwa−
gę na fakt, że w polskim języku prawniczym istnieje od dawna
określenie «łańcuszkowe podżeganie» i «łańcuszkowe pomocnic−
two», stworzone dla nazwania sytuacji polegających na tym, że
ktoś «podżega do podżegania» albo «pomaga do pomocnictwa».
Pojęciem tym obejmowane są, jak się wydaje także sytuacje mie−
szane, np. «podżeganie do pomocnictwa». Koncentrując się w ni−
niejszym postępowaniu na sytuacji – «podżegania do podżegania»,
stwierdzić należy co następuje: W świetle zamieszczonej w art. 18
§ 2 k.k. definicji podżegania, kluczowym problemem dla oceny
prawnej «podżegania do podżegania» jest interpretacja pojęcia
«czyn zabroniony». (...) Stanowisko, że pojęcie «czyn zabroniony»
odnosi się również do czynów zabronionych przez ustawę, jako
podżeganie lub pomocnictwo można znaleźć także w wypowie−
dziach doktryny... W rezultacie więc, skoro:
• zgodnie z art. 13 § 1 k.k. usiłowanie polega na bezpośre−
dnim zmierzaniu do dokonania czynu zabronionego;
• pojęcie «czyn zabroniony» obejmuje również podżeganie;
• podżeganie może polegać również na nakłanianiu do podże−
gania,
to należy przyjąć, że podżeganie może być popełnione w formie usi−
łowania, i to zarówno wtedy, gdy usiłujący bezskutecznie nakłania
do czynu zabronionego opisanego w części szczególnej kodeksu kar−
nego, jak i wtedy, gdy bezskutecznie nakłania do czynu zabronio−
nego o znamionach podżegania”.
Z przestępstwem podżegania mamy do czynienia wtedy, gdy
sprawca główny pod wpływem podżegacza wszedł co najmniej
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w stadium usiłowania: „Przekonywający jest pogląd uznający
podżeganie za przestępstwo skutkowe, którego skutkiem jest wywoła−
nie zjawiska psychicznego w postaci zamiaru bądź decyzji popełnie−
nia czynu zabronionego przez nakłanianego. Przy oparciu się na
tej koncepcji skutkowego charakteru przestępstwa podżegania na−
leżałoby uznać, że w niniejszej sprawie nie doszło do dokonania
przez skazanego przestępstwa, ponieważ jego działanie nie dopro−
wadziło do wywołania skutku – ani w postaci wywołania u okre−
ślonej osoby zamiaru popełnienia czynu zabronionego, ani przynaj−
mniej do usiłowania jego popełnienia. Tym samym, czyn sprawcy
można by rozpatrywać jedynie w aspekcie form stadialnych – usi−
łowania” – postanowienie SN z 26 stycznia 2007 r., I KZP 33/0678.
„W dzisiejszej dogmatyce prawa karnego dominuje pogląd, że
w ujęciu Kodeksu karnego podżeganie (i pomocnictwo) charakte−
ryzuje się własnymi znamionami typu czynu zabronionego, które
treściowo różnią się od znamion charakteryzujących sprawcze po−
staci popełnienia czynu zabronionego. W opisie znamion podżega−
nia wyróżnić można, identycznie jak w przypadku innych znamion
czynu zabronionego, elementy określające stronę podmiotową,
przedmiot i stronę przedmiotową. Podmiot podżegania określony
został przy pomocy słowa «kto», strona podmiotowa ujęta jest
w sposób typowy dla zamiaru bezpośredniego przez zwrot «chcąc»,
strona przedmiotowa zaś ma złożoną strukturę i obejmuje z jednej
strony właściwą czynność podżegania, opisaną jako «nakłania−
nie», z drugiej normatywny punkt odniesienia czynności nakłania−
nia (jego przedmiot), w postaci konkretnego typu czynu zabronio−
nego określonego przez odpowiedni przepis części szczególnej...” –
wyrok SA we Wrocławiu z 8 czerwca 2006 r., II AKa 135/06.
Instytucja prowokacji policyjnej nie jest również kontratypem
wobec przestępstwa z art. 24. „Art. 24 n.k.k. zmienia nieco
formułę odpowiedzialności tzw. prowokatora, czyniąc go odrębną
instytucją prawnokarną, a nie tylko, jak dotychczas, szczególnym
typem podżegacza (art. 21 § 3 d.k.k.). Praktyczne znaczenie
tej zmiany polega na tym, iż może nim być obecnie nie tylko
podżegacz, ale także i sprawca kierowniczy oraz «sprawca poleca−
jący», jeśli ich działania wyczerpują również znamię «nakłania−
nia», co w przypadku tego ostatniego rozumie się samo przez się”79.
W przypadku łapownictwa niedozwolona prowokacja „polegała−
by na umyślnym stwarzaniu sytuacji i warunków wywołujących
żądanie łapówki lub na udzieleniu jej w celu późniejszego ujaw−
nienia osoby przyjmującej łapówkę. W myśl art. 24 k.k. prowo−
kator odpowiada jak za podżeganie”80. Żeby można było mówić
o niedozwolonej prowokacji, prowokatorowi musi towarzyszyć
określony cel: „Prowokacją jest działanie podjęte w celu spowodo−
wania popełnienia przestępstwa, aby przeciwko jego sprawcy skie−
rowane zostało postępowanie karne (art. 24 k.k.)” – wyrok SA
w Krakowie z 21 września 2000 r., II AKa 152/0081.
R e a s u m u j ą c: Skoro każdy odpowiada za swoje przestęp−
stwo (w ramach następujących odmian: sprawstwo, współspraw−
stwo oraz podżeganie i pomocnictwo), to test na autonomię
działania przestępnego stosujemy też przy ustaleniu, czy mamy
do czynienia z prowokacją legalną. Jeśli sprawca nie popełniłby
konkretnego przestępstwa bez ingerencji organów ścigania i po−
lega to na tym, że tajny agent ma wpływ na realizację czynu za−
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bronionego w taki sposób, że co najmniej jest podżegaczem,
wówczas prowokacja policyjna jest nielegalna. Ma ona wtedy
charakter nie weryfikujący, lecz współkreujący. Ustawodawca
wymaga wyłącznie weryfikującego charakteru prowokacji.
