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Zapraszamy funkcjonariuszy i pracowników Policji do udziału 
w konkursie fotograficznym

„Superpolicjantka – superkobieta”

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie fotografii (maksymalnie
5 szt.) przedstawiającej umundurowane policjantki podczas

wykonywania zadań służbowych. Technika wykonania fotografii jest
dowolna. Fotografie należy przesłać w formie elektronicznej (pod adres

e-mailowy lub pocztą na płycie CD) w formacie tiff, bmp, png, jpg 
w rozdzielczości min. 300 dpi. Do pracy konkursowej należy dołączyć

wypełnioną kartę zgłoszenia.
Termin nadsyłania fotografii upływa 30 września 2013 roku.

Prace należy nadesłać pod adresem: sekzp@policja.gov.pl lub Zespół
Promocji Bezpieczeństwa Publicznego Gabinetu Komendanta

Głównego Policji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa, 
z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny”.

Oceny nadesłanych fotografii dokona powołane przez organizatora
jury. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a nagrodzone

prace będą publikowane na łamach miesięcznika POLICJA 997.

Szczegółowy regulamin oraz wzór karty zgłoszenia znajduje się 
na stronie www.policja.pl

15 marca, Warszawa – konferencja programu 
„Razem bezpieczniej”

18–20 marca, Włoszczowa – utworzenie grupy PaT
zakończone premierą spektaklu „Sekret”

21–24 marca, Kielce – szkolenie ogólnopolskiego
zespołu liderów PaT połączone z udziałem 

w Targach Edukacyjnych

Więcej na stronie www.pat.policja.gov.pl

Fun da cja Po mo cy Wdo wom i Sie ro tom 
po Po le głych Po li cjan tach

KRS 0000101309

Kon to PKO BP SA VI O/War sza wa 
nr 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

Zach´camy do zadeklarowania 
w swoim zeznaniu podatkowym (PIT)

1%
na rzecz fundacji.
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.TYLKO SŁUŻBA.
Paralizatory w Policji
Akcja! Impuls! Kamera! – polska Policja kupuje nowe paralizatory

.DAWNO TEMU W POLICJI.
Bandytyzm automobilowy
Łapki na drodze – przez cały okres międzywojnia nie udało się
Policji Państwowej zlikwidować bandytyzmu na drogach

.POLICYJNY PITAWAL.
Misterna intryga
Afera z gwałtem w tle – czy główny komendant Policji
Województwa Śląskiego zniewolił gwałtem Elżbietę P.?

.SZKOLENIE.
Prawa człowieka w zarządzaniu Policją
Edukować i szkolić – to główne zadanie, które postawili przed sobą
policyjni pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka

.PRAWO.
Nowe przepisy
Przetwarzanie informacji przez Policję – rozporządzenie MSW
z 31 grudnia 2012 r.

.SPORT.
Wyścigowy Puchar Polski
Jedź bezpiecznie, ale wygraj – te słowa żony asp. Przemysław
Kaźmierczak słyszy przed każdym wyścigiem

.RECENZJA.
Teoria i praktyka białego wywiadu

.ROZRYWKA.
Kryminał
Sukces o poranku – fragment powieści kryminalnej Wiktora Hagena
„Dzień Zwycięstwa” 

.SPORT.
Rozmaitości
Po raz piąty w Czarnej Górze; Bieg Jaćwingów, CBŚ najlepsze
wśród jednostek specjalnych; Sportowe zapowiedzi

.KRAJ.
Rozmaitości
Ministerialny program standaryzacji; Kadry; Pamiętamy;
Wspomóżmy Fundację 10 kwietnia; CrimeLab po raz drugi;
Europoltech 2013; Złote Blachy rozdane; Rzecznik KGP Lwem PR
2012; Leonardo dla policji; Bezpieczniej z Inspektorem Wawelkiem;
Nowa pani komendant

.MOIM ZDANIEM.
Polskie policjantki w XXI w.
Służba jest kobietą – co siódmy polski policjant jest kobietą
Podjęłam męską decyzję – niektórzy uważali, że Justyna jest
funkcjonariuszem drugiej kategorii

.TYLKO SŁUŻBA.
Policyjna statystyka
Pożegnanie z Temidą – 31 stycznia 2013 r. najstarsza
„funkcjonariuszka” Policji przeszła na emeryturę
Projekt ustawy
Broń palna i śpb w jednej ustawie – kompleksowy akt prawny ma
być jeden dla wielu formacji
Kryminalistyka
Pakiet – już jest! – 2000 pakietów kryminalistycznych
do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym jest już
w jednostkach Policji
Współpraca międzynarodowa
Kontrola po szwajcarsku – uczymy się od Szwajcarów, jak dbać
o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
Ruch drogowy
Prosto z drogi – Prawo jazdy po nowemu; Fotoradary pod kontrolą;
Odbierać zgodnie z prawem; Jazda bezprawna

.ŚWIAT.
Rozmaitości
Rozprawa w Strasburgu – skarga katyńska
Operacja „Okup” – wpadli „trojańscy” przestępcy

.TYLKO SŁUŻBA.
Art. 231 par. 1 k.k.
Sąd wyznaczył granice odpowiedzialności – orzecznictwo
Po pierwsze: podstawa prawna i faktyczna – zgodnie
z uprawnieniami
Policjanci ratują
Pozory mylą – policjanci z KPP w Lipnie uratowali mężczyznę,
który, prowadząc samochód, zapadł na hiperglikemię

.U NAS.
Policyjna architektura
Zabytkowe nieruchomości – w trwałym zarządzie Policji
są 293 nieruchomości wpisane do rejestrów zabytków

.HISTORIA.
Policyjne kalendarium – marzec w latach 1923, 1973, 1993

.STRZAŁ OSTRZEGAWCZY.
Alkohol w Policji
Policjanci nie przybyli z Marsa – są tacy, jak społeczeństwo zdjęcie na okładce Andrzej Mitura

Wielkanoc – najstarsze z chrzeÊcijaƒskich Êwiàt – to czas

wyjàtkowy. Jego symbolika pokazuje, ˝e dobro zwyci´˝a.

Wszystkim Czytelnikom zespół redakcyjny „Policji 997”

˝yczy wielkanocnej radoÊci i wiosennego optymizmu.
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Pa mię ta my
10 lu te go br. mi nę ły trzy la ta od tra gicz nej śmier ci pod kom. An -

drzeja Stru ja z Ko men dy Sto łecz nej Po li cji. W trze cią rocz ni cę

jego śmier ci nad insp. An drzej Ro ki ta, za stęp ca ko men dan ta głów -

ne go Po li cji, oraz nad kom. Ar tur Jo pek, za stęp ca ko men dan ta sto -

łecz ne go Po li cji, za pa li li zni cze i zło ży li kwia ty pod ta bli cą

upa mięt nia ją cą bo ha ter skie go funk cjo na riu sza. Hołd w miej scu

śmier ci na war szaw skiej Wo li i na Cmen ta rzu Pół noc nym od da li

mu tak że ko le dzy i przy ja cie le.

An drze ja Stru ja za bił na sto let ni ban dy ta. Po li cjant miał 42 la ta. 

W chwi li za my ka nia mar co we go nu me ru „Po li cji 997” od by wa

się w War sza wie Mię dzy na ro do wy Tur niej Służb Mun du ro wych

w Pił ce Noż nej Ha lo wej im. pod kom. An drze ja Stru ja, w któ rym

po nad 30 dru żyn ry wa li zu je o Pu char Ko men dan ta Głów ne go Po -

li cji. Pierw sze go dnia za wo dów uczest ni cy mi nu tą ci szy od da li

hołd za bi te mu ko le dze.

zdj. An drzej Mi tu ra

17 kwiet nia br. w War sza wie roz pocz ną się Mię dzy na ro do we

Targi Tech ni ki i Wy po sa że nia Służb Po li cyj nych Eu ro pol -

tech 2013. Jak za wsze wspól nie z tar ga mi Ko men da Głów na

Policji or ga ni zu je Mię dzy na ro do wą Kon fe ren cję Po li cyj ną. Te ma -

tem VI już edy cji bę dzie „Na ro do wy pro gram bez pie czeń stwa

ruchu dro go we go 2013–2020 – no we wy zwa nia dla Po li cji oraz in -

nych służb i in sty tu cji od po wie dzial nych za bez pie czeń stwo na

dro gach”. Do udzia łu w kon fe ren cji za pro sze ni zo sta li przed sta -

wi cie le po li cji eu ro pej skich, re sor tu trans por tu oraz in sty tu cji mu

pod le głych.

W pro gra mie kon fe ren cji i tar gów znaj du ją się rów nież se mi na -

ria te ma tycz ne do ty czą ce part ner stwa pu blicz no -pry wat ne go,

jako szan sy na sfi nan so wa nie in we sty cji w in fra struk tu rę służb

i agen cji z ob sza ru bez pie czeń stwa we wnętrz ne go, bez piecz ne go

biz ne su, a tak że kryp to gra fii. Se mi na ria or ga ni zo wa ne są wspól nie

z Pol ską Plat for mą Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go, Cen tral nym

Biu rem An ty ko rup cyj nym i Biu rem Łącz no ści i In for ma ty ki KGP. 

W trak cie tar gów, któ re po trwa ją do 19 kwiet nia, od bę dzie się

ko lej na edy cja pro gra mu „Su per no wo cze sny”, pro mu ją ce go no -

wa tor skie za le ty sprzę tu i tech no lo gii pre zen to wa nych na tar gach.

Naj lep szy pro dukt zgło szo ny do pro gra mu uho no ro wa ny zo sta nie

Zło tą Gwiaz dą Po li cji. 

Wię cej in for ma cji na www.eu ro pol tech.pl

po raz drugi
W dniach od 10 do 12 kwiet nia 2013 r. w Cen trum Tar go wo -Kon gre -

so wym MT Pol ska w War sza wie od bę dą się II Mię dzy na ro do we Tar gi

Tech ni ki Kry mi na li stycz nej Cri me Lab. To je dy ne w Eu ro pie wy da rze -

nie de dy ko wa ne bran ży kry mi na li stycz nej, któ re pre zen tu je osią gnię cia

na uko we, no wo cze sne tech no lo gie i me to dy ba daw cze z te go za kre su.

Tar gi są skie ro wa ne do pro du cen tów, dys try bu to rów, użyt kow ni ków

oraz na ukow ców ko rzy sta ją cych ze sprzę tu, pro duk tów i usług sto so wa -

nych w tech ni ce kry mi na li stycz nej. Za pre zen to wa ne zo sta ną na rzę dzia

oraz apa ra tu ra wy ko rzy sty wa ne w ba da niu miej sca zda rze nia, do ku men -

to wa niu, re je stra cji, za bez pie cze niu, pre zen ta cji ma te ria łu do wo do we -

go oraz w la bo ra to ryj nych ba da niach kry mi na li stycz nych. Po ka za ne

zo sta ną tak że sys te my in for ma tycz ne wspo ma ga ją ce pro ce sy iden ty fi ka -

cji oraz za rzą dza nie obie giem ma te ria łu do wo do we go. 

Cen tral ne La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne Po li cji – In sty tut Ba daw -

czy ob ję ło tar gi pa tro na tem me ry to rycz nym. CLKP bę dzie go spo da -

rzem kon fe ren cji na uko wej „Miej sce zda rze nia”. W ra mach kon fe ren cji

od bę dą się warsz ta ty z udzia łem mię dzy na ro do wych ze spo łów tech ni -

ków kry mi na li sty ki z Czech, Sło wa cji i Pol ski. Rów no le gle od bę dą

się XV Mię dzy na ro do we Tar gi Ana li ty ki i Tech nik Po mia ro wych Eu ro -

Lab, skie ro wa ne do bran ży la bo ra to ryj nej.

Zło te Bla chy roz da ne
Po raz 15. Ko ali cja An ty pi rac ka przy zna ła Zło te Bla chy jed nost kom szcze -

gól nie za an ga żo wa nym w wal kę z prze stęp stwa mi do ty czą cy mi na ru sza nia

praw au tor skich. Otrzy ma ły je: Ko men da Sto łecz na Po li cji, Ko men da Wo -

je wódz ka Po li cji w Lu bli nie oraz Ko men da Miej ska Po li cji w Kra ko wie.

Sto łecz ni funk cjo na riu sze Zło te Bla chy otrzy ma li już po raz czwar ty, lu -

bel scy po raz dru gi. Dla kra kow skich stró żów pra wa to pierw sze te go ty pu

wy róż nie nie. zdj. An drzej Mi tu ra

KRAJ Rozmaitości POLICJA 997       marzec 2013 r.4

Wspo móż my Fun da cję 10 kwiet nia
Od pra wie trzech lat Fun da cja 10 kwiet nia, któ ra wkrót ce zmie ni

na zwę na Do ra staj z na mi, wspie ra edu ka cję dzie ci i mło dzie ży z ro -

dzin osób, któ re zgi nę ły, peł niąc służ bę pu blicz ną. Fi nan su je m.in.

stu dia, kur sy ję zy ko we, za kup sprzę tu, np. kom pu te rów. Wśród pod -

opiecz nych fun da cji są rów nież ro dzi ny po li cjan tów. 

Oso by, któ re ze chcą wes przeć Fun da cję 10 kwiet nia, pro szo ne są

o prze ka za nie 1 proc. po dat ku do cho do we go. Wy star czy wpi sać

w roz li cze niu PIT nu mer jej KRS: 0000361265.

oprac. Grażyna Bartuszek
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Uwaga Czytelnicy! Przypominamy – bieżące informacje zamieszczamy w „Aktualnościach” na www.gazeta.policja.pl

Ka dry – rząd
20 lu te go pre mier Do nald Tusk za po wie dział

zmia ny w rzą dzie. Ja cek Ci choc ki zo stał de sy -

gno wa ny na sta no wi sko sze fa Kan ce la rii Pre ze sa

Ra dy Mi ni strów i sze fa Ko mi te tu Sta łe go Ra dy

Mi ni strów. Ja ko kan dy da ta na sta no wi sko mi ni -

stra spraw we wnętrz nych pre mier wska zał Bar -

tło mie ja Sien kie wi cza.

Ka dry – Po li cja
W lu tym Ko men dant Głów ny Po li cji zwol nił

ze służ by w Po li cji: nad insp. Da riu sza Bie la – ko -

men dan ta wo je wódz kie go Po li cji we Wro cła wiu,

insp. Le cha Bier na ta – dy rek to ra Biu ra Praw ne -

go KGP, insp. Mar ka Fi do sa – dy rek to ra Biu ra

Ru chu Dro go we go KGP, insp. Be atę No wak -Pie -

trzy kow ską – dy rek tor Kra jo we go Cen trum In -

for ma cji Kry mi nal nych, i insp. Bog da na Jóź wia ka

– dy rek to ra Biu ra Kadr i Szko le nia KGP. Peł nie -

nie obo wiąz ków: szefa wro cław skiej KWP Ko -

men dant Głów ny Po li cji po wie rzył insp.

Zyg mun to wi Skwie raw skie mu, dy rek to ra Biu ra

Praw ne go KGP – kom. Bar to szo wi Fur ga le, dy -

rek to ra BRD – pod insp. Ra fa ło wi Ko złow skie -

mu. Obo wiąz ki dy rek to ra KCIK peł ni insp.

