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II. Alfred Staszak, Porwania dla okupu. Studium kryminali-
styczne, Wydawnictwo Prometeusz 2010, s. 352 

Nakładem wydawnictwa Prometeusz w 2010 r. ukazała si� ksi��ka Alfre-
da Staszaka pt. „Porwania w celu wymuszenia okupu. Studium kryminali-
styczne”. We wst�pie Autor zasygnalizował, �e ksi��ka ta koncentruje si� na 
zagadnieniach przest�pczo�ci zwi�zanej z porwaniami w uj�ciu kryminali-
stycznym, a wi�c na metodach ustalania faktu zaistnienia przest�pstwa, 
sposobach jego popełniania, metodach wykrywania sprawców oraz zapo-
bieganiu przest�pczo�ci. W ramach pracy Autor zbadał 49 post�powa� kar-
nych, które dotyczyły 53 przypadków porwa� dla okupu, ł�cznie 60 osób. 
Sprawcami tych uprowadze� było 167 osób (ustalono 104 sprawców). 

Ksi��ka składa si�, poza wspomnianym wst�pem, z sze�ciu cz��ci ozna-
czonych cyframi rzymskimi, podzielonych na mniejsze jednostki redakcyjne. 
W cz��ci pierwszej, po�wi�conej uprowadzeniu i przetrzymywaniu zakładni-
ków w celu wymuszenia okupu, jako zjawisku społecznemu przełomu XX 
i XXI wieku, zostały przedstawione takie zagadnienia, jak:  
– typologia uprowadze� i przetrzymywania zakładników; 
– analiza stanu zagro�enia tego rodzaju przest�pczo�ci�. Dynamika wzro-

stu tej przest�pczo�ci jest wysoka, o czym �wiadczy fakt, �e w latach 
1945–1972 w Polsce odnotowano jedynie trzy przypadki porwania osoby 
w celu wymuszenia okupu, w roku 1995 – siedem, a w roku 2000 – 56 
tych przest�pstw;  

– skutki materialne i niematerialne porwa� dla okupu. W sprawach doty-
cz�cych porwa� dla okupu istnieje rozszerzony kr�g ofiar – pokrzywdzo-
nymi s� nie tylko zakładnicy i osoby zmuszane przez sprawców do zapła-
cenia okupu, ale tak�e wszystkie osoby dla nich najbli�sze. Porwanie dla 
okupu rodzi stres psychiczny o sile niespotykanej w przypadku wielu in-
nych przest�pstw. Szczególnie bole�nie odczuwaj� to dzieci, zwłaszcza 
te, którym sprawcy wmawiali, �e zostały porzucone przez rodziców. 
Cz��� druga zawiera charakterystyk� prawn� przest�pstwa polegaj�cego 

na braniu zakładników, ich uprowadzeniu i przetrzymywaniu, zarówno 
w prawie mi�dzynarodowym, jak i w polskim systemie prawnym. 

Sposoby i okoliczno�ci popełnienia przest�pstwa uprowadzenia osoby 
w celu wymuszenia okupu s� przedmiotem cz��ci trzeciej opracowania, 
w której zostały omówione szczegółowe kwestie z tym zwi�zane, a mianowi-
cie:– charakterystyka działa� poprzedzaj�cych porwanie dla okupu (m.in. 
planowanie i przygotowanie przest�pstwa); uprowadzenie ofiary przest�p-
stwa; zachowanie osoby uprowadzonej i sprawców w czasie przest�pstwa; 
��danie okupu (w tym rodzaje okupu, �rodki i cz�stotliwo�� kontaktów 
sprawców uprowadzenia z osobami maj�cymi zapłaci� okup, pertraktacje 
dotycz�ce wysoko�ci okupu i sposobu jego przekazania); podj�cie okupu.  
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Cz��� czwarta ksi��ki zawiera charakterystyk� sprawców i ofiar porwa�
dla okupu. Spo�ród wszystkich osób pozbawionych wolno�ci w celu wymu-
szenia okupu najwi�ksz� grup� stanowiły osoby w wieku 30–40 lat (36,7%). 
Prawie 54% podmiotów zmuszanych do zapłacenia okupu stanowiły osoby 
fizyczne prowadz�ce działalno�� gospodarcz�. Przest�pstwa te popełniane 
były w głównej mierze przez obywateli polskich. W ponad 28% zbadanych 
przypadków istniał zwi�zek ofiar i ich rodzin ze sprawcami porwa� w celu 
wymuszenia okupu. Sprawcy tych przest�pstw coraz cz��ciej dysponuj�
du�� wiedz� na temat �ladów kryminalistycznych i mo�liwo�ci ich ujawnienia 
i wykorzystuj� to w celu utrudnienia ich wykrycia.  

