
12/201718

mgr MARTYNA OSTROWSKA 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Bezpieczeñstwo osobiste policjantów 
podczas legitymowania 
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rolê, gdy¿ pomaga w ustaleniu oraz zatrzymaniu sprawcy czy ujawnieniu naruszania przepisów 

wzglêdu bardzo wa¿ne jest zwrócenie uwagi na problematykê bezpieczeñstwa policjantów podczas 
pe³nienia s³u¿by. Celem artyku³u jest próba przedstawienia bezpieczeñstwa osobistego policjantów 
podczas legitymowania. 

Personal security of policemen during the ID check
Identification (ID) checks are a primary activity of police officers. ID checks are essential in identifying and 
arresting perpetrators or disclosing violations of law. Although seemingly simple and safe, police officers 
should not underestimate them. Their life and health may be at risk. For this reason, it is very important to 
focus on safety issues faced by police officers on duty. This article discusses personal safety of police officers 
during ID checks.

jest próba przedstawienia bezpieczeñstwa 
osobistego policjantów podczas wykonywania 

Specyfika pracy w policji
Podstawowe zadania wynikaj¹ce z pracy 

w policji to ochrona ¿ycia, zdrowia i mienia 
obywateli, ochrona porz¹dku publicznego, orga-
nizowanie dzia³añ maj¹cych na celu zapobieganie 

-
nie sprawców [2], kontrolowanie przestrzegania 
przepisów porz¹dkowych i administracyjnych 
oraz inicjowanie dzia³añ prewencyjnych [3]. 
Policja stanowi zatem organ porz¹dku prawnego, 
s³u¿¹cy zarówno do ochrony bezpieczeñstwa 
ludzi, jak i utrzymania porz¹dku publicznego [2]. 
Jej zadaniem jest zapewnienie bezpieczeñstwa 
w wymiarze jednostkowym, spo³ecznym, insty-
tucjonalnym i pañstwowym [3].

Niew¹tpliwie funkcjonariusze powinni jak 
najrzetelniej wykonywaæ swoje obowi¹zki zawo-

ich s³u¿by dla funkcjonowania obywateli i ca³ego 
pañstwa. Praca w policji zaliczana jest do zawo-
dów zaufania publicznego, a od funkcjonariuszy 

-

nocnymi. Policjanci spotykaj¹ siê z przemo-

a to wszystko powoduje wiele konsekwencji 
o pod³o¿u psychicznym, ale i fizjologicznym [3].

Stresory, na jakie nara¿eni s¹ policjanci, 
s¹ pochodzenia organizacyjnego i operacyjne-
go. Do stresorów organizacyjnych nale¿y zali-

1

policjanta przed podjêciem s³u¿by.

s³u¿yæ wiernie Narodowi, chroniæ ustanowiony 
Konstytucj¹ Rzeczypospolitej Polskiej porz¹dek 

[1]1.

adaptacji do zmieniaj¹cej siê, niekiedy bardzo 
szybko, sytuacji.

Nale¿y nadmieniæ, ¿e policjanci powinni byæ 

-
wania interwencji w trudnych warunkach [2]. 
Z tego wzglêdu bardzo wa¿ne jest zwrócenie 
uwagi na problematykê bezpieczeñstwa poli-
cjantów podczas pe³nienia s³u¿by.

-
nych przez funkcjonariuszy, a nios¹cych zagro¿e-
nie, jest legitymowanie. St¹d te¿ celem  artyku³u 

Wstêp
Praca w policji nie nale¿y do ³atwych: jest czê-

sto stresuj¹ca, bywa te¿ niebezpieczna. Obco-

w akcjach zatrzymywania przestêpców, obcowa-
nie z agresj¹ i przemoc¹ s³own¹ ze strony zatrzy-
manych czy interwencje w domach, w których 
dochodzi do przemocy, to codzienne problemy, 
z którymi borykaj¹ siê policjanci podczas s³u¿by. 
Podczas interwencji funkcjonariusze nara¿eni 
s¹ na obra¿enia zadawane przez przestêpców, 
które zagra¿aj¹ ich zdrowiu i ¿yciu. Ponadto 
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¿ycia zawodowego i prywatnego2. Stresory 
operacyjne wynikaj¹ z prowadzonych przez po-
licjanta dzia³añ operacyjnych. Do tej grupy mo¿na 
zaliczyæ dzia³ania zwi¹zane z legitymowaniem.