An drzej Na per ty, a dy rek to ra Biu ra Kadr i Szko -

le nia KGP – insp. To masz Szan kin.

Program standaryzacji to element szerszego programu
poprawy wizerunku Policji, administracji i całego państwa.
Zgodnie z exposé premiera Donalda Tuska standaryzacja jest
priorytetem dla rządu. Program zakłada stworzenie standardu
architektonicznego i graficznego obiektów policyjnych. 

U jed no li co ny wy gląd ko mend i ko mi sa ria tów oraz kla row na iden ty fi ka -

cja wi zu al na czę ści re cep cyj nej, w któ rej prze by wa ją oby wa te le, bę -

dzie wzmac niać po zy tyw ny wi ze ru nek Po li cji ja ko for ma cji no wo cze snej,

otwar tej i sku tecz nej.

Ce lem pro gra mu jest sys te mo wa po pra wa kom for tu oby wa te li przy -

cho dzą cych do ko mend, a tak że ujed no li ce nie i po pra wa wa run ków pra -

cy po li cjan tów i pra cow ni ków Po li cji. Pro gram obej mu je ko men dy

po wia to we, miej skie i re jo no we oraz du że ko mi sa ria ty. Sta no wią one miej -

sca pra cy naj więk szej czę ści po li cjan tów i naj częst sze go kon tak tu oby -

wa te li z Po li cją.

NA SZEŚĆ LAT
Nie jest moż li we nad ro bie nie w jed nym ro ku za le gło ści, któ re ku mu lo -

wa ły się la ta mi, ale mam na dzie ję, że w cią gu sze ściu naj bliż szych lat pro -

gra mem ob ję te zo sta ną wszyst kie 343 ko men dy po wia to we, miej skie

i re jo no we oraz po ło wa z 585 ko mi sa ria tów. 

Bio rąc po uwa gę spe cy fi kę pra cy funk cjo na riu szy, na le ży za dbać o to, by

każ dy bu dy nek po li cyj ny był funk cjo nal ny oraz by gwa ran to wał bez pie -

czeń stwo wszyst kim tam pra cu ją cym. Przy współ pra cy z ko men dan tem

głów nym Po li cji opra co wa ny zo sta nie no wy stan dard czę ści bu dyn ku,

w któ rej pra cu ją funk cjo na riu sze. W ra mach pro gra mu do ko na ny zo sta nie

Życzę Wam, byście przeżywali
Święta Wielkiej Nocy zgodnie
z polską tradycją.
Niech to będzie czas
odpoczynku od trudnej
codzienności, czas nadziei,
która przychodzi wraz 
z wiosną. 
Niech towarzyszy Wam
poczucie satysfakcji 
z pełnienia ważnej 
i społecznie pożądanej służby.
Tym z Państwa, którzy spędzą
święta na służbie, już dziś
bardzo dziękuję. 

Policjantki, Policjanci, Pracownicy Policji!

nadinspektor Marek Działoszyński

prze gląd obo wią zu ją cych obec nie w tym za kre sie wy tycz nych i in nych

re gu la cji. No wy stan dard prze strze ni użyt ko wa nej na co dzień przez po -

li cjan tów i pra cow ni ków cy wil nych po wi nien gwa ran to wać im moż li wie

naj bar dziej kom for to we wa run ki pra cy.

OCZE KI WA NIA
W pro gra mie stan da ry za cji bu dyn ki ko mend okre ślo ne są nie tyl ko ja ko

miej sce pra cy po li cjan tów, ale przede wszyst kim ja ko miej sce kon tak tu

Po li cji z oby wa te lem. Z te go wzglę du pierw szym eta pem re ali za cji pro -

gra mu by ło prze pro wa dze nie ba dań spo łecz nych. Ich wy ni ki wska za ły, że

oby wa te le ocze ku ją, by ko men dy by ły do stęp ne, otwar te i przy ja zne, by

bu dzi ły sza cu nek dla for ma cji oraz po twier dza ły spraw ność i sku tecz ność

Po li cji. W opi sie bu dyn ku jed nost ki Po li cji wie le z ba da nych osób po słu -

gi wa ło się sfor mu ło wa niem „skrom na no wo cze sność”.

No wy stan dard bę dzie do ty czył ele men tów ar chi tek to nicz nych i gra -

ficz nych. W ce lu je go okre śle nia zo sta ną roz pi sa ne dwa kon kur sy. Pierw -

szy z nich – to kon kurs ar chi tek to nicz ny

na opra co wa nie mo de lu funk cjo nal no -prze -

strzen ne go ko men dy, dru gi – to kon kurs gra -

ficz ny na jed no li ty znak gra ficz ny oraz

iden ty fi ka cję wi zu al ną bu dyn ku jed nost ki

Po li cji.

Na szym ce lem jest po łą cze nie es te ty ki

z funk cjo nal no ścią oraz otwar to ści wo bec

oby wa te la z bez pie czeń stwem po li cjan tów.

MI CHAŁ DE SKUR
wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych

Mi ni ste rial ny pro gram stan da ry za cji
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Co siódmy polski policjant jest kobietą. Według stanu
na 10 stycznia 2013 roku w polskiej Policji
służy 13 280 policjantek i stanowią one 14 proc. ogółu
funkcjonariuszy. Są lepiej wykształcone niż ich koledzy,
ale zdecydowanie rzadziej pełnią w Policji funkcje
kierownicze. 

P a nie w mun du rach twier dzą, że służ ba w Po li cji jest trud nym

za da niem, sta no wi jed nak wy zwa nie oraz spra wia ogrom ną sa -

tys fak cję. Po li cjant ki in we stu ją ener gię, a na wet czas wol ny

w pod no sze nie kwa li fi ka cji za wo do wych. Od po wsta nia Po li cji

w 1990 ro ku ko bie ty stop nio wo prze cho dzi ły ze sta no wisk ad mi ni -

stra cyj nych do służ by w te re nie. Są obec ne we wszyst kich ro dza jach

służb: kry mi nal nej, pre wen cyj nej i wspie ra ją cej dzia łal ność Po li cji. 

GWA RANT KI PRAW CZŁO WIE KA
Prof. Pe ter Hor ne w pu bli ka cji Po li ce wo men: The ir First Cen tu ry and
the New Era (tłum. wła sne: Po li cjant ki: Ich pierw szy wiek i no wa

era) na ła mach mie sięcz ni ka „The Po li ce Chief” przy to czył ba da nia

prze pro wa dzo ne w USA, któ re wy ka za ły, że styl dzia ła nia po li cjan tek

jest mniej kon fron ta cyj ny niż sto so wa ny przez po li cjan tów. Wię cej

ko biet w po li cji to więk sza sku tecz ność zwal cza nia prze mo cy w ro -

dzi nie i na pa ści sek su al nych. 

Na le ży tu taj przy to czyć za Wa len ty ną Trzciń ską z WSPol.

w Szczyt nie, że ko bie ty wpro wa dzo no do Po li cji ja ko gwa rant ki

praw czło wie ka. Mia ły spra wić, że pew ne ka te go rie prze stępstw,

cza sa mi ba ga te li zo wa ne przez funk cjo na riu szy płci mę skiej (prze -

moc do mo wa, prze stęp stwa sek su al ne, han del ludź mi), nie bę dą

igno ro wa ne. 

Zda rza się jed nak, że na dal po ku tu ją uprze dze nia i krzyw dzą ce ko -

bie ty ste reo ty py, któ re po wo du ją, że kwe stie przy dat no ści i sku tecz -

no ści w służ bie oce nia ne są przez pry zmat płci, a nie osią gnięć,

wy kształ ce nia, kom pe ten cji czy za an ga żo wa nia. Ukry tą for mą dys -

kry mi na cji pod czas przyj mo wa nia ko biet do Po li cji mo gą być za wy żo -

ne, nie uza sad nio ne po trze bą służ by, wy ma ga nia co do wa run ków

fi zycz nych (np. spraw ność fi zycz na, wzrost). Pla ka ty re kla mu ją ce na -

bór, na któ rych wid nie ją głów nie męż czyź ni, gdzie uży wa się sfor mu -

ło wań tyl ko w ro dza ju mę skim, są ko mu ni ka tem pod świa do mie

wspie ra ją cym i za chę ca ją cym do wstą pie nia do Po li cji tyl ko jed ną

z płci. 

DA NYCH BRAK
Wie le ko biet sta ra się o przy ję cie do służ by w Po li cji, ale nie uwzględ -

nia się w statystyce da nych do ty czą cych licz by sta ra ją cych się o przy -

ję cie do Po li cji ko biet i licz by przy ję tych. Stwier dze nie

prze wod ni czą ce go jed ne go z ZW NSZZ Po li cjan tów na an te nie ra dio -

wej ujaw ni ło prze ko na nia pew nej licz by po li cjan tów na te mat ko biet

w Po li cji. Po wie dział on, że w ostat nim cza sie za du żo by ło przy jęć

ko biet i po win no się zmie nić prze pi sy tak, aby to ogra ni czyć. 
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W 2012 ro ku przy go to wa no

pro jekt zmia ny roz po rzą dze nia

w spra wie po stę po wa nia kwa li -

fi ka cyj ne go do służ by w Po li cji,

za kła da ją cy pod wyż sze nie wy -

mo gów spraw no ści fi zycz nej

przez skró ce nie cza su na za li -

cze nie (test jest ta ki sam dla

ko biet i męż czyzn) oraz ob ni -

że nie war to ścio wa nia te stu

wie dzy (na któ rym ko bie ty zy -

ski wa ły czę sto wię cej punk tów

od swo ich ko le gów). War to pa -

mię tać, że po ro ku służ by po li -

cjant ki i po li cjan ci za li cza ją

co rocz ne te sty spraw no ści fi -

zycz nej, ale z od ręb ny mi nor -

ma mi, czy li z po dzia łem

na płeć i wiek. Gdzie tu lo gi ka?

OR GA NI ZA CJA ŚLE PA NA PŁEĆ
W żad nym ak cie praw nym nie ma sło wa po li cjant ka. Ofi cjal nie uży -

wa ne for my sta no wisk, stop ni, funk cji są tyl ko mę skie. Po dob nie

umun du ro wa nie. 

W Po li cji Pań stwo wej po li cjant ki mia ły umun du ro wa nie sto sow ne

do swo jej płci, by ły na wet sznu ro wa ne dam skie trze wi ki. W XXI w.

moż na by się spo dzie wać, że jest le piej... W no wym umun du ro wa niu

służ bo wym nie prze wi dzia no spód ni cy, a po li cjan ci się śmie ją: chcia -

ły ście rów no upraw nie nia, to ma cie spodnie. Jed nak ma ło kto ro zu -

mie, że nie cho dzi o to, by rów nać za wsze i wszę dzie do wy two rzo nej

już nor my mę skiej, ale o wy pra co wa nie nor my ko bie cej rów no waż nej

nor mie mę skiej. Nie cho dzi o to, by drob na dziew czy na, wstę pu jąc

do Po li cji, otrzy ma ła za du że o kil ka roz mia rów mo ro i mę skie umun -

du ro wa nie wyj ścio we (do tej po ry po li cjant ki w więk szo ści sa me mu -

szą po dej mo wać sta ra nia o uszy cie mun du ru wyj ścio we go), ale

nie ste ty tak się dzie je. Na po cząt ku nikt nie zwró ci uwa gi na to, że

ta dziew czy na ma wy so kie kwa li fi ka cje i lep szą zna jo mość sztuk wal -

ki od swo ich ko le gów. 

Bywa, że w na leż nych sor tach mun du ro wych po li cjant ki otrzy mu -

ją mę skie slip ki (tak zdarzyło się np. w Ka to wi cach i w War sza wie). 

Pro po nu ję ma ły test: jak po czułby się męż czy zna wstę pu ją cy do

Po li cji, któ ry otrzy mał by dam skie majt ki? 

GDZIE SĄ KO MEN DANT KI? 
W pol skiej Po li cji ni ska re pre zen ta cja ko biet wśród ka dry kie row ni czej

mo że być wy ni kiem nie po strze ga nia ich ja ko kan dy da tek do awan su.

Zda rza się, że ko bie ta awan su je na kie row ni cze sta no wi sko do pie ro

wte dy, gdy brak speł nia ją ce go wa run ki mę skie go kan dy da ta. 

W Ho lan dii na przy kład pro wa dzi się ak tyw ną po li ty kę zwięk sze -

nia udzia łu ko biet w ka drze me ne dżer skiej. We Fran cji stwo rze nie

moż li wo ści pod wyż sza nia kwa li fi ka cji oraz wy rów na nia szans

na awans przez wpro wa dze nie przej rzy stych, opar tych na bez stron -

nej oce nie kom pe ten cji i za sad do bo ru kan dy da tów spo wo do wa ło

wzrost udzia łu ko biet w naj wyż szej ka drze kie row ni czej. 
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Mało kto rozumie, że nie chodzi o to, by
równać zawsze i wszędzie do wytworzonej już

normy męskiej, ale o wypracowanie normy
kobiecej równoważnej normie męskiej.

Pierw sze po li cjant ki 
Po wo ła na w 1919 r. Po li cja Pań stwo wa by ła for ma cją ty po wo
mę ską. Cho ciaż wte dy w usta wie nie spre cy zo wa no płci kan -
dy da tów do Po li cji, to nikt na wet nie my ślał o przy ję ciu ko biet
do służ by. 
Dwu dzie sto le cie mię dzy wo jen ne by ło cza sem wiel kich prze -
mian oby cza jo wych i spo łecz nych. Po ja wi ły się no we prze stęp -
stwa, któ re wy stę po wa ły ma so wo: su te ner stwo, nie rząd,
prze stęp czość nie let nich, prze stęp stwa prze ciw ko ro dzi nie
i opie ce, prze stęp stwa wo bec ko biet, z któ ry mi ty po wo mę ska
po li cja nie do koń ca so bie ra dzi ła. 
Pod wpły wem uchwał Li gi Na ro dów, VI Mię dzy na ro do we go Kon -
gre su do zwal cza nia Han dlu Ko bie ta mi i Dzieć mi z 1924 r. oraz
wnio sku Pol skie go Ko mi te tu do wal ki z Han dlem Ko bie ta mi i Dzieć -
mi wła dze pol skie pod ję ły de cy zję o przy ję ciu ko biet do Po li cji Pań -
stwo wej. Pierw sze pa nie przy ję to w 1925 r., a ko men dant ką po li cji
ko bie cej zo sta ła Sta ni sła wa Fi li pi na Pa le olog (pi sa li śmy o niej w ar -
ty ku le „Anioł ki” z VI bry ga dy J. Pa cior kow skie go, nr. 3/2009). 