II.3. Przygotowanie i usiłowanie
– art. 16 k.k. i art. 13 k.k.
Cogitationis poenam nemo patitur (nikt nie ponosi kary za
[swoje] myśli) – Ulpian82. W tekstach dotyczących faz popełnie−
nia przestępstwa w rzymskim prawie karnym rozróżnia się co−
gitatio (łac. myśl)83 i voluntas (wola)84. „W omawianych tekstach
wydaje się, że te oznaczenia są wyraźnie rozróżnione: cogitatio to
jedynie myśl, której realizacji nie podjęto, voluntas to zamiar,
którego realizacja została podjęta, ale nie doprowadzona do koń−
ca (usiłowanie)”85.
W niniejszej opinii przez podjęcie zamiaru rozumie się volun−
tas w znaczeniu zamiaru, którego realizacja została podjęta, ale
bez znaczenia jest, czy realizacja została czy nie została doprowa−
dzona do końca. Chodzi więc o takie znaczenie, które odnosimy
do podjęcia zamiaru podjętego przez sprawcę głównego, żeby
można było mówić o wystąpieniu pomocnika (art. 18 § 3 k.k.).
„Tytułem wstępu warto przypomnieć, że w nauce prawa karne−
go występuje pojęcie tzw. pochodu przestępstwa (iter delicti), to
znaczy schematu przedstawiającego stadia czynu przestępnego. Za
elementy tego pochodu uważa się: a) powzięcie zamiaru (nieka−
ranego nigdy, w myśl zasady cogitationis poenam nemo patitur),
b) czynności przygotowawczych (karanych wyjątkowo, gdy ustawa
tak stanowi – art. 16 § 2 k.k.), c) usiłowania (z reguły karane−
go), d) dokonania (zawsze karanego). Nie wszystkie jednak czy−
ny, co jest oczywiste, przechodzą przez pełny «pochód przestęp−
stwa»...” – wyrok SN z 5 grudnia 2006 r., III KK 273/0686.
Karalne usiłowanie, jako postać przestępstwa (postać stadial−
na wyodrębniona w oparciu o zaawansowanie, czyli stadium,
czynu zabronionego) „musi być zawsze przygotowaniem określo−
nego czynu zabronionego, a nie w ogóle przygotowaniem «jakie−
goś» czynu zabronionego”87.
„Najtrudniejszym do bliższego określenia i najbardziej kontro−
wersyjnym elementem definicji usiłowania, odróżniającym ową
formę stadialną czynu zabronionego od przygotowania (zazwyczaj
niekaranego) jest element «bezpośredniości» Zachowanie sprawcy
może być tylko wtedy uznane za usiłowanie, jeżeli zmierza bezpo−
średnio do dokonania czynu zabronionego. Pośrednie zmierzanie do
dokonania może być co najwyżej przygotowaniem. Rozważając, kie−
dy taka bezpośredniość zachodzi, a więc gdzie kończy się przygoto−
wanie, a zaczyna dokonanie, należy uwzględnić zarówno definicję
usiłowania zawartą w art. 13 § 1 k.k., jak i definicję przygotowa−
nia wyrażoną w art. 16 § 1 k.k. Z zestawienia tych dwóch defini−
cji wynika, że zachowanie się sprawcy zmierzające do dokonania
przestępstwa ustawodawca uważa za «zmierzanie bezpośrednio»
do dokonania, a więc musi ono być potraktowane jako usiłowanie,
jeżeli jest ono na drodze do dokonania krokiem dalszym niż okre−
ślone w art.16 § 1 k.k. «tworzenie warunków» (zob. L. Gardocki:
Prawo karne, Warszawa 2003, s. 104). Innymi słowy: to co wykra−
cza poza granice przygotowania czynu zabronionego, nie osiągając
punktu jego dokonania, jest usiłowaniem. Zwraca się w nauce

uwagę, że między przygotowaniem a usiłowaniem nie istnieje «po−
le niczyje» (zob. A. Wąsek: Kodeks karny. Komentarz, t. I, Gdańsk
1999, s. 194). Przedstawiony punkt widzenia, nawiązujący w grun−
cie rzeczy do funkcjonującej w doktrynie prawa karnego koncepcji
obiektywnej, ale nie w postaci skrajnej, zyskał akceptację judykatu−
ry. Wyrazem tego było przedstawione w postanowieniu Sądu Naj−
wyższego z 1 kwietnia 2005 r., IV KK 309/04, następujące zapa−
trywanie prawne: jeżeli w «pochodzie przestępstwa» czyn wykracza
poza granice przygotowania (art. 16 k.k.), to stanowi on co naj−
mniej usiłowanie popełnienia tego przestępstwa (OSNKW 2005,
z. 9 poz. 79)” – wcześniej wymieniony wyrok SN z 5 grudnia
2006 r., III KK 273/06. Według doktryny: „Ponieważ polska kon−
strukcja usiłowania sprowadza się do czynności bezpośrednio skie−
rowanych do jego dokonania, to a contrario czynność, która pośred−
nio wiąże się z dokonaniem przestępstwa jest przygotowaniem”88.