Bezpieczeñstwo osobiste – definicja
Zanim przedstawimy definicjê bezpieczeñ-

stwa osobistego, warto zapoznaæ siê z ogólnym 
definiowaniem pojêcia „bezpieczeñstwo”. 
Wywodzi siê ono od ³aciñskiego sine cura, gdzie 
sine oznacza „bez”, a cura – „zmartwienie, oba-
wa, strach”. Bior¹c zatem pod uwagê znaczenie 
etymologiczne s³owa „bezpieczeñstwo”, oznacza 
ono stan bez obaw, zmartwieñ i strachu [5].

Wed³ug J. Gierszewskiego bezpieczeñstwo 
to „stan obiektywny polegaj¹cy na braku zagro-
¿eñ” [6]. Z kolei R. Ziêba przedstawia je jako „stan 

 zagro¿eñ” 
[7]. Tak wiêc bezpieczeñstwo to „pewna sytuacja 
(stan), pewien proces zapewniania obiektywnej 

stabilne, nienaruszone istnienie czy rozwój osoby 

proces ten polega na eliminowaniu uwarun-
kowañ sprzyjaj¹cych wystêpowaniu zagro¿eñ 

nie mo¿na by³o im zapobiec” [5].
Bezpieczeñstwo osobiste policjantów wi¹¿e 

siê „z ci¹g³ym zapobieganiem zagro¿eniom 

s³u¿bowych w sposób praworz¹dny i profesjo-
nalny. Jest to zapewnienie bezpieczeñstwa sobie 
i osobom objêtym policyjnymi dzia³aniami” [8].

Bezpieczeñstwo osobiste policjanta dzieli 
siê na bezpieczeñstwo prawne i fizyczne (rys.). 
Bezpieczeñstwo prawne to nic innego jak po-
dejmowanie przez policjanta dzia³añ zgodnie 
z przepisami prawa [9]. Normy prawne chroni¹ 
funkcjonariuszy przed zachowaniami osób 
godz¹cych w dobra prawem chronione [10]. 
Policjanci korzystaj¹ z wiêkszej ochrony prawnej 
ni¿ pozosta³e osoby, co spowodowane jest du¿¹ 
liczb¹ niebezpieczeñstw, które mog¹ pojawiæ siê 
w czasie pe³nienia s³u¿by.

Bezpieczeñstwo fizyczne to „wykonywanie 
-

policjanta (uczestnika interwencji) oraz mienia 
s³u¿bowego (wyposa¿enia) i osobistego policjan-
ta (uczestnika interwencji)”, [9]. Bezpieczeñstwo 
fizyczne sk³ada siê z czynników o charakterze 
obiektywnym i subiektywnym. Czynniki obiek-
tywne (niezale¿ne od policjanta) to: miejsce i czas 
zdarzenia, naruszone normy, nastawienie osób 
uczestnicz¹cych i postronnych. Czynniki subiek-
tywne (zale¿ne od funkcjonariusza) to z kolei 
te, które oddzia³uj¹ na bezpieczeñstwo: wiedza, 

-

zarówno intelektualna, jak i fizyczna [10].

2 http://www.kujawsko-pomorska.
policja.gov.pl/kb/dzialania-policji/psycholog-w-policji/
porady-dla-policjantow/2598, Wypalenie-zawodowe.
html [dostêp: 1.12.2017].

Bezpieczeñstwo policjantów 
podczas legitymowania

Ustawa o Policji w art. 15 wskazuje, ¿e funk-

143

ta jest zatem podstawowym uprawnieniem 
-

okazanych dokumentów poprzez stwierdze-

a personaliami jej przypisanymi w legalnym 
dokumencie [9].

Funkcjonariusze maj¹ nastêpuj¹ce obowi¹zki 
podczas legitymowania:

• poinformowaæ dy¿urnego o podjêciu czyn-

• podaæ swój stopieñ, imiê i nazwisko, tak, aby 
osoba legitymowana mog³a je zapisaæ

• podaæ podstawê prawn¹ oraz przyczyny 

-
dem osoby, któr¹ widz¹ oraz rozpytaæ osobê 
legitymowan¹ o dane zawarte w dokumencie. 