Oka za ło się, że w zwal cza niu ta kich prze stępstw, jak han del
ludź mi, strę czy ciel stwo, su te ner stwo, prze stęp czość nie let -
nich od po wied nio wy szko lo ne po li cjant ki osią ga ły znacz nie
lep sze wy ni ki niż ich ko le dzy. Bry ga da ko bie ca li czy ła po cząt -
ko wo 18 po li cjan tek. Wzra sta ły kom pe ten cje i za kres ich dzia -
ła nia, gdyż oprócz służ by śled czej roz wi ja no pre wen cję, by
eli mi no wać za gro że nia prze stęp czo ścią dzie ci, mło dzie ży
i ko biet. Po li cję ko bie cą po wo ła no w prze ko na niu, że po li -
cjant ka w mniej szym stop niu bę dzie skłon na do uży wa nia
prze mo cy i środ ków re pre syj nych, a ra czej bę dzie pod cho -
dzi ła z ra dą i per swa zją. 
Po li cji ko bie cej zle ca no rów nież do cho dze nia w spra wach
o prze stęp stwa prze ciw ko ro dzi nie i opie ce – li czo no, że nie
ogra ni czy się ona do prze pro wa dze nia do cho dzeń, ale zdo -
bę dzie ma te riał do ty czą cy za gro żo nych śro do wisk, sta no wią -
cy pod sta wę do za po bie ga nia przy czy nom za gro żeń. 
W 1935 r. zor ga ni zo wa no pierw sze umun du ro wa ne od dzia ły
po li cji ko bie cej do spraw nie let nich. W 1939 r. w Pol sce słu ży -
ło oko ło 170 funk cjo na riu szek.
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Naj wyż szym sta no wi skiem w pol skiej Po li cji, ja kie do tych czas

zaj mo wa ła po li cjant ka, by ła funk cja ko men dant ki wo je wódz kiej Po -

li cji w la tach 2005–2007. Mł. insp. Bar ba ra Hor bik -Piaz dec ka

z KWP w Byd gosz czy zwra ca ła pod wład nym uwa gę na po trze bę

wraż li wo ści w co dzien nej służ bie. Przy zna ła, że po cząt ko wo męż -

czyź ni nie po strze ga li jej jak rów no rzęd ne go part ne ra, uwa ża li, że

jest za mło da i ma za ma łe do świad cze nie na ta kie sta no wi sko,

a mia ła wów czas 50 lat i wie lo let nią prak ty kę za wo do wą na róż nych

szcze blach. Już w 2005 ro ku ko men dant ka ta by ła prze ko na na o ko -

niecz no ści szyb kie go wpro wa dza nia no wo cze snych roz wią zań or ga -

ni za cyj nych w Policji. Uwa ża ła, że pra cę for ma cji z pew no ścią

uspraw nił by wpro wa dzo ny już w USA sys tem za rzą dza nia pa tro la -

mi po przez ma py cy fro we GPS oraz na gry wa nie in ter wen cji, co za -

po bie ga ko rup cji i po zwa la obiek tyw nie roz pa trzyć skar gi

na po stę po wa nie Po li cji. Ob ser wu jąc pod wład nych, do szła do wnio -

sku, że ko bie ty czę sto bar dziej utoż sa mia ją się z pra cą niż nie któ -

rzy męż czyź ni, uwa ża ła, że w tym za wo dzie mu si być peł ne

rów no upraw nie nie.

Czy ta ko men dant ka prze tar ła szlak dla ko biet do wyż szej ka dry

kie row ni czej, jak wów czas są dzo no? Oka zu je się, że nie, bo jesz cze

nie do cze ka li śmy się jej na stęp czy ni.

PO LI TY KA RÓW NYCH SZANS 
Pol ska Po li cja jest for ma cją słu żą cą spo łe czeń stwu i prze zna czo ną

do ochro ny lu dzi oraz utrzy my wa nia bez pie czeń stwa i po rząd ku pu -

blicz ne go. Udział ko biet w re ali za cji te go za da nia jest ich kon sty tu -

cyj nym pra wem, gwa ran tu ją cym rów ność płci we wszyst kich

dzie dzi nach ży cia spo łecz ne go oraz wy ra zem wpro wa dza nia w Pol -

sce de mo kra tycz nych pro ce dur rów no ścio wych i an ty dy skry mi na cyj -

nych. W XXI w. utrwa la nie ste reo ty pów i uprze dzeń zwią za nych

z płcią jest prze ja wem dys kry mi na cji i nie po win no mieć miej sca.

War to w Po li cji wpro wa dzać po li ty kę rów nych szans, co wią że się np.

z przy ję ciem roz wią zań uła twia ją cych go dze nie ży cia za wo do we go

z pry wat nym. Moż na czer pać z roz wią zań sto so wa nych w pań stwach

za chod nich, ta kich, jak ela stycz ny czas pra cy dla ro dzi ców (płci oboj -

ga) ma łych dzie ci, dzie le nie się obo wiąz ka mi lub pra ca na część eta -

tu, czy też two rze nie przy za kła do wych żłob ków i przed szko li. 

Więk sza licz ba ko biet w Po li cji bę dzie skut ko wać po zy tyw ny mi

zmia na mi w za cho wa niach i pro ce du rach, któ re przy nio są ko rzy ści

męż czy znom, jak i ko bie tom za rów no w na szej for ma cji, jak i wśród

spo łe czeń stwa. Jed no z za le ceń Eu ro pej skie go Ko dek su Ety ki Za -

wo do wej Po li cji wska zu je, że pro ce du ry re kru ta cyj ne ma ją opie rać

się na kry te riach obiek tyw nych i wol nych od dys kry mi na cji, a struk -

tu ra po li cji po win na od zwier cie dlać spo łe czeń stwo, któ re mu słu ży.

Je że li spo łe czeń stwo skła da się z 50 proc. ko biet i 50 proc. męż -

czyzn, to no wo cze sna po li cja rów nież po win na. 

Na Li twie i w Es to nii po nad 30 proc. funk cjo na riu szy po li cji sta -

no wią po li cjant ki i na dal po dej mo wa ne są dzia ła nia, aby zwięk szyć

ich licz bę. Wpro wa dza ne są róż ne go ro dza ju roz wią za nia, np. pa ry -

te ty w pa tro lach po li cji ru chu dro go we go. Ma to też wy miar an ty -

ko rup cyj ny, po nie waż ba da nia wy ka za ły, że ko bie ty są mniej

po dat ne na ko rup cję. 

W 2012 ro ku Ra da ds. Ko biet w Woj sku Pol skim, z peł no moc -

nicz ką ds. ko biet na cze le, zor ga ni zo wa ła mię dzy re sor to wą kon fe -

ren cję Po kój i bez pie czeń stwo a ste reo typ płci, a Ra da Ko biet Służ by

Wię zien nej – se mi na rium Służ ba jest ko bie tą (szcze gó ło we in for ma -

cje są na stro nie www.slu zba jest ko bie ta.pl lub na ka na le YouTu be

pod ha słem Ra da Ko biet). W pol skiej Po li cji jesz cze nie ma Ra dy

Ko biet.

pod insp. KA MI LA ZI MOŃ
eks pert ka Wy dzia łu Ana liz i Nad zo ru Biu ra Spraw We wnętrz nych KGP

zdj. Andrzej Mitura 
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Wy kształ ce nie a udział po li cjan tek w ka drze
kie row ni czej Po li cji
Ko bie ty peł nią ce służ bę w Po li cji są le piej wy kształ co ne
od swo ich ko le gów po li cjan tów. 67 proc. po li cjan tek ma wyż -
sze wy kształ ce nie, po zo sta łe 33 proc. śred nie i po dy plo mo -
we, na to miast po li cjan ci w 36 proc. wyż sze, w 64 proc.
śred nie, a 0,24 proc. z nich po sia da wy kształ ce nie za wo do we
i pod sta wo we (202 funk cjo na riu szy). 
W ka drze kie row ni czej Po li cji ko bie ty są nie do re pre zen to wa -
ne. Na 3819 sta no wisk kie row ni czych w Po li cji po li cjant ki ob -
ję ły tyl ko 222, co sta no wi 6 proc. Na to miast w stric te wyż szej
ka drze kie row ni czej, do któ rej za li czo no ko men dan ta głów ne -
go, ko men dan tów wo je wódz kich i sto łecz ne go oraz ich za -
stęp ców, nie ma żad nej po li cjant ki. Dwie funk cjo na riusz ki
peł nią funk cje za stęp ców ko men dan tów szkół Po li cji.

źródło: KGP

źródło: KGP

Udział po li cjan tek w ka drze kie row ni czej 
Po li cji w 2012 r.

Wykształcenie policjantek

33,22% średnie

35,89% wyższe

66,78% wyższe

63,87% średnie

0,24% zawodowe/podstawowe

Wykształcenie policjantów

222; 6% policjantki

3597; 94% policjanci

t

06-08.03:Layout 6  2/19/13  1:02 PM  Page 8



Chcia ła być po li cjant ką, ale przy szło jej za cząć ja ko

cy wil, bo w Ko men dzie Głów nej Po li cji, gdzie się za -

trud ni ła, blo ko wa no wów czas przy ję cia na eta ty

mun du ro wych w tro sce, by nie zmniej szać licz by sta le

funk cjo nu ją cych w Po li cji wa ka tów (środ ki z nich by ły

nie zbęd ne, by utrzy mać się w przy zna wa nym Po li cji bu -

dże cie). Oczy wi ście, od re gu ły by ły wy jąt ki. Mo gła stać

się jed nym z nich – śp. Ma rek Pa pa ła, w tam tym cza sie

ko men dant głów ny Po li cji, był przy ja cie lem do mu jej ro -

dzi ców. Nie wy ko rzy sta ła jed nak te go i kie dy wła sny mi

si ła mi nie zdo ła ła uzy skać po li cyj ne go eta tu, prze nio sła

się do Ko men dy Sto łecz nej Po li cji, gdzie tra fi ła do „kry mi -

nal nych”. Atrak cyj ną, wy spor to wa ną blon dyn kę, któ ra

rów nie do brze jak ła pać zło dziei, mo gła by cho dzić „na wy -

bie gu” na tar gach mo dy, przy ję to z otwar ty mi rę ko ma.

Zna ko mi cie nada wa ła się do pra cy wy wia dow czej. Fak -

tycz nie, w na stęp nych mie sią cach nie je den z za trzy my -

wa nych prze stęp ców roz dzia wiał „ja pę”, gdy „la ska”,

na wi dok któ rej już bu dził się w nim Ca sa no va, na gle za -

trza ski wa ła mu „ob rącz ki” na nad garst kach.

– By łam bar dzo za do wo lo na, bo w głów nej pew no tra fi -

ła bym za biur ko, a ja lu bię, kie dy coś się dzie je – mó wi. 

– Pod tym wzglę dem nie mo głam na rze kać. Nie by ło też

źle, je śli cho dzi o ko le gów. Dla więk szo ści by łam kum -

plem i part ne rem nie gor szym i nie lep szym niż fa ce ci.

Nie któ rzy po zwa la li cza sem so bie na uwa gi, mie li okre -

ślo ne po glą dy na ro lę ko biet w Po li cji, ale nie zda rza ło się

to na ty le czę sto, by by ło spe cjal nie do kucz li we.

Dla Ju sty ny do kucz li wy był sto su nek na czel ni ka do jej

pra cy – uzna nie, że na da je się ona do ro bo ty, nie szło w pa -

rze z uzna wa niem jej wy ni ków, jak i aspi ra cji za wo do wych.

– Do sta wa łam niż sze pre mie niż moi ko le dzy wy ko nu -

ją cy tę sa mą pra cę, o ile w ogó le do sta łam, bo by wa ło i tak,

że bez za że no wa nia na czel nik po mi jał mnie – mó wi 

Ju sty na. – Naj bar dziej wku rzy łam się i jed no cze śnie zro -

bi ło mi się przy kro po ak cji zgar nię cia jed ne go z war szaw -

skich gang ste rów. Że by oce nić i dać ha sło, w któ rym

mo men cie roz po cząć ak cję, by obez wład nić go, za nim

zdą ży się gnąć po broń, ra zem z ko le gą od gry wa li śmy „gru -

cha ją cą” na uli cy, za ko cha ną par kę. Wte dy naj wię cej za le -

ża ło od nas, gdy by śmy go spło szy li, gdy by coś go

za sta no wi ło, ak cja by ła by trud niej sza, wią za ła by się

z więk szym ry zy kiem, a być mo że w ogó le mu sie li by śmy

od pu ścić. Do brze gra li śmy, wszyst ko po szło jak z płat ka. 

Ko le ga do stał pre mię, ona nie. – Usły sza łam: „mło da je -

steś, jesz cze się na bie rzesz” – wspo mi na. – Cho ry tok ro -

zu mo wa nia, ale na wet gdy by nim iść, to dla cze go in ni,

tak że mło dzi sta żem, do sta wa li pre mie? No, tyl ko to by li

fa ce ci. O ile moż na by ło so bie po zwa lać na ja kieś ko men -

ta rze na od pra wach, o ty le, gdy cho dzi ło o pie nią dze, nie -

po li tycz nie by ło by wprost przy znać, że to z te go po wo du,

że je stem ba bą.

Sy tu acja skom pli ko wa ła się, kiedy Ju sty na urodziła có -

recz kę, tym bar dziej że ży cio we oko licz no ści spra wi ły, iż

sta ła się mat ką sa mot nie wy cho wu ją cą dziec ko.

– Po uro dze niu dość szyb ko wró ci łam do służ by – 

mó wi. – Prze pi sy mó wi ły, że do osią gnię cia przez dziec -

ko 4 lat moż na mnie by ło wy słać w de le ga cję tyl ko za

mo ją zgo dą, mo gę pra co wać w po rze dzien nej, nie dłu żej

niż 8 go dzin dzien nie. My śmy pra co wa li na „dwu nast ki”,

ale tak po uma wia łam się z ro dzi ną i opie kun ka mi, że to

nie sta no wi ło pro ble mu. By ło to na gi na nie prze pi sów, ale

na wła sne ży cze nie. Chcia łam pra co wać, a nie blo ko wać

etat w wy dzia le i sie dzieć kil ka lat na wy cho waw czym.

Pro si łam tyl ko, by nie przy dzie la no mi no cek. Nie 

uda wa ło się. Mia łam po czu cie, że z jed nej stro ny ja – ko -

bie ta, by łam po żą da nym, no, mo że przy dat nym, pra cow -

ni kiem, choć trak to wa nym ja ko obiekt dru giej ka te go rii,

a z dru giej mnie – mat ce, utrud nia się, czy wręcz unie -

moż li wia, go dze nie pra cy z zaj mo wa niem się dziec kiem

w okre ślo ny w prze pi sach spo sób. Mi mo że sa ma wy zby -

łam się czę ści przy słu gu ją cych mi w ta kiej sy tu acji przy -

wi le jów – dla do bra służ by, co kol wiek by po wie dzieć. 

W koń cu Ju sty na zo sta ła prze nie sio na z uli cy za kom-

pu ter. 

– Na dal od mow nie trak to wa no mo je, skła da ne już wcze -

śniej, ra por ty o zgo dę na kurs ofi cer ski – opo wia da. –

W koń cu, gdy nada rzy ła się oka zja, prze nio słam się do CBŚ.

Nie wy szło tak, jak chcia łam. Cha rak ter pra cy wy mu szał

ogra ni cze nia, któ rych nie mo głam za ak cep to wać. Po pro -

stu ni gdy nie by ło wia do mo, kie dy i gdzie ru szy my na ak -

cję. Do brze, jak by ło pół go dzi ny na do je cha nie do do mu

i za bra nie gra tów na wy jazd, z któ re go cza sem nie wia do mo

by ło, kie dy się wró ci. Mu sia łam wy brać – al bo Ewa, al bo

pra ca. Pod ję łam mę ską de cy zję i na do bre roz sta łam się

z Po li cją.