Ustawodawca oddziela usiłowanie zwykłe (art. 13 §. 1 k.k.) od
nieudolnego (§ 2 art. 13 k.k.). „Różnica między usiłowaniem zwy−
kłym a nieudolnym polega na tym, że przy usiłowaniu nieudolnym
działanie w rzeczywistości wcale nie prowadzi do dokonania prze−
stępstwa, przeciwnie – nie może doprowadzić do dokonania, cze−
go jednak sprawca sobie nie uświadamia”89. Usiłowanie nieudol−
ne polega więc na tym, że dokonanie przestępstwa ex ante jest
niemożliwe, o czym sprawca nie wie. „Samo jednak stwierdzenie,
że określone zachowanie nosi znamiona nieudolnego usiłowania
dokonania czynu zabronionego nie przesądza jeszcze o tym, że
sprawca ponosi za nie odpowiedzialność karną. Przestępne są bo−
wiem takie tylko rodzaje usiłowania nieudolnego, na które wska−
zuje się w art. 13 § 2 k.k., tj.: 1) ze względu na brak przedmiotu
nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego, albo
2) ze względu na użycie środka nienadającego się do popełnienia
czynu zabronionego” – wyrok SN z 11 września 2002 r., V KKN
9/01, OSNKW 2002/11−12/102.
R e a s u m u j ą c: Z punktu widzenia iter delicti (niekarane po−
wzięcie zamiaru; czynności przygotowawcze – karane wyjątko−
wo; usiłowanie – z reguły karane; dokonanie – zawsze karane),
legalna prowokacja policyjna nie jest dopuszczalna na etapie po−
wzięcia zamiaru jako cogitatio (cogitationis poenam nemo pati−
tur), który ma być w jej wyniku weryfikowany. Dopuszczalna jest
najwcześniej na następnym etapie, tj. na etapie czynności przy−
gotowawczych, ale tylko wyjątkowo, pod warunkiem, że te czyn−
ności są one karane (art. 16 § 2 k.k. – nie dotyczy art. 230 k.k.),
zaś co do zasady o legalności prowokacji można mówić dopiero
wtedy, gdy jest realizowana na etapie zamiaru rozumianego jako
voluntas (tj. zamiaru, którego realizacja została podjęta, ale nie
doprowadzona do końca). Ponadto z punktu widzenia pojęcia
„czyn zabroniony”, w art. 16 § 2 k.k. chodzi o przygotowanie
określonego czynu, a nie w ogóle przygotowanie „jakiegoś” czy−
nu zabronionego.
II.4. Tworzenie fałszywych tożsamości w trakcie
procesu legendowania czynności
operacyjno−rozpoznawczych
Artykuł 20a ust. 2 ustawy o Policji – w brzmieniu nadanym
przez tę ustawę z 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji,
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ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo banko−
we, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną –
stanowi, że przy wykonywaniu czynności operacyjno−rozpo−
znawczych policjanci mogą posługiwać się dokumentami, które
uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta
oraz środków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań
służbowych. W myśl ust. 3, w szczególnie uzasadnionych przy−
padkach przepis ust. 2 może mieć zastosowanie do osób,
o których mowa w art. 22 ust. 1 zd. pierwsze (Policja przy wy−
konywaniu swych zadań może korzystać z pomocy osób niebę−
dących policjantami). Z kolei art. 3a pkt 1, 2 i 3 precyzuje, iż nie
popełnia przestępstwa:
1) kto poleca sporządzenie lub kieruje sporządzeniem doku−
mentów, o których mowa w ust. 2 i 3;
2) kto sporządza dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3;
3) kto udziela pomocy w sporządzeniu dokumentów, o któ−
rych mowa w ust. 2 i 3;
4) policjant lub osoba wymieniona w ust. 3, jeżeli dokumenta−
mi, o których mowa w ust. 2 i 3, posługują się przy wyko−
nywaniu czynności operacyjno−rozpoznawczych.
Artykuł 20a ust. 4 zawiera delegację ustawową (minister wła−
ściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządze−
nia, szczegółowe zasady i tryb wydawania, posługiwania się,
a także przechowywania dokumentów, o których mowa w ust.
2 i 3, uwzględniając rodzaje dokumentów i cel, w jakim są wyda−
wane, organy i osoby uprawnione do wydawania, posługiwania
się i przechowywania dokumentów, czas, na jaki wydawane są
dokumenty, czynności zapewniające ochronę dokumentów oraz
ich sposób przechowywania i ewidencji).
W pierwotnym brzmieniu art. 20a stanowił:
Przy wykonywaniu czynności operacyjno−rozpoznawczych po−
licjanci mogą posługiwać się dokumentami, które uniemożliwia−
ją ustalenie danych identyfikujących policjanta oraz środków,
którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych
(ust. 2).
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przepis ust. 2 mo−
że mieć zastosowanie do osób, o których mowa w art. 22 ust. 1
(ust. 3).
Ustęp 4 zawierał delegację ustawową (Minister Spraw We−
wnętrznych określi szczegółowe zasady i tryb wydawania, po−
sługiwania się, a także przechowywania dokumentów, o których
mowa w ust. 2).
Ze względu na treść przepisów zawartych w art. 20a ust. 2
ustawy o Policji i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewiden−
cji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfi−
kujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz
środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbo−
wych90, wydanego na podstawie ust. 4 art. 20a ustawy o Policji –
nie ulega wątpliwości, że chodzi wyłącznie o fałszowanie wszel−
kich dowodów tożsamości tajnych agentów i np. dowodów reje−
stracyjnych samochodów lub innych środków. Artykuł 20a ust. 2
mówi expressis verbis, że chodzi jedynie o dokumenty, które unie−
możliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta oraz środ−

24

ków, którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbo−
wych. Natomiast § 2 ust. 4 tego rozporządzenia precyzuje, że pi−
semny wniosek o wydanie dokumentu powinien zawierać:
1) nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej, w której do−
kument będzie wykorzystywany,
2) uzasadnienie potrzeby posiadania dokumentu przy wyko−
nywaniu czynności operacyjno−rozpoznawczych lub udzie−
laniu pomocy oraz określenie okoliczności, w jakich będzie
wykorzystywany,
3) rzeczywiste i fikcyjne dane osobowe użytkownika, w zakre−
sie niezbędnym do opracowania danego rodzaju dokumen−
tu, obejmujące w szczególności:
a) imię i nazwisko,
b) datę i miejsce urodzenia,
c) miejsce zamieszkania i zameldowania,
4) inne informacje konieczne do opracowania treści doku−
mentu,
5) potwierdzenie posiadania uprawnień lub kwalifikacji w przy−
padku występowania o wydanie dokumentu, o którym mo−
wa w § 5,
6) potwierdzenie wykonania badań technicznych środka
transportu w przypadku występowania o wydanie doku−
mentu rejestracyjnego,
7) aktualny wzór dokumentu,
8) kryptonim i numer rejestracyjny teczki obiektu w przypad−
ku występowania o wydanie dokumentów dotyczących
obiektu.