-

• po ustaleniu danych osobowych, sprawdziæ 
je w Krajowym Systemie Informacji Policji

• zanotowaæ w notatniku s³u¿bowym oko-

i ustalenia
• poinformowaæ osobê legitymowan¹ 

prokuratora na sposób przeprowadzenia czyn-

3 Art. 14. 1. W granicach swych zadañ Policja wykonuje czyn-

i administracyjno-porz¹dkowe w celu: 1) rozpoznawania, 
zapobiegania i wykrywania przestêpstw i wykroczeñ; 2) 
poszukiwania osób ukrywaj¹cych siê przed organami 

„osobami poszukiwanymi”; 3) poszukiwania osób, które na 
skutek wyst¹pienia zdarzenia uniemo¿liwiaj¹cego ustale-

„osobami zaginionymi” [10]. 

• oddaæ dokument i pozwoliæ oddaliæ siê 
osobie legitymowanej

• przekazaæ dy¿urnemu wszystkie ustalenia 

Podczas przeprowadzania legitymowania 
bardzo wa¿na jest taktyka, która zale¿y przede 
wszystkim od miejsca wykonywania tej czyn-

-

legitymowania. Ponadto istotn¹ rolê spe³nia 
przestrzeganie zasad bezpieczeñstwa. Podsta-
wowe z nich to wzajemna asekuracja pomiêdzy 

Ka¿dy funkcjonariusz musi byæ gotowy do reakcji 
w razie podjêcia próby ataku [9].

-
-

mentacja zapewnia policjantom bezpieczeñstwo 
prawne [9].

Policjant legitymuj¹cy 
(przeprowadzaj¹cy) i asekuruj¹cy

W celu zapewnienia bezpieczeñstwa legi-
tymowanie poprzedzone jest podzia³em ról 
na policjanta legitymuj¹cego i asekuruj¹cego [9]. 
Podczas owego podzia³u zadañ trzeba wzi¹æ pod 

z funkcjonariuszy [8].
Zadaniem policjanta legitymuj¹cego (inaczej: 

przeprowadzaj¹cego czy realizuj¹cego) jest wy-
-

z partnerem asekuruj¹cym w sytuacji ucieczki 
czy zamachu ze strony osoby legitymowanej. 
Funkcjonariusz legitymuj¹cy podczas spisywania 
danych osobowych ma zajête rêce, wiêc nie mo¿e 
podj¹æ natychmiastowej reakcji, a jego pole obser-
wacji jest zawê¿one. Policjant asekuruj¹cy spe³nia 
zatem istotn¹ rolê [8].

Zadaniem policjanta asekuruj¹cego jest goto-

ze strony osoby legitymowanej. Funkcjonariusz 

BEZPIECZEÑSTWO OSOBISTE

BEZPIECZEÑSTWO FIZYCZNE BEZPIECZEÑSTWO PRAWNE

Czynniki oddzia³uj¹ce na zagro¿enie 
¿ycia lub zdrowia policjanta podczas 

s³u¿by, np. charakter zdarzenia, 
liczba uczestników, wyposa¿enie 

s³u¿bowe 

Przepisy prawne gwarantuj¹ce 
policjantom ochronê prawn¹ 

oraz wyznaczaj¹ce postêpowanie 
funkcjonariuszy zgodne 

z przepisami prawa 

Rys. Rodzaje bezpieczeñstwa osobistego policjantów
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stabiln¹ postawê. Przede wszystkim musi on 
obserwowaæ zachowanie osoby legitymowanej 
i byæ gotowy do podjêcia dzia³ania [8].

Podstawowa zasada bezpieczeñstwa polega 
na tym, ¿e policjant legitymuj¹cy musi ustawiæ 
siê wzglêdem osoby legitymowanej dalej, ni¿ 
policjant asekuruj¹cy. Takie ustawienie jest ko-
nieczne, gdy¿ policjant asekuruj¹cy musi byæ go-
towy do reagowania na budz¹ce podejrzenie 
zachowania osoby legitymowanej. Ponadto 
funkcjonariusz asekuruj¹cy ustawia siê w sposób, 
który umo¿liwia mu widzenie przodu, jak i boku 
osoby legitymowanej.