Cz��� pi�ta ksi��ki dotyczy działa� wykrywczych organów �cigania, 
w tym zwłaszcza: zawiadomienia organów �cigania o przest�pstwie oraz 
podejmowanych w zwi�zku z tym czynno�ci procesowych, pozaproceso-
wych czynno�ci zmierzaj�cych do ustalenia sprawców przest�pstwa i miej-
sca przetrzymywania osoby uprowadzonej, charakteru i form czynno�ci po-
szukiwawczych. 

W cz��ci szóstej została zawarta ocena skuteczno�ci kryminalistycznych 
działa� wykrywczych w analizowanych przez Autora sprawach i postulaty 
dotycz�ce optymalizacji ich zwalczania. Autor formułuje tez� o stosunkowo 
małej skuteczno�ci działa� wykrywczych, odnosz�cych si� do ustalenia 
miejsca przetrzymywania zakładnika. Prawie 70% badanych spraw zostało 
zako�czonych wniesieniem aktu oskar�enia; tylko w jednej sprawie zapadł 
wyrok uniewinniaj�cy. W ponad 26% badanych spraw post�powanie przygo-
towawcze zostało umorzone, głównie z powodu niewykrycia sprawcy. Przy-
czyn� niepowodze� �ledczych najcz��ciej było zaniechanie przeprowadze-
nia ogl�dzin, a gdy ich dokonywano – ujawnienie niewielkiej liczby �ladów 
kryminalistycznych. W fazie poszukiwania dowodów brak było wła�ciwego 
zaanga�owania biegłych. 

Ksi��ka ko�czy si� wnioskami, b�d�cymi rekapitulacj� wcze�niejszych 
rozwa�a� oraz postulatami pod adresem praktyki �cigania sprawców anali-
zowanych przest�pstw.  

Ksi��ka zasługuje na uwag� czytelników z wielu wzgl�dów. Jest to wni-
kliwe i rzetelne studium kryminalistyczne zjawiska porwa� w celu wymusze-
nia okupu, oparte na badaniach własnych Autora akt 53 spraw o przest�p-
stwa z art. 252 k.k. Dokonane spostrze�enia i sformułowane oceny oraz 
wnioski z pewno�ci� b�d� słu�yły usprawnieniu praktyki �cigania tych prze-
st�pstw, zwłaszcza je�eli ksi��ka spotka si� z jednej strony z zainteresowa-
niem prokuratorów, policjantów, a tak�e s�dziów, a z drugiej strony – skupi 
uwag� pokrzywdzonych. Słusznie w�ród postulatów Autor podnosi, �e bar-
dzo istotnym czynnikiem decyduj�cym o powodzeniu działa� organów �ci-
gania, zmierzaj�cych do uwolnienia zakładnika i uj�cia sprawców porwania, 
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jest zaufanie i zrozumienie pomi�dzy rodzin� zakładnika a funkcjonariuszem 
odpowiedzialnym za prowadzone �ledztwo. 

Wysoce pozytywn� stron� ksi��ki jest tak�e jej precyzyjna systematyka 
oraz przyj�ta metoda prezentacji tre�ci (wł�czenie tabel i przykładów), jak 
równie� profesjonalny i komunikatywny j�zyk. 