Według ust. 1 § 2 rozporządzenia, w Policji organem upraw−
nionym do wydawania dokumentów uniemożliwiających ustale−
nie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą po−
mocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykony−
waniu czynności operacyjno−rozpoznawczych lub udzielaniu
pomocy, a także faktu pełnienia służby, celu, form i metod wy−
konywania zadań służbowych, zwanych dalej „dokumentami”,
jest Komendant Główny Policji. Na zasadzie wyjątku fałszować
dowody osobiste i rejestracyjne mogą przełożeni tajnych agen−
tów. Ust 5 § 2 rozporządzenia pozwala bowiem, aby w uzasa−
dnionych przypadkach wnioskodawca, o którym mowa w ust. 3
pkt 1 i 2, może wystąpić, z zachowaniem trybu określonego
w ust. 2, o upoważnienie go do wydawania określonego rodza−
ju dokumentu we własnym zakresie. Zaś w ust. 3 pkt 1 i 2 czyta−
my: Wnioski, o których mowa w ust. 2, składają:
1) kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej
Policji,
2) komendanci wojewódzcy Policji.
Słusznie więc w piśmiennictwie prawniczym zwraca się uwa−
gę, że przepis art. 20a ust. 3a „zezwala policjantowi działającemu
«pod przykryciem» na posługiwanie się fałszywym dowodem tożsa−
mości”91. Inaczej mówiąc chodzi o posługiwanie się przez tajnych
agentów „dokumentami, które uniemożliwiają ustalenie ich da−
nych osobowych”92. Jednocześnie w oparciu o sfałszowane dowo−
dy tożsamości tajni agenci mogą posługiwać się dokumentami
wydanymi przez uprawnione organy, służby, instytucje, organi−
zacje i jednostki organizacyjne, ale na potrzeby czynności opera−
cyjnych tych dokumentów nie można fałszować. Stanowi o tym
§ 4 rozporządzenia. Przepis ten stanowi: W przypadku potrzeby
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uzyskania dokumentu od organów administracji rządowej i sa−
morządu terytorialnego oraz organów, służb i instytucji państwo−
wych uprawnionych do prowadzenia czynności operacyjno−roz−
poznawczych, a także od zagranicznych i międzynarodowych
organizacji, instytucji i jednostek organizacyjnych właściwych do
zapobiegania i zwalczania przestępczości, z wnioskiem o wyda−
nie dokumentu występuje Komendant Główny Policji.
Odpowiednikiem przepisów zawartych w art. 20a ustawy
o policji są przepisy art. 24 ustawy o CBA. Przy wykonywaniu
czynności operacyjno−rozpoznawczych funkcjonariusze CBA
mogą posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają usta−
lenie danych identyfikujących funkcjonariusza oraz środków,
którymi posługuje się przy wykonywaniu zadań służbowych
(art. 24 ust. 2)
Osoby udzielające CBA pomocy przy wykonywaniu czynności
operacyjno−rozpoznawczych mogą posługiwać się dokumenta−
mi, o których mowa w ust. 2 (ust. 3 art. 24); przepis ten regulu−
je też sytuację podmiotów prawa prywatnego, bo spośród takiej
kategorii mogą się rekrutować osoby udzielające pomocy CBA.
Kontratyp ustawowy sformułowano w ust. 4 art. 24 – w pkt 1,
2, 3 i 4. głoszący, że nie popełnia przestępstwa:
1) kto poleca sporządzenie lub kieruje sporządzeniem doku−
mentów, o których mowa w ust. 2;
2) kto sporządza dokumenty, o których mowa w ust. 2;
3) kto udziela pomocy w sporządzeniu dokumentów, o któ−
rych mowa w ust. 2;
4) funkcjonariusz CBA lub osoba wymieniona w ust. 3, posłu−
gujący się przy wykonywaniu czynności operacyjno−rozpo−
znawczych dokumentami, o których mowa w ust. 2.
W świetle ust. 3 art. 24, tajnym agentem może być nie tylko
funkcjonariusz CBA, lecz także osoby prywatne działające na
ich zlecenie funkcjonariuszy (osoby udzielające CBA pomocy
przy wykonywaniu czynności operacyjno−rozpoznawczych)93.
Ustęp 5 art. 24 zawiera delegację ustawową (prezes Rady Mi−
nistrów określi, w drodze zarządzenia, szczegółowy tryb wyda−
wania i posługiwania się, a także przechowywania dokumentów,
o których mowa w ust. 2 i 3, z uwzględnieniem wymogów doty−
czących ochrony informacji niejawnych stanowiących tajemnicę
państwową). Ten przepis in fine nie dotyczy utajnienia zarządze−
nia, tylko utajnienia dokumentów wytworzonych na podstawie te−
go zarządzenia. Fałszowane mogą być jedynie dokumenty,
o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy o CBA, w przeciwnym ra−
zie mamy do czynienia z czynem zabronionym z art. 270 k.k.,
którego istota polega na tym, że sprawca sporządził doku−
ment przy zachowaniu pozorów, że pochodzi on od innej osoby.