-
wanie bezpieczeñstwa policjant legitymuj¹cy 
nie powinien samodzielnie wykonywaæ tej 

Trójk¹t bezpieczeñstwa
Kolejna zasada bezpieczeñstwa to przyjmo-

wanie przez policjantów podczas legitymowania 
pozycji, zwanej „trójk¹tem bezpieczeñstwa”. 
Oznacza ona prawid³owe ustawienie policjantów 

od miejsca, wykorzystania naturalnych przes³on, 
takich jak pobliskie drzewa, mury i inne przeszko-
dy techniczne minimalizuj¹ce ryzyko ucieczki. 
Polega ona na tym, ¿e policjant legitymuj¹cy 
i asekuruj¹cy ustawiaj¹ siê w stosunku do osoby 
legitymowanej tak, ¿eby pomiêdzy nimi powsta³ 
trójk¹t [8].

-

asekuruj¹cy musi stale obserwowaæ nie tylko 
osobê legitymowan¹, ale tak¿e osoby postronne 
i otoczenie. Ponadto musz¹ oni wykazywaæ nie-

Przekazanie dokumentu  
– zasada dwóch wyci¹gniêtych ramion

moment podczas przeprowadzania legitymo-
wania to przekazanie dokumentu, na bazie któ-

momencie zarówno policjant legitymuj¹cy, jak 

Trzeba zaznaczyæ, ¿e zapewnienie sobie bezpie-
czeñstwa przez policjantów wymaga zachowania 
przez nich tzw. zasady dwóch wyci¹gniêtych 
ramion, czyli odpowiedniej, bezpiecznej odle-

dok³adnie, ile powinna ona wynosiæ, poniewa¿ 
jest zale¿na od miejsca przeprowadzania inter-
wencji. Przyjmuje siê, ¿e policjant asekuruj¹cy 

od osoby legitymowanej, a legitymuj¹cy – w od-

-
mowania konieczne jest obserwowanie osoby 
oddalaj¹cej siê z miejsca dokonywania legitymo-
wania [9]. Dodatkowo funkcjonariusz powinien 

-

Taktyka legitymowania
Podczas legitymowania policjanci powinni 

wykorzystywaæ odpowiedni¹ taktykê, któr¹ nale¿y 

policjant w trakcie wykonywania zadañ s³u¿bowych, 
w tym legitymowania. Taktyka interwencji zale¿na 
jest od obowi¹zuj¹cych przepisów, analizy i oceny 

-
nia. Taktyka legitymowania zale¿y tak¿e od miejsca 

-

legitymowania w ró¿nych miejscach.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e przed rozpoczêciem 

legitymowania policjanci musz¹ oceniæ sytuacjê 
pod wzglêdem bezpieczeñstwa swojego, jak 
i osób postronnych. Przede wszystkim powinni 
dokonaæ obserwacji osób, które bêd¹ poddawane 

w otoczeniu. Na podstawie tej oceny funkcjo-
nariusze podejmuj¹ decyzjê dotycz¹c¹ taktyki 
dzia³ania, a dok³adniej decyduj¹, czy podejmuj¹ 

wsparcie; dziel¹ role; zg³aszaj¹ dy¿urnemu podjêcie 

tych warunków podejmuj¹ kontakt s³owny z osob¹ 
legitymowan¹ [11]. Nale¿y nadmieniæ, ¿e legity-
mowaniem osób zachowuj¹cych siê agresywnie 
zajmuje siê patrol zabezpieczaj¹cy [12].

Dobre dobranie taktyki, a tak¿e kulturalne, 
zdecydowane i obiektywne zachowanie siê funk-
cjonariusza zgodnie z zasadami etyki policjanta 

legitymowania [11]. Policjant w trakcie legitymowa-

4.

Jak zwiêkszyæ bezpieczeñstwo 
policjantów podczas legitymowania?

funkcjonariusza policji jest zapewnienie bez-

s³u¿bowych nie tylko sobie, ale tak¿e osobom ob-
jêtym dzia³aniami [13]. Najwa¿niejsze w zapew-
4 M. Raczkowska Kiedy policjant ma prawo ciê wyle

 http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/ 
992926,kiedy-policjant-ma-prawo-wylegitymowania.html 
[dostêp: 15.11.2016]. 

nieniu bezpieczeñstwa podczas wykonywania 

przez funkcjonariuszy opisanych zasad, a tak¿e 
obowi¹zuj¹cych procedur i przepisów prawnych.