Ale nie ze służ ba mi mun du ro wy mi. Wyj ściem z sy tu acji

oka zał się BOR, w któ rym Ju sty na słu ży od kil ku lat. Do -

sta ła miesz ka nie służ bo we, skie ro wa no ją na kurs ofi cer ski.

– Oka za ło się, że moż na – uśmie cha się. – I tu nikt nie

trak tu je ko biet jak funk cjo na riu szy dru giej ka te go rii. Co

praw da zno wu tra fi łam za biur ko. I chy ba tro chę bra ku je

mi tej ad re na li ny z cza su służ by w kry mi nal nych czy CBŚ.

Ale... Ewa już od cho wa na, więc mo że nie po wie dzia łam

jesz cze ostat nie go sło wa w służ bach mun du ro wych...

PRZE MY SŁAW KA CAK
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Pod ję łam mę ską de cy zję

Justyna przez parę lat była „kryminalnym” i z powodzeniem
ścigała po warszawskich ulicach wszelkiej maści bandziorów,
głównie złodziei aut. Dla większości kolegów była kumplem,
partnerem. Niektórzy jednak nie kryli się ze swoimi poglądami, że
policjantka to funkcjonariusz jakby drugiej kategorii. Także jej szef.
Doświadczała tego przy każdej premii (o ile ją dostała),
przy kolejnych prośbach o skierowanie na kurs oficerski. Dziś jest
oficerem, nikt nie daje jej odczuć, że jako kobieta jest gorszym
funkcjonariuszem. Tylko że już nie w Policji, a w BOR.
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Rzecz nik KGP 
Lwem PR 2012 

Człon ko wie Pol skie go Sto wa rzy sze nia Pu blic Re la tions

przy zna li do rocz ne ty tu ły Lwów PR – na gro dy dla naj lep -

szych pro fe sjo na li stów w tej bran ży w Pol sce w 2012 r. W ka -

te go rii In sty tu cje Pu blicz ne na gro dę otrzy mał insp. Ma riusz

So ko łow ski, rzecz nik pra so wy Ko men dan ta Głów ne go 

Po li cji.

Człon ko wie PSPR przy zna li ty tu ły w czte rech ka te go riach.

W ka te go rii biz nes ex aequo zwy cię ży li Ju sty na Sza fra niec

(Pro ama) i Kon rad Cie sioł kie wicz, NGO – Mar ta Skier kow -

ska (Fun da cja Dzie ci Ni czy je), a w ka te go rii edu ka cja – 

dr hab. Wal de mar Ry dzak (Uni wer sy tet Eko no micz ny 

w Po zna niu).

No wa pa ni ko men dant 

Bezpieczniej z Inspektorem
Wawelkiem

15 stycz nia 2013 r. na sto ku nar ciar skim „Ski Lu bo mierz” od -

był się tur niej nar ciar ski dla dzie ci od szó ste go do czter na ste go

ro ku ży cia. Prze pro wa dzi li go funk cjo na riu sze z Wy dzia łu Pre -

wen cji KWP w Kra ko wie, przy udzia le KPP w Li ma no wej oraz

Sa mo dziel ne go Pod od dzia łu An ty ter ro ry stycz ne go Po li cji w Kra -

ko wie. 

Tur niej skła dał się z dwóch czę ści – teo re tycz nej (test z wie -

dzy o za sa dach bez piecz ne go za cho wa nia na sto ku) oraz prak -

tycz nej (zjazd sla lo mem). Wszyst kie dzie ci, któ re w nim

uczest ni czy ły, otrzy ma ły upo min ki, a zwy cięz cy spe cjal ne na -

gro dy.

Współ or ga ni za to rzy im pre zy to: Ośro dek Nar ciar ski „Ski Lu -

bo mierz”, Za rząd Wo je wódz ki NSZZ Po li cjan tów w Kra ko wie,

Urząd Mia sta Kra ko wa, Urząd Mar szał kow ski w Kra ko wie, Eu -

ro pe Di rect w Kra ko wie, Ma ło pol skie Re gio nal ne Cen trum In -

for ma cji Eu ro pej skiej w Kra ko wie. Bez piecz ne for my ak tyw ne go

spę dza nia wol ne go cza su zi mą pro mo wał rów nież In spek tor Wa -

we lek, któ ry to wa rzy szył dzie ciom pod czas za wo dów.

zdj. KWP w Kra ko wie

16-let nia Jo an na Chu dzia z Char łu pi Ma łej wy li cy to wa ła – w ra -

mach ostat niej edy cji Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy – naj -

wyż szą kwo tę za „Fo tel Ko men dan ta” KPP w Sie ra dzu. 11 lu te go

2013 r. na sto lat ka prze ję ła na kil ka go dzin obo wiąz ki pierw sze go za -

stęp cy jed nost ki.

Do pra cy sta wi ła się o 8.00, przy wi tał ją ko men dant mł. insp.

Krzysz tof Wo skow ski. Na stęp nie uczest ni czy ła w od pra wie dy żur -

nych i na wią za ła łącz ność ra dio wą z pa tro la mi znaj du ją cy mi się na

służ bie. Ob ser wo wa ła Sie radz za po mo cą ka mer miej skie go mo ni to -

rin gu. Od wie dzi ła też po li cyj ne po miesz cze nie dla osób za trzy ma -

nych oraz wy słu cha ła wy kła du w ośrod ku szko le nia funk cjo na riu szy.

Przy glą da ła się pra cy sie radz kiej dro gów ki, a tak że po li cyj ne go tech -

ni ka kry mi na li sty ki. Te go dnia Jo asia utwier dzi ła się w prze ko na niu,

że w przy szło ści zo sta nie po li cjant ką.

zdj. KPP w Sie ra dzu

oprac. Grażyna Bartuszek
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Le onar do
dla po li cji

Ko men da Wo je wódz ka Po li cji w Po zna niu uczest ni czy ła

w pro jek cie „Wy mia na do świad czeń w za kre sie lo gi stycz ne go

za bez pie cze nia dzia łań Po li cji pod czas im prez ma so wych

o cha rak te rze mię dzy na ro do wym”, fi nan so wa ne go w ra mach

wspar cia uzy ska ne go z „Pro gra mu Le onar do da Vin ci – Ucze -

nie się przez ca łe ży cie”.

W ub.r. ka dra kie row ni cza gar ni zo nu wiel ko pol skiej po li cji

oraz spe cja li ści ko mó rek or ga ni za cyj nych KWP w Po zna niu od -

wie dzi li Niem cy (Land Dol na Sak so nia), Wiel ką Bry ta nię

(hrab stwo Hamp shi re) oraz Ho lan dię (re gion Ha gi), gdzie za -

po zna li się ze sto so wa ny mi przez po li cje tych kra jów roz wią -

za nia mi w za kre sie pra cy służb lo gi stycz nych. W Dol nej

Sak so nii go ście z Po zna nia za po zna li się ze szcze gó ła mi za bez -

pie cze nia trans por tu od pa dów ra dio ak tyw nych w ra mach ope -

ra cji CA STOR, w któ rej uczest ni czy każ do ra zo wo bar dzo du ża

licz ba sił po rząd ko wych (w 2011 r. by ło to 20 500 osób). Po li -

cja bry tyj ska po dzie li ła się na to miast do świad cze nia mi zwią za -

ny mi z za pew nie niem bez pie czeń stwa na Let nich Igrzy skach

Olim pĳ skich Lon dyn 2012.
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Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 5
z 30 stycznia 2013 r. Zaledwie cztery krótkie paragrafy.
Wystarczy, by zakończyć służbę najstarszej
„funkcjonariuszki” Policji. Trudno dziś precyzyjnie
ustalić, kiedy rozpoczęła służbę, prawdopodobnie już
w latach 60. ubiegłego stulecia. Przeszła wiele
przeobrażeń, w tym informatyzację i nadanie w 1998 r.
nazwy, którą dziś zna każdy policjant. Temida – bo
o niej mowa, 31 stycznia 2013 r. przeszła
na emeryturę. 

–J e śli mnie pa mięć nie my li, pra ce nad po li cyj ną sta ty sty ką

roz po czę ły się w la tach 60. Bu do wał ją ścią gnię ty do re sor -

tu z Za kła dów Elek tro tech nicz nych Elw ro we Wro cła wiu,

w któ rych po wsta wa ły kom pu te ry Od ra, Mi chał No wic ki – wspo mi -

na pod insp. w sta nie spo czyn ku Sła wo mi ra Geo r ge, któ ra ze sta ty sty -

ką zwią za na by ła przez ca łą służ bę, naj pierw w ko men dzie

sto łecz nej, a od 1994 r. w Ko men dzie Głów nej Po li cji. 

PRE HI STO RIA
Sła wo mi ra Geo r ge opo wia da, że po cząt ko wo sta ty sty ka two rzo na

była ręcz nie, na pod sta wie ze sta wień, któ re tra fia ły do ko men dy głów -

nej, gdzie ją zli cza no i dru ko wa no w for mie ta bu lo gra mów. Po tem,

kie dy upo wszech ni ły się kom pu te ry, zli cza niem jej zaj mo wa ły się

punk ty ob li cze nio we funk cjo nu ją ce po za re sor tem ja ko od ręb ne in -

sty tu cje. Kie dy na po cząt ku lat 90. kom pu te ry tra fi ły do Po li cji, mię -

dzy ko men da mi wo je wódz kimi a KGP za czę ły kur so wać dys kiet ki

z da ny mi. 

Za da nia sta ty sty ka mia ła speł niać róż ne, ale fak tycz nie przez wie -

le lat by ła pod sta wo wym na rzę dziem oce ny ko men dan ta głów ne go

przez mi ni stra, ko men dan tów wo je wódz kich przez głów ne go etc.

I by ła na rzę dziem po tęż nym, bo brak „do brych wy ni ków” by wał wy -

star cza ją cym pre tek stem do za ha mo wa nia czy jejś ka rie ry. 

– W cza sach MO i w la tach 90. do sta ty sty ki przy wią zy wa no ol -

brzy mią wa gę. Te le fo ny w po ko ju, w któ rym przy go to wy wa li śmy

rocz ne ze sta wie nia, dzwo ni ły bez prze rwy. Zda rza ło się, że ko -

men dan ci wo je wódz cy dzwo ni li, że by jak naj wcze śniej do wie -

dzieć się, jak wy pa dli na tle po zo sta łych – opo wia da eme ry -

to wa na po li cjant ka.

PRZY CZY NY UPAD KU
W ostat nich la tach sta ty sty ka stra ci ła swój pry mat w oce nie pra cy

Po li cji. Tę ro lę prze ję ły ba da nia spo łecz ne, sta ty sty ce po zo sta wia jąc

„od zwier cie dla nie rze czy wi sto ści”. Był to po czą tek koń ca Po li cyj ne -

go Sys te mu Sta ty sty ki Prze stęp czo ści Te mi da. 

De cy zja o jej wy łą cze niu wła śnie te raz za pa dła w ubie głym ro ku,

in for mu je za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji nad insp. An drzej

Ro ki ta. My śleć mu sia no o tym jed nak już du żo wcze śniej. W 2008 r.,

kie dy star to wał Kra jo wy Sys tem In for ma cji Po li cyj nej, by ło wia do -

mo, że Te mi da umie ra śmier cią na tu ral ną. Już wte dy by ła tak ar cha -

icz na, że mo gła funk cjo no wać tyl ko na od po wied nio sta rych

kom pu te rach, a o czę ści do nich co raz trud niej by ło na wet na gieł -

dach kom pu te ro wych sta ro ci.

– Pro gram w cza sach, w któ rych po wsta wał, był bar dzo no wo cze -

sny – wspo mi na Sła wo mi ra Geo r ge. – Speł niał wszyst kie ocze ki wa -

nia, tak że w za kre sie ela stycz no ści. Był sta le mo dy fi ko wa ny, zmie niał

się wraz z ota cza ją cym świa tem. Po ja wia ły się no we przed mio ty 

wy ko naw cze, ta kie jak te le fon ko mór ko wy, czy no we miej sca po peł -

nie nia prze stęp stwa, jak np. me tro. Z cza sem jed nak za czę ły się po -

ja wiać pro ble my z kom pa ty bil no ścią opro gra mo wa nia z co raz

no wo cze śniej szy mi kom pu te ra mi – przy zna je.

CO DA LEJ?
Oczy wi ście ko niec Te mi dy nie ozna cza re zy gna cji ze sta ty sty ki

w ogó le. Jest ona na dal ge ne ro wa na, tyl ko że jej źró dłem jest, do tej

po ry trak to wa ny przez po li cjan tów tro chę po ma co sze mu, KSIP. Zda -

niem ko men dan ta Ro ki ty róż ni ca jest ta ka, że ta no wa sta ty sty ka le -

piej bę dzie od zwier cie dla ła rze czy wi stość. 

– Da ne za war te w KSIP są znacz nie ob szer niej sze i bar dziej szcze -

gó ło we, funk cjo nal ność sa me go sys te mu tak że jest znacz nie więk -

sza, a to ozna cza, że bę dzie my mie li nie tyl ko lep szy ogląd

rze czy wi sto ści, ale tak że więk sze moż li wo ści jej ana li zy, na każ dym

szcze blu i w do wol nym cy klu cza so wym – oce nia ko men dant. – A bo -

gat sze da ne to traf niej sze de cy zje po dej mo wa ne na ich pod sta wie

– do da je. 

STA TY STY KA A RZE CZY WI STOŚĆ
I tu do cho dzi my do kwe stii rze tel no ści da nych. Bo de cy zje bę dą wła -

ści we, je śli da ne, na któ rych je opar to, bę dą praw dzi we. A z tym

– szcze gól nie w cza sach, kie dy sta ty sty ka by ła naj waż niej szym

wy znacz ni kiem ja ko ści pra cy – nie za wsze by ło tak, jak po win no.

Nie pra wi dło wo ści zda rza ły się i choć ni gdy nie przy bra ły ska li mo gą -

cej mieć wpływ na de cy zje stra te gicz ne, to ob raz rze czy wi sto ści

w mniej szej ska li po tra fi ły za fał szo wać. 

– Że by wy kryć ma ni pu la cję w Te mi dzie, trze ba by ło się gnąć do akt

spra wy, co by ło bar dzo kło po tli we – mó wi nad insp. Ro ki ta. – Te raz

każ dą wąt pli wość moż na roz wiać, wcho dząc do sys te mu z do wol ne -

go miej sca w Pol sce. 

W KSIP każ de zda rze nie znaj du je od zwier cie dle nie już od chwi li

przy ję cia zgło sze nia przez dy żur ne go, a po tem jest tam od no to wy wa -

na każ da czyn ność i każ da de cy zja z nim zwią za na. Dla te go ja ka kol -

wiek ma ni pu la cja zo sta nie na tych miast wy ła pa na. 

NO WY PO CZĄ TEK
Jak bę dzie wy glą da ła rze czy wi stość bez Te mi dy? Dla po li cjan tów

naj waż niej sze jest znacz ne zmniej sze nie licz by wy peł nia nych dru -

ków. Jak oce nia ko men dant Ro ki ta, ubę dzie na wet 4 mi lio ny dru -

ków stp rocz nie. Zmia na sys te mu wi docz na też bę dzie na wy kre sach,

bo choć stan prze stęp czo ści i pra ca po li cjan tów nie ule gły zmia nie

z chwi lą wy łą cze nia Te mi dy, to in ny spo sób do ku men to wa nia nie -

któ re war to ści mo że za bu rzyć. 