„Artykuł 270 § 1 k.k. przewiduje trzy sposoby dopuszczenia się fał−
szu materialnego dokumentu: 1) podrobienie dokumentu (nadanie
określonemu przedmiotowi pozorów dokumentu autentycznego, pod−
czas gdy w rzeczywistości tak nie jest); 2) przerobienie dokumentu
(usunięcie z autentycznego dokumentu części treści i zastąpienie jej
inną) – w obu wypadkach warunkiem karalności jest, aby sprawca
działał w celu użycia sfałszowanego dokumentu za autentyczny;
3) użycie dokumentu podrobionego lub przerobionego jako auten−
tycznego” – wyrok SN z 17 września 2002 r., IV KK 240/0294.
„Podstawową metodą interpretacji prawa jest metoda językowa,
która tylko wtedy mogłaby być odrzucona, gdyby jej rezultaty prowa−

dziły do absurdalnych wniosków. Nie ma podstaw do takiej konsta−
tacji w toku wykładni językowej przepisu art. 270 § 1 k.k. Przestęp−
stwo materialnego fałszerstwa dokumentu (art. 270 § 1 k.k. in
princ.) może być popełnione albo przez podrobienie, albo przerobie−
nie dokumentu. (...) W języku polskim przez podrobienie rozumie−
my wykonanie imitacji jakiejś rzeczy mającej uchodzić za oryginał;
sfałszowanie czegoś; wykonanie drugiego egzemplarza jakiegoś
przedmiotu po to, żeby się nim nielegalnie posługiwać [por. M.
Szymczak (red.): Słownik języka polskiego, Warszawa 1979, t. II,
s. 745]. Natomiast sfałszowanie oznacza między innymi przedsta−
wienie czegoś niezgodnie z prawdą, zniekształcenie (por. Słownik....
op. cit. t. I, s. 570). Zaprezentowane znaczenie słowa podrabia jest
powszechnie przyjęte w piśmiennictwie. J. Piórkowska−Flieger, w ob−
szernej monografii poświęconej fałszowi dokumentu, w sposób ana−
lityczny wyjaśnia, że istota podrobienia dokumentu polega na takim
działaniu sprawcy, które powoduje, że z danym przedmiotem lub in−
nym zapisanym nośnikiem informacji związane jest określone pra−
wo albo iż ze względu na zawartą w nim treść stanowi on dowód
prawa, stosunku prawnego bądź okoliczności mającej znaczenie pra−
wne. Sprawca może sporządzić taki dokument w całości albo uzu−
pełnić dany przedmiot lub inny nośnik o taki element bądź elemen−
ty, które powodują, że z danym przedmiotem albo innym zapisanym
nośnikiem informacji wiąże się określone prawo lub ich treść ma
znaczenie prawne. Wprowadzony przez sprawcę element lub elemen−
ty przesądzają o tym, że konkretnemu przedmiotowi albo innemu
zapisanemu nośnikowi informacji nadawany jest pozór autentycz−
nego dokumentu. Takim elementem może być określony tekst, pod−
pis, pieczątka. Możliwe jest więc podrobienie dokumentu np. przez
napisanie całego tekstu dokumentu lub przez uzupełnienie zapisu
treści o dodatkowy fragment. Istotne jest, ażeby działanie sprawcy
nadało danemu przedmiotowi lub innemu zapisanemu nośnikowi
informacji pozór autentycznego dokumentu (J. Piórkowska−Flieger:
Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Kraków 2004, s. 274).
Zdaniem S. Lelentala podrobieniem dokumentu jest sporządzenie
całego dokumentu albo jego części i tym samym wywołanie wraże−
nia, że pochodzi on od osoby lub instytucji, w imieniu której został
sporządzony. Podrobienie ma miejsce wówczas, gdy sprawca podro−
bi cały tekst pisemny wraz z podpisem, a także gdy podrobi sam pod−
pis [S. Lelental (w:) Ó. Górniok, S. Lelental, H. Popławski: Prawo
karne. Część szczególna, Gdańsk 1977, s. 188). (...) Równocześnie
komentatorzy podkreślają, że jest obojętne, czy osoba, której podpis
podrobiono, istnieje w rzeczywistości, czy też nie istnieje” – uchwa−
ła SN z 17 marca 2005 r., I KZP 20/0595.
W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 in fine ustawy z 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych96, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, zwanym dalej „Monitorem Polskim”, ogłasza
się zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na podstawie
ustawy. Dodajmy, że zgodnie z art. 93 ust. 3 Konstytucji, zarzą−
dzenia te podlegają kontroli pod względem zgodności z po−
wszechnie obowiązującym prawem. Kontroli dokonuje Trybu−
nał Konstytucyjny na podstawie art. 188 ust. 3 Konstytucji97.
Podmiotem przepisu zawartego w art. 24 ust. 3 ustawy o CBA
mogą być podmioty prawa prywatnego (osoby udzielające CBA
pomocy przy wykonywaniu czynności operacyjno−rozpoznaw−
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czych, które w myśl tego przepisu mogą posługiwać się doku−
mentami, o których mowa w ust. 2). Przeto art. 24 ust. 5 (dele−
gacja do wydania zarządzenia, a nie rozporządzenia) należy
uznać za sprzeczny z art. 93 Konstytucji. „Przepis ten stanowi bo−
wiem nie tylko podstawę do wydawania uchwał przez Radę Mini−
strów oraz zarządzeń przez premiera i ministrów, ale też trakto−
wany być musi jako ustanawiający ogólny – i bezwzględnie wiążą−
cy – model aktu o charakterze wewnętrznym. Każdy taki akt może
więc obowiązywać tylko jednostki organizacyjne podległe organo−
wi wydającemu ten akt (art. 93 ust. 1), każdy może być wydany
tylko na podstawie ustawy (art. 93 ust. 2), każdy podlega kontro−
li co do jego zgodności z powszechnie obowiązującym prawem (art.
93 ust. 3), żaden nie może stanowić podstawy decyzji wobec oby−
wateli, osób prawnych oraz innych podmiotów (art. 93 ust. 2). Za
podstawowy element tego modelu trzeba uznać zakres aktu wewnę−
trznego, który w żadnym wypadku nie może dotyczyć jakichkolwiek
podmiotów, które nie są podległe organowi wydającemu taki akt”
– wyrok TK z 1 grudnia 1998 r., K 21/9898.