Zdaniem autorki bardzo wa¿n¹ kwestiê 
stanowi tak¿e przeprowadzanie szkoleñ dla po-
licjantów z tego zakresu, podczas których maj¹ 
oni szansê na zdobywanie dodatkowej wiedzy. 

komunikacyjne funkcjonariuszy. M.in. Szko³a 
Policji w Pile od 2005 r. prowadzi szkolenia, które 

taktyki i techniki prowadzenia rozmów5. Nie mniej 
wa¿ne jest dobieranie do s³u¿by osób maj¹cych 
predyspozycje do pracy w tym zawodzie.

nie mog¹ podchodziæ pob³a¿liwie do ¿adnej 
interwencji. Niezale¿nie od tego, czy policjanci 
interweniuj¹ w sytuacji relatywnie nieznacznego 

-
wania wulgarnych s³ów w miejscu publicznym 
czy maj¹ do czynienia z potencjalnie niebezpiecz-
nym przestêpc¹, powinni zawsze zachowywaæ 
takie same standardy bezpieczeñstwa. Warto 
nadmieniæ, ¿e ka¿da taka sytuacja mo¿e w bardzo 
krótkim czasie przekszta³ciæ siê w zagro¿enie dla 
¿ycia i zdrowia policjantów [13]. Funkcjonariusze 

pope³niane b³êdy. Jednym z nich i stosunkowo 
czêstym jest legitymowanie bez wysiadania 
z radiowozu. Policjant siedz¹cy w radiowozie, 
legitymuj¹cy osobê stoj¹c¹ obok, ma niewielkie 

nadmieniæ, ¿e do momentu sprawdzenia osoby 
legitymowanej w bazach funkcjonariusz nie wie, 
z kim ma do czynienia. Ponadto nawet osoba 
niefiguruj¹ca w bazie mo¿e byæ niebezpieczna. 

z wyjêciem broni z kabury znajduj¹cej siê na wy-

Podsumowanie
Zadaniem policji jest s³u¿enie spo³eczeñstwu 

poprzez utrzymywanie bezpieczeñstwa i po-

5  http://
pila.szkolapolicji.gov.pl/spp/aktualnosci/2006-1/2421 
Taktyka-i-technika-prowadzenia-przesluchan.html [do-
stêp: 28.06.2011]. 

Tabela. Taktyka legitymowania w ró¿nych miejscach

Miejsce Kiedy i jak przeprowadziæ legitymowanie? 
Autobus

Poci¹g W przedziale, w którym przebywa dana osoba albo w przedziale s³u¿bowym; osoba legity-
mowana powinna znajdowaæ siê z daleka od drzwi i byæ odizolowana od osób postronnych 

Lokal gastronomiczny legitymowan¹ od osób postronnych i niebezpiecznych przedmiotów, z dala od drzwi i okien 

Mieszkanie 
-

madziæ je w jednym pomieszczeniu, odizolowaæ od niebezpiecznych przedmiotów, drzwi 
i okien 

Pojazd Kierowca musi unieruchomiæ silnik i wykonywaæ polecenia policjanta, który mo¿e za¿¹daæ 
opuszczenia pojazdu 

Chodnik krawêdzi jezdni; trzeba odizolowaæ osobê legitymowan¹ od osób postronnych
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rz¹dku publicznego. Jednak¿e policjanci podczas 
pe³nienia tej funkcji nara¿eni s¹ na liczne nie-
bezpieczeñstwa. Legitymowanie spe³nia istotn¹ 

zdarzenia, sprawców przestêpstw czy wykro-
czeñ, co niew¹tpliwie u³atwia podjêcie dalszych 

-
le¿y jej lekcewa¿yæ, poniewa¿ nawet podczas 

i zdrowiu policjantów.
Przede wszystkim funkcjonariusz musi byæ 

legitymowanych. Pominiêcie któregokolwiek 
z wymienionych w artykule obowi¹zków policjan-

-
nia mo¿e mieæ powa¿ne konsekwencje dla jego 

przygotowany na reakcjê na zagro¿enie nawet 
w niespodziewanym momencie. Bardzo wa¿na 