– Po rów nu jąc rocz ne sta ty sty ki 2013 r. do ro ku 2012, być mo że zo -

ba czy my sta ty stycz ny spa dek efek tyw no ści pra cy Po li cji, ale bę dzie

to ce na, ja ką mu si my za pła cić za praw dziw szy ob raz rze czy wi sto ści

– za po wia da nad insp. Ro ki ta. – Da ne z 2013 r. bę dą mu sia ły być po -

trak to wa ne ja ko da ne pro go we do wnio sków wy cią ga nych w na stęp -

nych la tach.

KLAU DIUSZ KRYCZ KA
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Pożegnanie z Temidą

11.03:Layout 6  2/19/13  1:11 PM  Page 11



Przygotowany został projekt ustawy o środkach
przymusu bezpośredniego i broni palnej. Ten
kompleksowy akt prawny ma wprowadzić wiele zmian
w zakresie ich użycia i wykorzystania. Będzie on
adresowany do wielu formacji, w tym Policji.
Przygotowywane przepisy powinny wejść w życie
5 czerwca 2013 r., bo wtedy, zgodnie z wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego, tracą moc przepisy
obecnie obowiązujące. 

P ro jekt usta wy do ty czą cy uży cia środ ków przy mu su bez po śred -

nie go (śpb) i bro ni pal nej jest po kło siem wy ro ku Try bu na łu

Kon sty tu cyj ne go z 17 ma ja 2012 r., któ ry orzekł, że sto so wa nie

śpb i bro ni pal nej po win no być szcze gó ło wo ure gu lo wa ne usta wo wo,

a nie jak obec nie w roz po rzą dze niach. Tyl ko akt praw ny ran gi usta -

wy mo że po zwa lać na in ge ren cję w wol ność oso bi stą czło wie ka. Wy -

ni ka to z art. 41 ust. 1 Kon sty tu cji RP z 1997 r., któ ry mó wi, że

każ de mu za pew nia się nie ty kal ność oso bi stą i wol ność oso bi stą, a po -

zba wie nie lub ogra ni cze nie wol no ści mo że na stą pić tyl ko na za sa -

dach i w try bie okre ślo nych w usta wie. 

JED NA USTA WA DLA WIE LU FOR MA CJI
Pra ce nad po wsta niem no wych prze pi sów do ty czą cych śpb i bro ni

pal nej zo sta ły po wie rzo ne Mi ni ster stwu Spraw We wnętrz nych. Usta -

lo no, że kwe stia ta zo sta nie ure gu lo wa na kom plek so wo w jed nej

usta wie. Do tej po ry za gad nie nia te by ły za pi sa ne ogól nie w usta -

wach do ty czą cych po szcze gól nych służb, in spek cji i stra ży, a do pre -

cy zo wa ne by ły w ak tach wy ko naw czych. Pro po no wa ne roz wią za nia

opar to na obec nie obo wią zu ją cych re gu la cjach i sta no wią wy nik ich

ujed no li ce nia i upo rząd ko wa nia. W stycz niu 2013 r. pro jekt usta wy

prze ka za no do kon sul ta cji spo łecz nych. 

Je go ad re sa ta mi są m.in.: Po li cja, ABW, CBA, Straż Gra nicz na,

BOR, Służ ba Cel na, Służ ba Wię zien na, Straż Ochro ny Ko lei, Straż

Par ku, Żan dar me ria Woj sko wa, Agen cja Wy wia du, In spek cja Trans -

por tu Dro go we go, Kon tro la Skar bo wa, Pań stwo wa Straż Ło wiec ka,

Straż Gmin na, fir my ochro niar skie, za kła dy po praw cze i schro ni ska

dla nie let nich.

– Każ dy z pod mio tów, któ re go do ty czy obec ny pro jekt, ma od ręb -

ny za kres dzia łal no ści i zo stał po wo ła ny w ści śle okre ślo nych ce lach

– stwier dza pod insp. Piotr So biech ze Szko ły Po li cji w Ka to wi cach.

– Uję cie kom pe ten cji wszyst kich for ma cji w jed nej usta wie czy ni ją

nie czy tel ną, co mo że pro wa dzić do złych in ter pre ta cji lub błęd ne go

od czy ta nia prze pi su.

In ne go zda nia jest prof. Piotr Kru szyń ski, kie row nik Ka te dry Prawa

Kar ne go Pro ce so we go na Uni wer sy te cie War szaw skim, któ ry uwa ża,

że jest to traf ny za bieg le gi sla cyj ny. We dług pro fe so ra roz pro sze nie

tych prze pi sów wpro wa dzi ło by ba ła gan. Dla te go wszyst kie for ma cje

po win ny być ob ję te, w tym za kre sie, wspól ną usta wą. 

Pro jek to wa ne prze pi sy za kła da ją tak że zmia nę usta wy o Po li cji

z 6 kwiet nia 1990 r. i usta w dotyczących in nych for ma cji. W pod sta -

wo wym ak cie praw nym po li cjan tów no we brzmie nie otrzy ma ją

art. 16, art. 18 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 7, art. 18a ust. 2, art. 18b

ust. 3, a uchy lo ny zo sta nie art. 17.

ŚROD KI PRZY MU SU BEZ PO ŚRED NIE GO
W pro jek cie usta wy uwzględ nio no obec ne upraw nie nia i za da nia każ -

dej z for ma cji. Ujed no li co no za sa dy, spo so by uży cia lub wy ko rzy sta -

nia środ ków przy mu su bez po śred nie go i bro ni pal nej, ka ta log tych

środ ków, przy pad ki, w ja kich mo gą być one uży te lub wy ko rzy sta ne,

a tak że tryb po stę po wa nia przed i po ich uży ciu lub wy ko rzy sta niu.

Każ dej for ma cji zo sta ły przy pi sa ne przy pad ki ade kwat ne do wy ko ny -

wa nych za dań. Pro jek to wa ne re gu la cje uwzględ nia ją roz sze rze nie

upraw nień funk cjo na riu szy Po li cji. 

– Do pro jek tu wpro wa dzo no no wy śro dek przy mu su bez po śred -

nie go w po sta ci po jaz du służ bo we go – mó wi pod kom. Mar cin Po -
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Broƒ palna 
i Êpb w jednej ustawie

Alek san dra Zie liń ska – ko or dy na tor ka
kam pa nii Amne sty In ter na tio nal Pol ska

– W pro jek cie usta wy o środ kach przy mu su
bez po śred nie go i bro ni pal nej uwzględ nio -
ne zo sta ły czę ścio wo uwa gi zgło szo ne przez
Amne sty In ter na tio nal i Hel siń ską Fun da cję
Praw Czło wie ka. Re gu la cja ta jest szcze gól na, po nie waż bę -
dzie mia ła bez po śred ni wpływ na pra wa i wol no ści oby wa te la.
Nie ste ty w pro jek cie po zo sta je kil ka ele men tów, któ re bu dzą
wąt pli wo ści. Za strze że nia do ty czą nie spre cy zo wa ne go ka ta lo -
gu środ ków przy mu su bez po śred nie go. Bra ku je de fi ni cji
przed mio tów prze zna czo nych do obez wład nia nia osób za po -
mo cą ener gii elek trycz nej. Brak spre cy zo wa nia nie sie ry zy ko
na ru sze nia usta wo wej za sa dy in ge ren cji w pra wa i wol no ści
jed no stek. Nie po ko ją cy jest sze ro ki za kres sy tu acji, w któ rych
do pusz czal ne jest sto so wa nie pa ra li za to rów. Śro dek ten, zgod -
nie ze wska za nia mi Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz nych, ma
być po śred ni mię dzy pał ką służ bo wą a bro nią pal ną, za tem
ka ta log sy tu acji po wi nien zo stać za wę żo ny. Ko niecz ne jest
rów nież za strze że nie, ja kich środ ków przy mu su bez po śred nie -
go nie wol no ze so bą łą czyć. Upraw nie nia do uży wa nia środ -
ków przy mu su bez po śred nie go mu szą speł niać wy móg
pro por cjo nal no ści i ade kwat no ści.
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siew ka z Biu ra Pre wen cji KGP. – Bę dzie on wy ko rzy sty wa ny, w okre -

ślo nych przy pad kach, m.in. do za trzy my wa nia lub blo ko wa nia in nych

po jaz dów. Przy czy ni się to do po pra wy sku tecz no ści dzia ła nia po li -

cjan tów przy re ali za cji czyn no ści służ bo wych w sy tu acjach dy na micz -

nych – do da je.

No wym środ kiem przy mu su bez po śred nie go bę dzie rów nież

kask za bez pie cza ją cy, któ ry bę dzie za kła da ny oso bom za trzy ma -

nym dą żą cym do sa mo oka le cze nia gło wy. Je go uży cie na stą pi

po uprzed nim za ło że niu pa sa obez wład nia ją ce go jed no czę ścio we -

go lub ka fta na bez pie czeń stwa al bo kaj da nek na rę ce trzy ma ne

z ty łu.

No wym roz wią za niem ma być moż li wość uży cia ma te ria łów wy -

bu cho wych do po ko ny wa nia za mknięć bu dow la nych i in nych prze -

szkód. Ma ją być one do stęp ne w ce lu umoż li wie nia wej ścia

do po miesz czeń lub miejsc w sy tu acjach, gdy uży cie in nych środ -

ków mo gło by nieść za so bą za gro że nie ży cia lub zdro wia osób,

a tak że w sy tu acjach, gdy nie ma in nej moż li wo ści wy ko na nia za -

da nia. 

– Po pie ram to roz wią za nie, bo uła twi ono wy ko ny wa nie za dań

o spe cjal nym cha rak te rze – zga dza się z no wy mi za ło że nia mi pod -

kom. Ali na Maj chrzak ze Szko ły Po li cji w Słup sku. – Oczy wi ście

uży cie ma te ria łów wy bu cho wych po win no być po prze dzo ne grun -

tow nym szko le niem.

Pro jekt prze wi du je też uży cie przez Po li cję środ ków pi ro tech -

nicz nych o wła ści wo ściach ogłu sza ją cych lub olśnie wa ją cych. Ma -

ją zwięk szyć bez pie czeń stwo dzia łań w przy pad kach za trzy mań

wy so kie go ry zy ka przez ogra ni cze nie moż li wo ści dzia ła nia osób za -

trzy my wa nych, a tak że od wró ce nie uwa gi od wła ści wych dzia łań

wła snych. W ra mach te go środ ka bę dą mo gły być sto so wa ne gra na -

ty hu ko wo -bły sko we, pe tar dy oraz gra na ty dym ne.

No we prze pi sy za kła da ją re zy gna cję ze sto so wa nia pro wad nic.

– Pro wad ni ca to śro dek przy mu su w dzi siej szych cza sach mar gi -

nal nie sto so wa ny przez funk cjo na riu szy Po li cji. My ślę, że jej

usu nię cie z ka ta lo gu do stęp nych środ ków nie spo wo du je stra ty

– jed no znacz nie stwier dza pod insp. Mi ro sła wa Za lew ska -Bzy mek

z Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt nie.

War to za zna czyć, że pro po no wa ne prze pi sy nie okre śla ją sta tu -

su osób, w sto sun ku do któ rych bę dzie moż na użyć kaj da nek. 

– To roz wią za nie umoż li wi po li cjan to wi uży cie ich, oczy wi ście

w okre ślo nych sy tu acjach, rów nież w sto sun ku do osób nie trzeź -

wych i agre syw nych – in for mu je pod insp. Ar ka diusz Ko wal czyk

z Biu ra Pre wen cji KGP. – W obec nym sta nie praw nym moż na ich

użyć tyl ko w sy tu acji, gdy oso ba ma sta tus oso by za trzy ma nej, ska -

za nej lub tym cza so wo aresz to wa nej – do da je.

Pro jekt wpro wa dza tak że prze pis, z któ re go wy ni ka, że kaj dan -

ki, co do za sa dy, za kła da się na rę ce trzy ma ne z ty łu, da jąc moż li -

wość w uza sad nio nych przy pad kach za ło że nia kaj da nek na rę ce

trzy ma ne z przo du. 

W pro jek to wa nych re gu la cjach uwzględ nio ne jest uży wa nie pa -

ra li za to rów, czy li przed mio tów prze zna czo nych do obez wład nia -

nia osób za po mo cą ener gii elek trycz nej. We dług Alek san dry

Zie liń skiej z Amne sty In ter na tio nal Pol ska nie po ko ją ce jest do -

pusz cze nie sze ro kie go za kre su ich sto so wa nia. Ina czej uwa ża pod -

insp. Ar ka diusz Ko wal czyk, któ ry mó wi, że za pro po no wa ne

w pro jek cie usta wy przy pad ki uży cia pa ra li za to rów wpi su ją się

w obec nie obo wią zu ją ce prze pi sy z za kre su sto so wa nia te go ro dza -

ju śpb, a zo sta ły po sze rzo ne je dy nie o moż li wość uży cia ich w przy -

pad ku za pew nie nia bez pie czeń stwa kon wo ju lub do pro wa dze nia.

Pa ra li za tor elek trycz ny zo stał w pro jek cie usta wy po trak to wa ny

w spo sób szcze gól ny, po nie waż je go uży cie bę dzie do pusz czal ne,

je że li uży cie in nych środ ków przy mu su bez po śred nie go bę dzie

nie moż li we al bo oka że się nie sku tecz ne. 

BROŃ PAL NA
W przed sta wio nych prze pi sach opra co wa no tak że za mknię ty ka ta -

log przy pad ków uży cia lub wy ko rzy sta nia bro ni pal nej. Przy je go two -

rze niu kie ro wa no się za kre sem za dań wy ko ny wa nych przez

upraw nio ne pod mio ty z uży ciem bro ni. Przy ję to za sa dę, by moż li -

wie mak sy mal nie ogra ni czyć za kres upraw nień do jej uży cia lub wy -

ko rzy sta nia. 

Zgod nie z pro po no wa ny mi prze pi sa mi po li cjant przed uży ciem

bro ni bę dzie miał obo wią zek krzyk nąć „Po li cja!”, a na stęp nie we -

zwać oso bę do za cho wa nia zgod ne go z pra wem. W przy pad ku nie -

pod po rząd ko wa nia się tym po le ce niom po li cjant uprze dzi o uży ciu

bro ni okrzy kiem „Stój, bo strze lam!”.

W przy pad ku zba ga te li zo wa nia te go ostrze że nia funk cjo na riusz

od da strzał ostrze gaw czy w bez piecz nym kie run ku.

Po li cjant od tej pro ce du ry lub jej po szcze gól nych ele men tów,

w szcze gól no ści od od da nia strza łu ostrze gaw cze go, bę dzie mógł

od stą pić, je że li ich zre ali zo wa nie gro zi ło by bez po śred nim nie bez -

pie czeń stwem dla ży cia lub zdro wia funk cjo na riu sza lub in nej 

oso by.

Jak stwier dza pod kom. Ali na Maj chrzak, pro po no wa na re gu la cja

od stą pie nia od strza łu ostrze gaw cze go jest za sad na tak że w sy tu -

acjach, gdy je go od da nie w po miesz cze niu mo gło by sta no wić za -

gro że nie dla osób po stron nych, po li cjan ta, a tak że prze stęp cy. 