Paragraf 68 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej, stanowią−
cych załącznik do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów
z 20 czerwca 2002 r.99 – ustawowe upoważnieniu do wydania
rozporządzenia dzieli na obligatoryjne i fakultatywny. W zdaniu
pierwszym ust. 2 § 68 wyjaśniono, że jeżeli do funkcjonowania
ustawy jest niezbędne wydanie rozporządzenia, upoważnieniu
nadaje się charakter obligatoryjny; jeżeli rozstrzygnięcie co do
tego, czy i kiedy wydać rozporządzenie, pozostawia się organo−
wi upoważnianemu, upoważnieniu nadaje się charakter fakulta−
tywny – zdanie drugie ust. 2 § 68. Według pkt 1 ust. 3 § 68, jeże−
li przepis ma upoważniać do wydania rozporządzenia, a zarazem
wyznaczać upoważnianemu organowi obowiązek jego wydania:
„.... (nazwa organu) określi, w drodze rozporządzenia, [...]”
(upoważnienie obligatoryjne); jeżeli przepis ma upoważniać do
wydania rozporządzenia, a zarazem zapewniać swobodę korzy−
stania z tego upoważnienia: „..... (nazwa organu) może określić,
w drodze rozporządzenia, [...]” (upoważnienie fakultatywne) –
pkt 2 ust. 3 § 68. Wymienione wyżej Zasady nie regulują kwestii
obligatoryjności i fakultatywności zarządzeń, więc do zarządzeń
stosujemy przez analogię § 68. Aczkolwiek ten podział – z kon−
sekwencją, że bez zarządzenia obligatoryjnego ustawa nie mo−
że funkcjonować – wynika przede wszystkim z wymienionych
koncepcji ustawodawcy racjonalnego.
Artykuł 24 ust. 5 ustawy o CBA zawiera obligatoryjną delega−
cję ustawową – prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarzą−
dzenia (a nie może określić), tzn. do funkcjonowania ustawy jest
niezbędne wydanie zarządzenia.
R e a s u m u j ą c: Pierwotne legendowanie czynności operacyj−
no−rozpoznawczych, w tym prowokacji policyjnej, polega na two−
rzeniu fałszywych tożsamości. Ustawa dopuszcza jedynie fałszo−
wanie dowodów tożsamości funkcjonariuszy CBA i dokumentów
środków użytych podczas prowokacji policyjnej, np. dowodów re−
jestracyjnych samochodów, ale nie innych dokumentów. Jednak
dotychczas premier nie wykonał obligatoryjnego upoważnienia
ustawowego z art. 24 ust. 5 ustawy o CBA, tzn. nie opublikował
stosownego zarządzenia określającego szczegółowy tryb wyda−
wania i posługiwania się, a także przechowywania dokumentów
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pozwalających tworzyć fałszywe tożsamości. Dlatego agenci CBA
nie mogą działać pod przykryciem, czyli nie mogą legalnie reali−
zować istoty prowokacji policyjnej, tj. posługiwać się sfałszowany−
mi dowodami tożsamości i sfałszowanymi dowodami rejestracyj−
nymi środków komunikacji, ani nie mogą (na podstawie tych sfał−
szowanych tożsamości) występować do uprawnionych organów,
służb, instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych – o wy−
danie stosownych dokumentów, wtórnie legendujących czynno−
ści operacyjno−rozpoznawcze (wtórne legendowanie, w przeci−
wieństwie do pierwotnego, oparte jest już na prawdzie).
II.5. Płatna protekcja – art. 230 k.k.
„Powoływanie się na swój wpływ w instytucji”, w rozumieniu
art. 230 k.k., to „nie tylko bezpośrednie oznajmienie, ale i ekspo−
nowanie swoim zachowaniem okoliczności, które są w stanie
wzbudzić u adresata przekonanie, iż sprawca takie wpływy po−
siada (np. „nazywanie po imieniu osób, które decydują o danej
sprawie, informowanie o takich faktach, które istnienie takiego
wpływu mogą sugerować, np. o wspólnej libacji czy wycieczce)”100.
Chodzi oto, że „nawet przy fikcyjności tego stanu rzeczy, samo po−
woływanie się na wpływy na urzędnika świadczy o tym, że oskar−
żony godził w autorytet organu władzy państwowej, a więc godził
w przedmiot ochrony prawnej art. 38 m.k.k.” – wyrok SN z 29
września 1959 r., V K 1220/59 (art. 38 m.k.k. zawierał odpowie−
dnik art. 230 k.k. z 1997 r.). Wpływanie może być więc realne
lub fikcyjne; oznajmione bezpośrednio lub wyrażone innym za−
chowaniem sprawcy.
„Podjęcie się pośrednictwa, to tyle samo co porozumienie się
z inną osobą w sprawie starań, które sprawca poczyni w instytu−
cji, a które miałyby doprowadzić do korzystnego dla osoby zainte−
resowanej załatwienia sprawy. Porozumienie się to obejmuje rów−
nież korzyść, którą sprawca za pośrednictwo uzyskuje od razy albo
uzyska później (tzw. obietnicę korzyści)”101. W przypadku prze−
stępstwa z art. 230 k.k. „warunkiem penalizacji jest doprowadze−
nie innej osoby do udzielenia korzyści albo złożenia jej obietnicy
w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy”102. Co prawda,
Sąd Najwyższy w wyroku z 26 marca 1964 r., II K 936/61 –
uznał, iż nawet w przypadku nie przyjęcia propozycji mamy do
czynienia z przestępstwem płatnej protekcji, ale spotkało się to
ze zdecydowaną i uzasadnioną krytyką ze strony doktryny103.