-
pliwie funkcjonariusz nie ma wp³ywu na niektóre 
elementy interwencji, takie jak jej miejsce czy czas, 
ale mo¿e oddzia³ywaæ na elementy subiektywne 

podnosiæ ich poziom.

zagadnieniem w pracach naukowych. Jednak¿e 
bior¹c pod uwagê znaczne zainteresowanie 
opinii publicznej uprawnieniami funkcjonariuszy 

bezpieczeñstwa policjantów podczas pe³nienia 
s³u¿by, nale¿y dalej rozwijaæ tê problematykê 
w badaniach naukowych.
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„Bezpieczeñstwo w pracy – regulacje i praktyka” to temat konferencji naukowej, zorgani-
zowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego 
przez tê uczelniê oraz firmê 3M Poland. Ponad pó³ setki prawników, ale równie¿ przed-
stawicieli Pañstwowej Inspekcji Pracy oraz ekspertów ds. bhp, zgromadzi³o siê w Auli im. 
Schumana, ¿eby przedyskutowaæ najistotniejsze problemy zwi¹zane z obecnym kszta³tem 
przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa pracy. Konferencja zosta³a objêta patronatem 

i Dziekana Wydzia³u Prawa i Administracji UKSW – prof. Marka Michalskiego.

Tematyka konferencji skoncentrowana by³a wprawdzie wokó³ prawa pracy, jednak nie brakowa³o 
w niej zagadnieñ powi¹zanych. Prof. Teresa Wyka skomentowa³a w swoim wyst¹pieniu to, czy prawo 
do bezpiecznych warunków pracy powinno byæ traktowane jako zasada konstytucyjna (jej zdaniem 
– tak), natomiast Barbara Surdykowska przedstawi³a tendencje zmian w zakresie ochrony zdrowia 
pracowników w prawodawstwie unijnym. Z kolei prof. Arkadiusz Sobczyk z Uniwersytetu Jagiel-
loñskiego omówi³ zagadnienie bezpieczeñstwa pracy w projekcie indywidualnego Kodeksu pracy.

Poza tym uczestnicy konferencji mieli okazjê zapoznaæ siê z ca³ym blokiem tematów, takich jak: 
„Roszczenie odszkodowawcze z wypadku przy pracy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego”, 
„Renta rodzinna na podstawie ustawy o ubezpieczeniu spo³ecznym z tytu³u wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych”, „Postêpowanie dowodowe w sprawie o ustalenie wypadku przy pracy”, 
„Konsekwencje prawne dopuszczenia pracownika do pracy bez wymaganych badañ lekarskich” 
czy „Uprawnienia inspektora pracy w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotycz¹cych zasad 
bezpieczeñstwa i higieny pracy”.

Szczególne poruszenie wywo³a³ jednak temat dot. znaczenia kontroli Pañstwowej Inspekcji 
Pracy dla ochrony ¿ycia i zdrowia pracowników, przedstawiony przez dr hab. Monikê G³adoch 
prof. nadzw. UKSW (na zdjêciu). 

Zdaniem prof. G³adoch inspektorzy pracy w Polsce s¹ obci¹¿eni zbyt du¿¹ liczb¹ obowi¹zków, 
a na dodatek niektórymi w sposób w¹tpliwy. Takie obarczanie inspekcji wieloma zadaniami o ró¿nym 
charakterze ma ju¿ w naszym kraju d³ug¹ tradycjê. 

argumentowa³a.

„udzielanie porad na temat równego traktowania obywateli pañstw UE i EFTA”. Na inspektorach 
spoczywa z tego tytu³u m.in. obowi¹zek kontroli w zakresie dostêpu do: przywilejów socjalnych 
i podatkowych, zasobów mieszkaniowych, kszta³cenia zawodowego dzieci pracowników i pomocy 
udzielanej przez urzêdy pracy. 

Temat obecnych i planowanych na przysz³y rok zadañ PIP zosta³ tak¿e poruszony na ostatnim 
posiedzeniu Rady Ochrony Pracy, o czym piszemy na nastêpnej stronie. Problematykê tê bêdziemy  
kontynuowaæ w kolejnych wydaniach. 

Tekst i zdjêcie: Kamil Jach

Przeregulowana praktyka