To nie je dy ne zmia ny w za kre sie uży cia bro ni pal nej. Pod od -

dzia ły zwar te Po li cji bę dą mo gły jej użyć tyl ko w cza sie sta nu wy -

jąt ko we go. Stwier dzo no bo wiem, że od dzia ły zwar te dys po nu ją
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Prof. Ku ba Ja ło szyń ski –
by ły an ty ter ro ry sta, wy kła dow ca 
w Wyż szej Szko le Po li cji w Szczyt nie

– W pro jek cie usta wy o śpb i bro ni pal nej
bra ku je prze pi sów do ty czą cych strzel ca
wy bo ro we go. Zno wu scho wa no gło wę
w pia sek. Oka zja za pi sa nia tej kwe stii w usta wie jest nie po -
wta rzal na. Zno wu ktoś się boi ure gu lo wać sy tu ację, któ ra
z pun ku wi dze nia ofia ry, a tak że po li cjan tów jest bar dzo istot -
na. Prze cież pro blem jest pod no szo ny co naj mniej od dwu -
dzie stu lat. Strze lec wy bo ro wy jest na rzę dziem ra to wa nia
ży cia oso by, któ ra jest za gro żo na je go utra tą. Dzi siaj snaj per
mo że użyć bro ni tyl ko na ta kich sa mych za sa dach, jak każ dy
funk cjo na riusz. Mo im zda niem nie mo że on pod le gać ob -
ostrze niom wy ni ka ją cym z prze pi sów o uży ciu bro ni pal nej.
Po win na to być od ręb na re gu la cja. We dług mnie trze ba do pi -
sać do te go pro jek tu strzał ra tun ko wy z za mia rem po zba wie -
nia ży cia, aby ra to wać ży cie ofie rze prze stęp stwa. Dru gą
ure gu lo wa ną kwe stią po wi nien być strzał na roz kaz w roz wią -
za niu sy tu acji tak tycz nej. 
Do sko na le, że na resz cie zo sta ły uwzględ nio ne w prze pi sach
środ ki prze zna czo ne do po ko ny wa nia za mknięć bu dow la -
nych i in nych prze szkód, w tym ma te ria ły wy bu cho we. Są one
po wszech nie sto so wa ne na świe cie przez róż ne si ły spe cjal -
ne. Jest to bar dzo po trzeb ne na rzę dzie do te go, że by ra to wać
ludz kie ży cie. 
W pro jek cie prze wi dzia na jest re zy gna cja z moż li wo ści uży -
cia bro ni pal nej przez pod od dzia ły zwar te Po li cji, z wy jąt kiem
sta nu wy jąt ko we go. Są dzę, że to bar dzo do bre roz wią za nie.
Strzał na roz kaz przez pod od dzia ły zwar te w sto sun ku do tłu -
mu to re likt prze szło ści.

t
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obec nie ta kim zbio rem środ ków przy mu su bez po śred nie go, któ -

ry po zwa la na opa no wa nie sy tu acji kry zy so wych bez po trze by uży -

cia bro ni pal nej.

– Jak do tąd Po li cja nie by ła zmu szo na uży wać bro ni w ra mach dzia -

łań pod od dzia łów zwar tych – mówi pod insp. Mi ro sła wa Za lew ska -

-Bzy mek. – Trud no na wet wy obra zić so bie w de mo kra tycz nym

pań stwie pra wa, w cza sie po ko ju, ta ką moż li wość. Mo im zda niem

za wę że nie upraw nień w tym za kre sie nie spo wo du je więk szych

zmian.

Jak za uwa ża pod insp. Ar ka diusz Ko wal czyk z KGP, obec nie bro ni

pal nej moż na użyć w okre ślo nych prze pi sa mi przy pad kach, i wy łącz -

nie wo bec osób. Pro jekt usta wy wpro wa dza rów nież moż li wość od -

da nia strza łu, po speł nie niu od po wied nich prze sła nek, w kie run ku

po jaz du w ce lu je go za trzy ma nia. Pod kom. Mar ci n Po siew ka pod kre -

śla, że pro po no wa ne roz wią za nia za rów no w za kre sie uży cia lub wy -

ko rzy sta nia śpb, jak i bro ni pal nej wy cho dzą na prze ciw ocze ki wa niom

funk cjo na riu szy Po li cji. 

ZA KA ZY I UPRAW NIE NIA
Pro jekt usta wy za kła da m.in., że nie wol no uży wać środ ków przy mu -

su bez po śred nie go, z wy jąt kiem si ły fi zycz nej w po sta ci tech nik obez -

wład nia ją cych, wo bec ko biet w wi docz nej cią ży oraz osób, któ rych

wy gląd wska zu je na wiek do 13 lat lub ogra ni czo ną spraw ność ru cho -

wą. Wo bec tych osób bę dzie moż na użyć in nych środ ków przy mu su

bez po śred nie go w sy tu acji bez po śred nie go za gro że nia ży cia lub zdro -

wia upraw nio ne go bądź in nej oso by. Jed nak za wsze przy ich wy bo rze

trze ba uwzględ nić stan oso by, wo bec któ rej ma ją zo stać uży te.

– Ta ki za pis upraw nia do za sto so wa nia środ ka przy mu su bez po -

śred nie go wła ści we go do za ist nia łe go za gro że nia, a jed no cze śnie

chro ni pra wa czło wie ka – oce nia pod insp. Piotr So biech.

Wo bec wy mie nio nych wcze śniej osób nie bę dzie moż na rów nież

użyć bro ni pal nej. Wy jąt kiem bę dzie tyl ko sy tu acja, w któ rej ko niecz -

ne bę dzie od par cie bez po śred nie go, bez praw ne go za ma chu na ży cie

lub zdro wie funk cjo na riu sza lub in nej oso by.

Pro jekt umoż li wia uży cie środ ków przy mu su bez po śred nie go oraz

wy ko rzy sta nie bro ni pal nej prze ciw ko zwie rzę tom, a tak że w ce lu

po ko na nia prze szko dy.

– Po li cjan ci w trak cie wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych po -

dej mu ją rów nież in ter wen cje zwią za ne z agre syw ny mi zwie rzę ta -

mi i wy ko rzy sta nie bro ni w tym przy pad ku mo że być nie zbęd ne do

za pew nie nia bez pie czeń stwa osób oraz sa me go po li cjan ta. Okre -

śle nie ja snych pro ce dur w tym za kre sie jest nie zbęd ne – wy ja śnia

podkom. Ar tur Ka wu cha z Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Ło dzi. 

CZE GO W PRO JEK CIE NIE MA
Jak mó wią po li cjan ci, pro jekt usta wy w pro po no wa nej for mie nie

uwzględ nia wszyst kich kwe stii zwią za nych z po stu la ta mi wy su wa -

ny mi przez śro do wi sko po li cyj ne. Nie re gu lu je on cho ciaż by uży cia

bro ni przez strzel ca wy bo ro we go, in sty tu cji tzw. strza łu ra tun ko -

we go, a tak że uży cia środ ków do roz pra sza nia tłu mu dzia ła ją cych

na za sa dzie wy sy ła nia fal dźwię ko wych. We dług funk cjo na riu szy

za pi sy w pro jek cie po win ny być jed no znacz ne i nie bu dzą ce wąt pli -

wo ści. 

Po kon sul ta cjach spo łecz nych i mię dzy re sor to wych dal sze pra ce

nad kształ tem pro jek tu bę dą trwa ły w Sej mie. Zgod nie z orze cze -

niem Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go usta wa o środ kach przy mu su bez -

po śred nie go i bro ni pal nej po win na wejść w ży cie 5 czerw ca

2013 r.

ARTUR KOWALCZYK

Projekt ustawy z 15 stycznia 2013 r. dostępny jest na
www.bip.msw.gov.pl
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Prof. Piotr Kru szyń ski – kar ni sta, 
kie row nik Ka te dry Pra wa Kar ne go 
Pro ce so we go na Uni wer sy te cie 
War szaw skim

– Uwa żam, że traf ne jest roz wią za nie, aby
w jed nej usta wie sfor mu ło wać za sa dy uży -
cia środ ków przy mu su bez po śred nie go i bro ni pal nej przez
Po li cję i in ne for ma cje. W mo im prze ko na niu to po wi nien być
wła śnie ta ki kom plek so wy akt praw ny, któ ry do ty czył by
wszyst kich for ma cji, ma ją cych kon takt ze świa tem prze stęp -
czym. Są dzę, że za pro po no wa ny Po li cji ka ta log środ ków przy -
mu su bez po śred nie go jest wy star cza ją cy. Przy go to wa ny akt
praw ny za kła da rów nież re zy gna cję z moż li wo ści uży cia bro -
ni pal nej przez pod od dzia ły zwar te Po li cji, ale z wy jąt kiem
wpro wa dze nia sta nu wy jąt ko we go. Uwa żam, że na obec ną
chwi lę jest to traf ne roz wią za nie. Oczy wi ście w jed nej usta wie
nie da się wszyst kie go ure gu lo wać. Po za tym uwa żam, że
prze pi sy bar dzo szcze gó ło we też nie są do bre, bo zwal nia ją
ich ad re sa tów od my śle nia. Na to miast nie któ re kwe stie po -
win ny być za pi sa ne, np. spra wa uży cia snaj pe ra. Cho ciaż
oso bi ście sto ję na sta no wi sku, że na pod sta wie prze pi sów
usta wy o Po li cji da się wy in ter pre to wać uży cie strzel ca wy bo -
ro we go, ale przy zna ję, że moż na mieć na ten te mat in ne zda -
nie. Więc sko ro po ja wia ją się w tym za kre sie kon tro wer sje, to
mo że war to, aby od po wied nie prze pi sy na ten te mat zna la zły
się w pro jek to wa nej obec nie usta wie. Jest to od po wied nia
chwi la, aby zo sta ło to w koń cu ure gu lo wa ne. 

wypowiedzi ze brał ARTUR KOWALCZYK

Prof. zw. Bru non Ho łyst – kry mi no log,
rek tor Wyż szej Szko ły Me ne dżer skiej
w War sza wie, prze wod ni czą cy Ra dy
Kon sul ta cyj nej Ko men dan ta Głów ne go
Po li cji

– Są dzę, że no wy ka ta log śpb, wy ni ka ją cy
z pro jek to wa nych prze pi sów, roz sze rza za kres moż li wo ści Po -
li cji. Jest to do bre i wła ści we roz wią za nie. Nie moż na się trzy -
mać tyl ko tra dy cyj nych środ ków. Uwa żam też, że słusz nym
po su nię ciem by ło wy kre śle nie z te go ka ta lo gu pro wad nic. My -
ślę, że pro po no wa ny kie ru nek zmian jest wła ści wy, ale być
mo że pew ne rze czy jesz cze w tym pro jek cie zo sta ną do pra -
co wa ne w cza sie kon sul ta cji spo łecz nych i prac le gi sla cyj -
nych. Uwa żam, że pro jekt w obec nym kształ cie gwa ran tu je
pra wa oby wa tel skie, a rów no cze śnie stwa rza moż li wo ści sku -
tecz nej in ter wen cji po li cjan tów. Pro po no wa ne środ ki wy star -
czą Po li cji do sku tecz nej wal ki z prze stęp czo ścią. Osob ną
kwe stię sta no wi re gu la cja praw na do ty czą ca strzel ca wy bo -
ro we go. Uwa żam, że ce lo we by ło by, że by przy oka zji po wsta -
wa nia tej usta wy uwzględ nić w prze pi sach tak że snaj pe ra, bo
na ca łym świe cie od gry wa on du żą ro lę w sy tu acjach za kład -
ni czych, a być mo że dzię ki strzel co wi wy bo ro we mu uda się
w przy szło ści ura to wać czy jeś ży cie. 

t

12-14.03:Layout 6  2/20/13  1:26 PM  Page 14



TYLKO SŁUŻBA Kryminalistyka POLICJA 997       marzec 2013 r.16

Z a czę ło się od stwo rze nia sche ma tu po -

stę po wa nia z ofia ra mi prze mo cy sek su -

al nej. Pro ce du ra opra co wa na dla Po li cji

i le ka rzy zo sta ła za pre zen to wa na 25 li sto pa -

da 2010 r. w Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni -

strów i pod pi sa na przez ów cze sne go

ko men dan ta głów ne go Po li cji gen. insp. An -

drze ja Ma te ju ka. W ma ju 2011 r. zo sta ła opu -

bli ko wa na w for mie elek tro nicz nej

i roz po wszech nio na wśród po li cjan tów.

KROK PO KRO KU
Sche mat po dzie lo ny na dwie czę ści krok

po kro ku opi su je, jak z ofia rą zgwał ce nia po -

wi nien po stę po wać po li cjant – w przy pad ku

zgło sze nia się do ko men dy czy ko mi sa ria tu,

oraz le karz – gdy oso ba po krzyw dzo na sa ma

zgło si się do pod mio tu me dycz ne go, a tak że

gdy nie chce zło żyć za wia do mie nia o prze -

stęp stwie. Jest też ja sno na pi sa ne, jak le karz

po wi nien prze pro wa dzić pierw sze ba da nie,

by ze brać do wo dy na po trze by po stę po wa nia

kar ne go. W tym po moc ny ma być wła śnie pa -

kiet kry mi na li stycz ny do za bez pie cza nia śla -

dów prze stępstw na tle sek su al nym. Po li cja,

przy wo żąc ofia rę zgwał ce nia na ba da nia, ma

go da wać le ka rzom. 

OD PO MY SŁU DO RE ALI ZA CJI
O po trze bie stwo rze nia ta kie go pa kie tu 

mó wi się w Po li cji od daw na. W mie sięcz ni -

ku „Po li cja 997” w kwiet niu 2009 ro ku pre -

zen to wa li śmy pa kiet opra co wa ny przez

ko men dę wo je wódz ką w Kra ko wie. W je go

skład po za am puł ka mi, fiol ka mi, ko per ta mi

i rę ka wicz ka mi wcho dzi ły: in struk cja le kar -

skie go za bez pie cze nia śla dów prze mo cy

na tle sek su al nym, pro to kół oglę dzin cia ła

i za bez pie cze nia śla dów oraz me trycz ki. Pa -

kiet ten, po dob nie jak opra co wy wa ny w 2005

ro ku przez To wa rzy stwo Roz wo ju Ro dzi ny,

nie zo stał roz po wszech nio ny. 

– Nasz pa kiet two rzy li śmy od po cząt ku

– mó wi pod insp. Adam Pęś ko, na czel nik Wy -

dzia łu Do cho dze nio wo -Śled cze go Biu ra

Kry mi nal ne go KGP. – Je go in te gral ną czę ścią

jest Spra woz da nie z ba da nia oso by po krzyw -
dzo nej prze stęp stwem prze ciw ko wol no ści sek -
su al nej i oby czaj no ści/po dej rza ne go o ww.
prze stęp stwo oraz pro to kół z za bez pie cze nia śla -
dów.

PO ZY TYW NA OPI NIA
– Skład pa kie tu kon sul to wa li śmy z pra cow -

nią bio lo gii CLK KGP – mó wi nad kom. Ro -

bert Sierz pu tow ski, eks pert Wy dzia łu

Do cho dze nio wo -Śled cze go Biu ra Kry mi nal -

ne go KGP. – Z ko lei o me ry to rycz ną oce nę

spra woz da nia po pro si li śmy Mi ni ster stwo

Zdro wia i kra jo we go kon sul tan ta w dzie dzi -

nie me dy cy ny są do wej, prof. dr. hab. n. med.