Uczestnictwo udzielającego korzyści (lub obietnicy) „jest warun−
kiem popełnienia przestępstwa, osiąga on – bądź osiągnąć zamie−
rza – z tego przestępstwa jakąś korzyść”104. Przy braku jego zgo−
dy „czyn stanowi usiłowanie”105.
Znamię czynności wykonawczej jest dwuaktowe106. W pierw−
szym akcie sprawca dla realizacji znamion typu czynu zabronio−
nego musi wykonać jedną z trzech alternatywnie określonych
czynności (powoływać się na wpływy w instytucji państwowej,
samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub
w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środka−
mi publicznymi albo wywołując przekonanie innej osoby lub
utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów). Akt
drugi polega na podjęciu się pośrednictwa w załatwieniu kon−
kretnej sprawy w zamian za korzyść majątkową lub jej obietni−
cę. Przy tym te oba akty muszą wystąpić łącznie107.
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„Sprawa” jest elementem centralnym strony przedmioto−
wej przestępstw płatnej protekcji z art. 230 k.k. (art. 244 k.k.
z 1969 r., art. 38 m.k.k.). „Stanowi ona ogniwo łączące wszystkie
elementy przestępnego działania przewidzianego w tym przepi−
sie”108. Ten element strony przedmiotowej, w którym jest mowa
o „sprawie” należy interpretować właśnie jako konkretną spra−
wę. Interpretacja zmierzająca do ustalenia, że chodzi o niespre−
cyzowaną sprawę, kłóciłaby się z koncepcją ustawodawcy racjo−
nalnego109. Logicznie myślący człowiek może zapłacić określoną
kwotę za załatwienie określonej sprawy, np. szybkie odrolnienie
określonych gruntów, a nie bliżej niesprecyzowanych „dużych
gruntów”, gdy nawet nie wiadomo, jak duże to mają być grunty.
Tak to też w sposób jednolity interpretuje doktryna. Drugi akt
zachowania się sprawcy płatnej protekcji określa się jako ujaw−
nienie przez sprawcę wobec innej osoby gotowości przyczynie−
nia się do załatwienia „danej sprawy”110. Chodzi o załatwienie „ja−
kiejś”111 konkretnej sprawy. „Sprawą” jest każdy skonkretyzowa−
ny przedmiot starań, jakie obywatel podejmuje albo chce podjąć
w instytucji wskazanej w akcie pierwszym zachowania przestęp−
nego. Nie jest istotne, w jakim stadium załatwiania sprawa się
znajduje w chwili podjęcia się pośrednictwa (tak wyrok SN z 4
lutego 1960 r., III K 275/59112), ani od tego, by działanie spraw−
cy miało na celu sprawę słuszną czy niezgodną z prawem (tak
wyrok SN z 2 grudnia 1960 r., II K 219/59113). Przepis o przestęp−
stwie płatnej protekcji nie wymaga, aby sprawa rzeczywiście ist−
niała. Zarówno „wpływ”, „jak i „sprawa” mogą być zmyślone, czy−
li „oszukańcze”114, ale musi to być wpływ w określonej instytucji
i sprawa też musi być skonkretyzowana.
Nowela czerwcowa przywróciła właśnie tekst z art. 244 kk.
z 1969 r. poprzez dopisanie dwóch alternatywnych (obok powo−
ływania się na swoje wpływy) znamion czynnościowych:
• wywołanie przekonania o posiadaniu wpływów w insty−
tucji;
• utwierdzenie takiego przekonania już powziętego przez
adresata propozycji pośredniczenia w załatwieniu sprawy.
Jednak w tych wszystkich trzech formach konieczna jest
określona aktywność ze strony pośrednika115 – to po pierwsze,
a po drugie: nawet przed nowelizacją doktryna interpretowała
art. 230 k.k. szeroko: „Powoływanie się” jako „nie tylko bezpośre−
dnie oznajmienie, ale każde zachowanie sprawcy, które zmierza
i jest w stanie wywoływać przekonanie, iż takie wpływy posiada,
niezależnie od tego, czy adresat tych zabiegów istnienie takich
wpływów uprzednio domniemywał czy nie...”116. Dlatego zwraca−
no uwagę, że po wejściu w życie k.k. z 1997 r. – „utrzymany zo−
stanie ten sam obszar penalizacji płatnej protekcji”117.
Ponieważ „powoływanie się na wpływy” jest rozumiane szero−
ko (nie tylko wprost), więc różnica między tym sformułowa−
niem a „wywoływaniem przekonania o istnieniu wpływów”,
z punktu widzenia penalizacji płatnej protekcji nie ma znaczenia
praktycznego. Wszak „wywoływanie przekonania o istnieniu
wpływów” odbywać się może poprzez szeroko rozumiane „po−
woływanie się na wpływy”.
R e a s u m u j ą c: O przestępstwie możemy mówić dopiero
wtedy, gdy istnieje nie abstrakcyjne, lecz konkretne zagrożenie
dla chronionego prawem dobra. W przypadku przestępstwa

płatnej protekcji z art. 230 k.k., konieczne jest m.in. znamię
czynnościowe w postaci podjęcia się pośrednictwa w załatwie−
niu konkretnej sprawy, np. odrolnienie konkretnego gruntu rol−
nego (w zamian za korzyść majątkową lub jej obietnicę). Nie
wystarczy istnienie przedmiotu ochrony w postaci np. prawidło−
wej działalności określonej instytucji państwowej. Do koniecz−
nych znamion czynności wykonawczej należy tutaj bowiem nie
tylko powoływanie się na wpływy w konkretnej instytucji, ale
także podjęcie się pośredniczenia w załatwianiu konkretnej
(„danej”) sprawy. Jeśli określona sprawa pojawia się dopiero
w wyniku działań agenta CBA, prowokacja policyjna jest niedo−
puszczalna. Wtedy nie można mówić o uprzednio istniejącym
przestępstwie, które ma być dopiero przez tajnego agenta we−
ryfikowane.