Bar ba rę Świą tek z Ka te dry Me dy cy ny Są do -

wej Aka de mii Me dycz nej we Wro cła wiu.

Opi nia pa ni pro fe sor by ła po zy tyw na.

Mi ni ster stwo Zdro wia pi smem z 31 ma ja

2011 ro ku po in for mo wa ło KGP, że opi nia 

wy da na przez kon sul tan ta kra jo we go w dzie -

dzi nie me dy cy ny są do wej, jest klu czo wą opi -
nią w tej spra wie, a pro po no wa ny pro to kół
w peł ni po zwo li na wy ko na nie wszel kich nie -
zbęd nych czyn no ści do wo do wych wcho dzą cych
w za kres wy wia du i ba da nia le kar skie go jak
rów nież za bez pie cze nia śla dów bio lo gicz nych.

Po zy tyw nie o for mie do ku men to wa nia ba dań

le kar skich i za bez pie cze nia śla dów wy po -

wie dzie li się pro ku ra to rzy z Pro ku ra tu ry

Gene ral nej. Po zo sta ło zna leźć w dro dze

prze tar gu do staw cę. W czerw cu 2012 ro ku

ogło szo no prze targ, a pół ro ku póź niej pa kiet

był już w KGP, skąd tra fił do jed no stek w te -

re nie.

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. Ze spół Pra so wy KGP

STOP prze mo cy sek su al nej
De kla ra cję po wo łu ją cą mię dzy re sor to wą Plat for mę Dzia ła nia „Stop prze mo cy sek su -
al nej w Pol sce” pod pi sa li w 2009 ro ku przed sta wi cie le rzą du, Po li cji i or ga ni za cji po -
za rzą do wych. Sy gna ta riu sze Plat for my dzia ła ją cej pod prze wod nic twem mi ni ster
Elż bie ty Ra dzi szew skiej zo bo wią za li się do uru cho mie nia sku tecz nych pro gra mów
do zwal cza nia prze mo cy sek su al nej. W de kla ra cji czy ta my:
„wal ka z prze mo cą sek su al ną mu si stać się prio ry te tem po li ty ki pań stwa. Nie moż -
na mó wić o rów no ści, roz wo ju i po ko ju bez prze zwy cię że nia prze mo cy sek su al nej
wo bec ko biet (…) Zo bo wią zu je my się do prze ło że nia do tych cza so wych zo bo wią -
zań wy ni ka ją cych z kon wen cji i umów mię dzy na ro do wych oraz za pi sów Kon sty tu cji
Rzecz po spo li tej Pol skiej na kon kret ne stra te gie i zor ga ni zo wa ne, sys te ma tycz ne
dzia ła nia w ce lu li kwi da cji wszel kich form prze mo cy sek su al nej wo bec ko biet”.

W skład pa kie tu kry mi na li stycz ne go
do za bez pie cza nia śla dów 
prze stępstw na tle sek su al nym
wcho dzą:
– for mu larz opi nii z ba da nia –

1 eg zem plarz;
– rę ka wicz ki jed no ra zo we (la tek so we,

roz miar L) – 4 sztu ki;
– wy ma zów ki ja ło we – 8 sztuk:

2 do wy ma zów z po chwy/na plet ka,
2 do wy ma zów z oko li cy od by tu,
2 do wy ma zów z ja my ust nej,
2 do wy ma zów z czę ści cia ła, z któ -
ry mi (jak wy ni ka z wy wia du) spraw ca
miał kon takt, np. płat ki uszu, szy ja,
bro daw ki pier sio we itp.;

– ste ryl ne pa tycz ki do po bie ra nia wy -
skro bin spod pa znok ci – 10 sztuk;

– pró bów ki z kor kiem – 2 sztu ki (do za -
bez pie cze nia pa tycz ków z wy skro bi -
na mi – do jed nej pró bów ki pa ku je my
pa tycz ki z ma te ria łem z jed nej rę ki); 

– grze bie nie do wy cze sy wa nia wło -
sów: ze wzgór ka ło no we go – 1 sztu -
ka, z gło wy lub in nych oko lic cia ła,
np. klat ki pier sio wej u męż czy zny –
1 sztu ka;

– am puł ka z wo dą a 5 ml – 1 sztu ka; 
– ko per ty ty pu Wi pak z me trycz ką

(do pa ko wa nia wy ma zó wek, próbó -
wek z wy skro bi na mi oraz grze bie ni)
– 11 sztuk;

– pu deł ko kar to no we za wie ra ją ce ele -
men ty pa kie tu, któ re po opróż nie niu
słu ży do za bez pie cze nia uzy ska ne go
ma te ria łu do wo do we go;

– na klej ki/ban de ro le do za bez pie cze -
nia pa kie tu z in dy wi du al nym ozna -
cze niem (nr se rii i nr ko lej ny) –
2 sztu ki: jed ną na kle ja my na za -
mknię ciu pu deł ka, tak by je go
otwar cie bez na ru sze nia ban de ro li
nie by ło moż li we, dru gą na kle ja my
w wy zna czo nym miej scu na pro to -
ko le.

Pa kiet – już jest!
2000 pakietów kryminalistycznych do zabezpieczania śladów przestępstw
na tle seksualnym już jest w jednostkach Policji. To efekt prac Platformy
Działania „Stop przemocy seksualnej w Polsce”.
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za bra ne mu pra wo jaz dy. Co cie ka we, kom pu ter spraw -

dza tak że da ne o oso bach za mel do wa nych pod tym sa -

mym ad re sem co wła ści ciel. Z za ło że nia każ da z nich

mo że pro wa dzić po jazd. Je śli spraw dze nie wy ka że ja kąś

wąt pli wość, in for ma cja na tych miast jest prze ka zy wa na

do po li cjan tów, któ rzy za trzy mu ją po jazd do kon tro li

szcze gó ło wej. 

W pew nej od le gło ści od nie ozna ko wa ne go au ta, za za -

krę tem lub wia duk tem, zor ga ni zo wa ny jest ko lej ny etap

kon tro li. Na jezd ni usta wio ne są pa choł ki zwę ża ją ce

dro gę do jed ne go pa sa ru chu. Kie row ca na po ty ka tam

dwóch umun du ro wa nych po li cjan tów i ra dio wóz z włą -

czo ny mi świa tła mi bły sko wy mi. Po li cjan ci wstęp nie 

we ry fi ku ją po jaz dy do kon tro li szcze gó ło wej. Zwra ca ją

uwa gę na za cho wa nie kie row ców oraz na ogól ny 

stan tech nicz ny aut. Wy chwy co ne au ta są kie ro wa ne

do miej sca, gdzie cze ka kil ka za łóg go to wych do szcze -

gó ło we go spraw dze nia kie ru ją cych. Pod czas kon tro li 

po li cjan ci sto ją po obu stro nach kon tro lo wa ne go sa mo -

cho du. Po li cjant bę dą cy po le wej stro nie stoi lek ko z

ty łu, aby nie zo stać ude rzo ny drzwia mi przez wy sia da -

ją ce go kon tro lo wa ne go. Pod czas spraw dza nia do ku men -

tów po li cjant ko rzy sta ze służ bo we go smart fo na

z od po wied nią apli ka cją, któ ra, po po łą cze niu się z ba -

zą da nych, wy świe tla da ne i wi ze ru nek kon tro lo wa nej

oso by. Ra dio wo zy ca ły czas ma ją włą czo ne sil ni ki, by

– w ra zie po trze by – czas re ak cji był jak naj krót szy. 

Ta kie kon tro le są mę czą ce dla po li cjan tów. Trwa ją

więc naj czę ściej do dwóch go dzin. 

W aż nym ele men tem prze ciw dzia ła nia wy pad -

kom w każ dym kra ju są kon tro le dro go we,

tech ni ka ich prze pro wa dza nia oraz wy ko rzy -

sty wa ny sprzęt. Pod czas wi zy ty stu dyj nej w Szwaj ca rii

wi dzie li śmy, jak to wy glą da w prak ty ce. 

SPRAW DZE NIE ON -LI NE
Na wy jeź dzie z Zu ry chu takie kon tro le są usta wia ne

wie czo ra mi lub gdy od by wa ją się im pre zy ma so we. Wte dy

wy jeż dża spo ro lu dzi mo gą cych być pod wpły wem 

al ko ho lu, środ ków odu rza ją cych lub bę dą cych na ba kier

z pra wem. Jesz cze za nim kie row ca zo ba czy po li cjan tów,

na po bo czu mĳa nie ozna ko wa ny ra dio wóz z po li cjan tem

i ska ne rem ta blic re je stra cyj nych. Za da niem po li cjan ta

jest zwra ca nie uwa gi na nie wła ści we za cho wa nia kie -

row ców, jak np. roz mo wa przez te le fon, czy ta nie ga ze -

ty czy je dze nie. Gdy po li cjant za uwa ży ta kie

prze wi nie nie, in for mu je ko le gów sto ją cych da lej. Ska -

ner ska nu je nu me ry ta kie go au ta i prze ka zu je je do

ba zy da nych. Od by wa się to au to ma tycz nie, bez udzia -

łu czło wie ka, więc też bar dzo szyb ko. W ba zie da nych

kom pu ter spraw dza, czy wła ści ciel au ta ma kon flik t

z pra wem. Czy  ob cią ża ją go ja kieś nie za pła co ne man da -

ty, czy ubez pie cze nie OC jest za pła co ne, czy zo sta ło 
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Kon tro la po szwaj car sku
W ramach polsko-szwajcarskiego projektu „Bezpieczeństwo
w ruchu drogowym” uczymy się, jak dbać o bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego. Dzięki temu zaoszczędzimy czas
i pieniądze.

Kontrola drogowa na wylocie z miasta

Policjant używa smartfona do sprawdzenia danych
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RA DIO WO ZY
Przy kon tro li dro go wej, któ rej by li śmy świad ka mi, dwa

ozna ko wa ne ra dio wo zy sta ły na po cząt ku blo ka dy. Świa -

tła bły sko we i sil ni ki by ły uru cho mio ne. Da lej za par ko -

wa ne by ły dwa au ta nie ozna ko wa ne i na koń cu stał wóz

po moc ni czy. Po jaz dy ozna ko wa ne, bmw ty pu kom bi, to

ty po we ra dio wo zy. Od pol skich (poza marką) róż nią się

skrzy nią bie gów. Jak twier dzi szef po li cji dro go wej kan -

to nu Zu rych, od lat 60. uży wa ją tam au to ma tów. 

Po li cjant np. w cza sie po ści gu ma do wy ko na nia wie le

czyn no ści, a prze łą cza nie bie gów mo gło by go roz pra -

szać. Nie ozna ko wa ne wo zy tej sa mej mar ki i ty pu 

też ma ją au to ma tycz ną skrzy nię

bie gów. Ma ją tak że wi de ore je -

stra tor z ka me rą z przo du i

z ty łu. Ale naj waż niej sze znaj -

dzie my w ba gaż ni ku. Jest tam peł ne wy po sa że nie

do ob słu gi wszel kich zda rzeń na dro dze, jak pa choł ki,

lam py ostrze gaw cze, ze staw do oglę dzin szcze gó ło wych

itp. Zwra ca też uwa gę za mon to wa nie wy po sa że nia do -

dat ko we go. Wy glą da, jak by by ło w sa mo cho dzie, gdy

ten zjeż dżał z ta śmy pro duk cyj nej.

Do dys po zy cji po li cjan tów jest też po jazd z w peł ni

wy po sa żo nym sta no wi skiem biu ro wym (kom pu ter, dru -

kar ka, urzą dze nie wie lo funk cyj ne), w wy po sa że niu jest

też agre gat prą do twór czy do za si la nia od bior ni ków

na prąd prze mien ny. 

PRO JEKT
Pol sko -szwaj car ski pro jekt „Bez pie czeń stwo w ru chu

dro go wym”, któ re go be ne fi cjen tem i li de rem jest Ko -

men da Głów na Po li cji, czer pie z roz wią zań sto so wa nych

w Szwaj ca rii, co po zwo li pol skim po li cjan tom pra co wać

jesz cze sku tecz niej. Pla no wa ny jest za kup 12 nie ozna -

ko wa nych po jaz dów po li cyj nych, któ re być mo że bę dą

wy po sa żo ne po dob nie do wo zów szwaj car skiej po li cji.

W dniach 11–14 lu te go br. eks pert do spraw pro jek -

tu Ro land Wie der kehr przy le ciał do Pol ski. Spo tkał się

z przed sta wi cie la mi m.in. Mi ni ster stwa Trans por tu,

KGP, In sty tu tu Trans por tu Sa mo cho do we go i or ga ni za -

cji po za rzą do wych. Oma wia no fi nan so wa nie po mo cy

ofia rom wy pad ków w Pol sce, przy go to wa nie kam pa nii

spo łecz nych, a tak że wspie ra nie dzia łań me dial nych do -

ty czą cych po pra wy bez pie czeń stwa w ru chu dro go -

wym.

KRZYSZ TOF CHRZA NOW SKI
zdj. au tor
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Wyposażenie potrzebne przy obsłudze zdarzeń drogowych

Wyposażenie wozu pomocniczego

Wnętrze
nieoznakowanego

radiowozu
z wideorejestratorem

Mocowanie lampy błyskowej
w drzwiach nieoznakowanego
radiowozu

Stanowisko biurowe
w pojeździe
pomocniczym
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PRA WO JAZ DY PO NO WE MU
W mar cu mi ną dwa mie sią ce od wej ścia w ży cie no wych za sad eg -

za mi no wa nia kan dy da tów na kie row ców. Pierw sze opi nie kur san tów

i eg za mi na to rów nie są naj lep sze – część teo re tycz ną za pierw szym

po dej ściem zda je oko ło 10 proc. przy stę pu ją cych do eg za mi nu. Tak

źle jesz cze nie by ło. Czym to tłu ma czyć? Py ta nia są za trud ne, po -

ziom szko le nia za ni ski, czy ilo raz in te li gen cji w po pu la cji kan dy da -

tów uległ dra stycz ne mu ob ni że niu?

– Rze czy wi ście, w ośrod kach eg za mi no wa nia po wia ło gro zą – mówi

mł. insp. Ma rek Kon ko lew ski, rad ca Biu ra Ru chu Dro go we go KGP,

a za ra zem eg za mi na tor w Wo je wódz kim Ośrod ku Ru chu Dro go we go

w War sza wie. – Ale mo im zda niem eg za min nie jest ani ła twiej szy,

ani trud niej szy. Jest po pro stu in ny, na no wych za sa dach, a kur san ci

nie lu bią zmian. Kie dyś ba za py tań by ła po wszech nie zna na i do stęp -

na. Każ dy mógł się wy kuć na pa mięć pra wi dło wych od po wie dzi i wy -

peł nić te sty. Te raz kur san ci otrzy mu ją lo so wo wy bra ne 32 py ta nia

z pu li 3 ty się cy. Na od po wiedź na każ de z nich ma ją tylko 15 se kund.

Nie ma więc cza su na dłuż sze za sta na wia nie się. Nie moż na też wró -

cić do py ta nia po za twier dze niu od po wie dzi, aby do ko nać ewen tu -

al nej ko rek ty. W re zul ta cie, je śli kur sant uświa do mi so bie, że

po peł nił błąd, nie bę dzie mógł go już po pra wić. Świa do mość te go

mo że nie któ rych moc no stre so wać. 