III. Odpowiedź
na pytanie opinii
III.1.a) Działania podjęte przez CBA wobec MRiRW odpo−
wiadałyby prawu, jeśli przed zastosowaniem przez CBA prowo−
kacji policyjnej (art. 19 ustawy o CBA) określone osoby powo−
łujące się na wpływy w MRiRW podjęłyby się pośrednictwa
w załatwieniu konkretnej sprawy. Czyn zabroniony przez art.
230 k.k. jest bowiem dwuaktowy:
1) powoływanie się na konkretną instytucję (MRiRW);
2) w celu pośredniczenia w załatwieniu konkretnej sprawy
(załatwienia odrolnienia konkretnego gruntu rolnego).
Tymczasem CBA oficjalnie przyznaje, że dopiero w wyniku
aktywności CBA sprecyzowana została sprawa, która miała być
załatwiana w MRiRW, tj. wyłączenie z produkcji rolnej określo−
nych gruntów położonych w gminie Mrągowo. CBA popełniło
więc błąd prawny118, tzn. nie dostrzegło, iż znamię czynności wy−
konawczej w przypadku przestępstwa płatnej protekcji jest dwu−
aktowe. Zastosowana prowokacja policyjna była nielegalna, tj.
w grę wchodzi czyn zabroniony z art. 235 k.k.; chyba że
wymienione wcześniej oficjalne stwierdzenia CBA są niepraw−
dziwe, tzn. konkretna sprawa do załatwienia w MRiRW, w prze−
stępstwie weryfikowanym przy pomocy zastosowanej prowoka−
cji, pojawiła się przed włączeniem się CBA.
III.1.b) Zastosowane przez CBA działania operacyjno−rozpo−
znawcze wobec MRiRW były nielegalne również dlatego, że
funkcjonariusze CBA – jak twierdzi oficjalnie ta służba – podro−
bili i posługiwali się sfałszowanymi przez CBA dokumentami
dotyczącymi określonych gruntów pod Mrągowem, w tym sfał−
szowanym podpisem wójta Mrągowa. Takie działania w dwójna−
sób wypełniają znamiona czynu zabronionego z art. 270 § 1 k.k.:
1. podrabianie dokumentu; 2. używanie podrobionego doku−
mentu jako autentycznego (chyba że znowu informacje podawa−
ne przez CBA są nieprawdziwe). Zgodnie z przepisami zawar−
tymi w art. 24 ustawy o CBA, funkcjonariusze CBA (i osoby
udzielające CBA pomocy przy wykonywaniu czynności opera−
cyjno−rozpoznawczych – ust. 3 art. 24) mogliby posługiwać się
jedynie sfałszowanymi dowodami swojej tożsamości oraz sfał−
szowanymi dokumentami użytych środków, w tym sfałszowany−
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mi dowodami rejestracyjnymi użytych samochodów (pierwot−
ne legendowanie oparte na nieprawdzie) – ale pod warunkiem,
że Prezes Rady Ministrów na podstawie ust. 5 art. 24, zawiera−
jącego upoważnienie obligatoryjne, opublikował zarządzenie re−
gulujące tryb wydawania i posługiwania się takimi dokumen−
tami. Premier nie wykonał tej delegacji ustawowej119. Jednak
nawet gdyby stosowne zarządzenie obowiązywało, to i tak funk−
cjonariusze CBA nie mogliby posługiwać się sfałszowanymi do−
kumentami organów administracji samorządu terytorialnego.
Z ustawy wynika, że wtórne legendowanie opierać się musi na
prawdzie. Ustawa o CBA nie wskazuje okoliczności wyłączają−
cych bezprawność z tytułu fałszowania (podrobienia lub prze−
robienia) innych dokumentów, niż te, o których mowa w ust. 2
art. 24. W przeciwnym razie w grę wchodzi właśnie art. 270
§ 1 k.k. Funkcjonariusze CBA mogliby jedynie na podstawie
sfałszowanych swoich dowodów osobistych wystąpić do tych
organów (administracji samorządu terytorialnego) o wydanie
dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia prowokacji po−
licyjnej (oczywiście nie informując, że ich dowody są sfałszowa−
ne i mają miejsce jakieś czynności operacyjno−rozpoznawcze,
które z natury są tajne)120.
III.2. Materiały zgromadzone w ramach wyżej wymienio−
nych działań, jako materiały zgromadzone nielegalnie (w spo−
sób sprzeczny z ustawą), na podstawie art. 51 ust. 4 Konstytucji
RP z 1997 r. stosowanego self−executing, podlegają usunięciu na
żądanie osoby, której dotyczą. Natomiast ze względu na to, że
w systemie polskim (i w systemie Rady Europy) nie obowiązu−
je w postaci czystej koncepcja „owoców zatrutego drzewa”, do−
puszczalne jest sanowanie postępowania opartego w pewnej
fazie na nielegalnym dowodzie, jeśli fakty ujawnione przy pomo−
cy takiego (nielegalnego) dowodu zostaną następnie potwier−
n
dzone przy pomocy innych, już legalnych dowodów.
——————
1 DzU nr 30, poz. 179.
2
DzU nr 30, poz. 180.
3
DzU nr 78, poz. 462.
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5 Tak B. Kurzępa, Podstęp w toku czynności karnoprocesowych i operacyjnych,
Toruń 2003 r., s. 203 i nast.
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7
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wnodowodowe, Lublin 2006 r., s. 35.
8
Niektórzy do prowokacji policyjnej zaliczają też przesyłkę kontrolowaną –
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9
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10 DzU nr 104, poz. 708 ze zm.
11 OSNwSK 2004/1/101
12
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wa 2004 r., s. 703.
13
L. Gardocki, Glosa do wyroku SN z 9 października 1988 r., V KRN 201/88,
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14
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16 Por. A. Taracha, Czynności operacyjno−rozpoznawcze. Aspekty kryminalistycz−
ne i prawnodowodowe, Lublin 2006 r., s. 13 oraz piśmiennictwo powołane w przy−
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