Wie lu de pry mu je zbyt du ża licz ba bodź ców na ekra nie, a zwłasz -

cza ze gar od li cza ją cy czas na udzie le nie od po wie dzi, oraz brak „li to -

ści” kom pu te ra, gdyż od ru cho we klik nię cie dwu krot nie w opcję

„od po wiedź” au to ma tycz nie kie ru je ich do na stęp ne go py ta nia, po -

zo sta wia jąc po przed nie bez od po wie dzi (a to czę sto się zda rza w sta -

nie po de ner wo wa nia). Eg za mi na to rzy twier dzą jed nak, że z cza sem

po win no być le piej. Że kur san ci szko le ni we dług no wych za sad

z pew no ścią nie bę dą już mie li tych pro ble mów, co obec ni. 

FO TO RA DA RY POD KON TRO LĄ
Mi ni ster stwo Trans por tu, Bu dow nic twa i Go spo dar ki Mor -

skiej skie ro wa ło do kon sul ta cji spo łecz nych pro jekt roz po rzą -

dze nia w spra wie wa run ków lo ka li za cji, spo so bu ozna ko wa nia
i do ko ny wa nia po mia rów przez urzą dze nia re je stru ją ce. Mo wa

w nim o fo to ra da rach, któ rych do tych cza so wa lo ka li za cja

na na szych dro gach spo tka ła się z ostrą kry ty ką opi nii pu b-

licz nej. 

Obo wią zu ją ce do tąd roz po rzą dze nie mi ni stra TBiGM z 17

czerw ca 2011 r. do ty czą ce tej kwe stii nie da wa ło pod staw

do zmia ny miej sca po sta wio nych wcze śniej sta cjo nar nych

urzą dzeń re je stru ją cych. Nie obej mo wa ło też ono nie bę dą -

cych w użyt ko wa niu In spek cji Trans por tu Dro go we go fo to ra -

da rów za in sta lo wa nych w pa sie dro go wym. 

No we prze pi sy wpro wa dza ją moż li wość prze sta wia nia tych

urzą dzeń na pod sta wie prze pro wa dza nej co 40 mie się cy ana -

li zy za sad no ści ich lo ka li za cji. Każ dy wnio sek o zmia nę miej -

sca usta wie nia fo to ra da ru bę dzie jed nak mu siał być

za opi nio wa ny przez wła ści we go ko men dan ta wo je wódz kie go

Po li cji i zło żo ny na 2 mie sią ce przed upły wem ter mi nu 40

mie się cy.

Dla fo to ra da rów za in sta lo wa nych przed 28 czerw ca 2011 r.

(przed wej ściem w ży cie obo wią zu ją cej do tąd usta wy), wnio -

sek o po twier dze nie za sad no ści lo ka li za cji na le ży zło żyć

do GITD w ter mi nie do 31 mar ca 2013 r. Do ty czy to w za sa -

dzie tyl ko stra ży miej skich, bo tyl ko one – obok GITD – użyt -

ku ją fo to ra da ry.

OD BIE RAĆ ZGOD NIE Z PRA WEM 
Po wstał po sel ski pro jekt usta wy o zmia nie usta wy Ko deks kar ny.

Pro po zy cja do ty czy wpro wa dze nia ob li ga to ryj ne go orze cze nia środ -

ka kar ne go w po sta ci prze pad ku pro wa dzo ne go przez spraw cę 

po jaz du me cha nicz ne go, w ra zie po peł nie nia prze stęp stwa

z art. 173, 174 oraz 177, je że li był on nie trzeź wy lub pod wpły wem

środ ka odu rza ją ce go al bo zbiegł z miej sca zda rze nia (art. 178 par. 2

k.k.). 
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We dług wnio sko daw ców do tych cza so -

we efek ty zwal cza nia zja wi ska nie trzeź -

wo ści na dro gach i ucie czek z miej sca

zda rze nia są ma ło sku tecz ne. Sta ty sty ki

po ka zu ją na ich sta ły wzrost, co jest 
wy star cza ją cym po wo dem do po szu ki -
wa nia no wych roz wią zań nor ma tyw nych,
pod no szą cych efek tyw ność od dzia ły wań 
po li tycz no -kry mi nal nych w tym za kre sie,
a w szcze gól no ści two rzą cych no we me cha -
ni zmy pre wen cyj ne go od dzia ły wa nia, 
znie chę ca ją ce po ten cjal nych spraw ców do
pod ję cia tego ro dza ju za cho wań – na pi sa no

w uza sad nie niu wnio sku.

War to pod kre ślić, że jest to już ko lej -

na po sel ska ini cja ty wa w mi nio nym 

dwu dzie sto le ciu, usi łu ją ca po zba wić nie -

trzeź wych spraw ców wy pad ków dro go -

wych ich „na rzę dzia zbrod ni”. Wszyst kie

do tąd spa li ły na pa new ce. Czy ta zo sta -

nie prze gło so wa na?

JAZ DA BEZ PRAW NA
W ubie głym ro ku po li cjan ci dro gów ki

za trzy ma li po nad 31 tys. kie row ców bez

pra wa jaz dy. Z tej licz by aż 26 tys.

(ok. 80 proc.) ni gdy nie mia ło upraw nień

do kie ro wa nia po jaz da mi me cha nicz ny -

mi. Po zo sta li to za po mi nal scy, któ rzy

port fel z do ku men ta mi zo sta wi li w do -

mu, oraz kie row cy uka ra ni przez sąd za -

trzy ma niem upraw nień za jaz dę

po pi ja ne mu lub spo wo do wa nie po waż -

ne go wy pad ku.

Ska la te go zja wi ska z pew no ścią jest

du żo wyż sza. Nikt nie ma wąt pli wo ści,

że ist nie je ciem na licz ba osób, któ re

świa do mie sia da ją za kie row ni cą bez pra -

wa jaz dy. W Pol sce ma my za re je stro wa -

nych oko ło 24 mln aut (w tym 17 mln

oso bo wych). Je śli w sze ściu mi lio nach

za trzy ma nych do kon tro li w 2012 r. po jaz -

dach stwier dzo no oko ło 26 tys. kie row -

ców bez upraw nień do ich pro wa dze nia,

to moż na za ło żyć, że gdy by uda ło się

skon tro lo wać wszyst kie za re je stro wa ne

au ta, osób ta kich mo gło by być czte ry

razy wię cej.

Pro blem jest więc nie ba ga tel ny, sys -

tem kar nie od stra sza sku tecz nie

przed po peł nia niem te go wy kro cze nia.

500-zło to wy man dat (bez punk tów kar -

nych) nie jest zbyt do le gli wą ka rą. Su -

row sza, do 3 lat po zba wie nia wol no ści,

gro zi tyl ko za zła ma nie są do we go zakazu

pro wa dze nia po jaz dów bez upraw nień.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. Krzysztof Chrzanowski, Andrzej Mitura
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Roz pra wa w Stras bur gu
13 lu te go przed Wiel ką Izbą Eu ro pej skie go Try bu na łu Praw Czło wie ka (ETPC) w Stras -

bur gu od by ła się roz pra wa w spra wie skar gi ka tyń skiej, wnie sio nej przez krew nych po li cjan -

tów, żoł nie rzy WP i in nych funk cjo na riu szy II RP, za mor do wa nych na roz kaz Sta li na w 1940 r. 

Lu to wa roz pra wa pu blicz na by ła wy ni kiem od wo ła nia się stro ny pol skiej od wy ro ku, jaki

16 kwiet nia ub.r. wy dał skład sied miu sę dziów try bu na łu w Stras bur gu. We wrześniu ub.r.

ETPC przy chy lił się do wnio sku, aby spra wę roz pa trzy ła Wiel ka Izba, w skła dzie sie dem na -

stu sę dziów. 

13 lu te go br. w Stras bur gu stro ny po wtó rzy ły swo je ar gu men ty. We dług ko men ta to rów

przed sta wi cie le Ro sji nie po wie dzie li ni cze go no we go. Ro sja ob sta je, że try bu nał nie ma

kom pe ten cji, aby zaj mo wać się spra wą ka tyń ską, gdyż do szło do niej, za nim po wsta ła Kon -
wen cja o ochro nie praw czło wie ka i pod sta wo wych wol no ści. Ro sja przy ję ła kon wen cję w 1998 r.

Ro syj skie śledz two ka tyń skie trwa ło od 1990 do 2004 r. Ro sja nie ar gu men tu ją, że po 1998 r.

w śledz twie nie za szły żad ne istot ne zmia ny. Ten punkt wi dze nia – nie moż ność oce ny przez

sę dziów ze Stras bur ga ro syj skie go śledz twa – po dzie li li czę ścio wo sę dzio wie try bu na łu

w kwiet niu 2012 r. Stro na pol ska przed sta wi ła na to miast ar gu ment, że w 2002 r. wła dze Ro -

sji otrzy ma ły no wy ma te riał w po sta ci ukra iń skiej li sty ka tyń skiej, któ rą Ukra ina przy sła ła

w ra mach po mo cy praw nej. Po zwa la to więc try bu na ło wi zba dać ro syj skie śledz two. 

– Wie rzę, że za pad nie spra wie dli wy wy rok i wy gra my, po to po je cha łam do Stras bur ga

– po wie dzia ła po roz pra wie Kry sty na Krzysz ko wiak, jed na ze skar żą cych, cór ka przo dow -

ni ka Po li cji Pań stwo wej Mi cha ła Adam czy ka, o któ rym pi sa li śmy na na szych ła mach.

– Suk ce sem jest, że już wcze śniej try bu nał uznał mor dy z 1940 r. za zbrod nię wo jen ną.

Teraz na le ży uzbro ić się w cier pli wość i po cze kać. Cze ka li śmy 73 la ta, więc wy trzy ma my

do koń ca ro ku. 

– Je stem do brej my śli, praw da jest po na szej stro nie – do da je Ry szard Adam czyk, brat Kry -

sty ny Krzysz ko wiak, któ ry, mi mo że nie jest skar żą cym, to na roz pra wę do Stras bur ga tak że

po je chał. – My ślę, że Ro sji trud no ode rwać się od my śle nia, któ re pre zen to wa ła przez ostat -

nich kil ka dzie siąt lat, wte dy ja ko ZSRR. Ca ły czas trud no jej się przy znać do prze szło ści. 

Wy rok za pad nie praw do po dob nie pod ko niec te go ro ku i bę dzie osta tecz ny.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 

Ope ra cja „Okup”
Za po mo cą „po li cyj ne go” tro ja na wy łu dza li od użyt -

kow ni ków nie tyl ko pie nią dze, ale i da ne z ich kom pu -

te rów. W sa mej Hisz pa nii ich ofia rą pa dło co naj mniej 1200 użyt kow ni ków in ter ne tu. 

Zor ga ni zo wa na gru pa cy ber prze stęp ców zo sta ła w lu tym roz bi ta przez po li cję hisz pań -

ską, przy współ pra cy z Eu ro pej skim Cen trum Cy ber prze stęp czo ści, od stycz nia dzia ła ją -

cym w Eu ro po lu. W ope ra cji pod kryp to ni mem „Okup” aresz to wa no 11 osób. Pierw szy,

w Zjed no czo nych Emi ra tach Arab skich, wpadł 27-let ni Ro sja nin, od po wie dzial ny za stwo -

rze nie, roz wój i mię dzy na ro do wą dys try bu cję róż nych wer sji zło śli we go opro gra mo wa nia.

To pro gram, o któ rym w „Po li cji 997” pi sa li śmy w grud niu („Cy ber prze stęp czość De part -

ment ata ku je”). Ten, któ ry blo ku je kom pu ter i żą da oku pu za nie wła ści we ko rzy sta nie

z in ter ne tu. W Pol sce, po da jąc się za po li cję z Sę pól na Kra jeń skie go, do ma ga się 300–500

zło tych, w Eu ro pie, pod szy wa jąc się pod Eu ro pol i po li cje róż nych państw – naj czę -

ściej 100 eu ro. 

W Hisz pa nii aresz to wa no sze ściu oby wa te li Ro sji, dwóch Ukra iń ców i dwóch Gru zi -

nów, któ rzy dzia ła li w gru pie wy łu dza ją cej i pio rą cej pie nią dze. W pro win cji Ma la ga po li -

cja za bez pie czy ła sprzęt kom pu te ro wy, któ ry słu żył do po peł nia nia prze stępstw,

i oko ło 200 kart kre dy to wych, któ re krót ko przed tem po słu ży ły do wy pła ce nia 26 ty się -

cy eu ro. Zna le zio no też do wo dy na to, że prze stęp cy ko rzy sta li z sys te mów płat ni czych

Ukash, Pay sa fe card i Mo ney Pak. Ana li za wir tu al nych trans ak cji wska zu je na to, że wy łu -

dzo ne i wy pra ne pie nią dze tra fia ły do Ro sji. 

W ope ra cji „Okup” po za róż ny mi jed no sta mi po li cji hisz pań skiej uczest ni czy li: Eu ro -

pol, In ter pol, hisz pań scy przed sta wi cie le dy plo ma tycz ni w Mo skwie i w Unii Eu ro pej -

skiej.

źró dło: Eu ro pol (IF)
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U chwa ła Są du Naj wyż sze go w spra wie nad uży -

cia wła dzy lub nie do peł nie nia obo wiąz ków

przez funk cjo na riu szy pu blicz nych zo sta ła

pod ję ta na wnio sek Rzecz ni ka Praw Oby wa tel -

skich. Or gan wnio sko wał o roz strzy gnię cie przez

skład sied miu sę dziów Izby Kar nej roz bież no ści

w wy kład ni pra wa, wy stę pu ją cych w orzecz nic twie

są dów po wszech nych i Są du Naj wyż sze go, w za -

kre sie wy stęp ku okre ślo ne go w art. 231 par. 1 k. k.

Wy mie nio ny prze pis mó wi, że funk cjo na riusz pu -

blicz ny, któ ry, prze kra cza jąc swo je upraw nie nia lub

nie do peł nia jąc obo wiąz ków, dzia ła na szko dę in te -

re su pu blicz ne go lub pry wat ne go, pod le ga ka rze

po zba wie nia wol no ści do lat 3.

RPO py tał, czy prze stęp stwo okre ślo ne w tym

prze pi sie ma cha rak ter for mal ny, czy też ma te rial -

ny, tzn., czy dla przy pi sa nia od po wie dzial no ści

za prze stęp stwo z art. 231 par. 1 k. k. ko niecz ne

jest usta le nie ist nie nia skut ku w po sta ci bez -

po śred nie go na ra że nia na nie bez pie czeń stwo 

wy stą pie nia szko dy dla zin dy wi du ali zo wa ne go

i skon kre ty zo wa ne go w da nych oko licz no ściach

fak tycz nych in te re su pu blicz ne go lub pry wat ne go

wsku tek nad uży cia upraw nień lub nie do peł nie nia

obo wiąz ków przez funk cjo na riu sza pu blicz ne go.

Zgod nie z pod ję tą przez Sąd Naj wyż szy uchwa -

łą wy stę pek okre ślo ny w tym prze pi sie na le ży

do ka te go rii prze stępstw z kon kret ne go na ra że nia

na nie bez pie czeń stwo, a więc ma te rial nych, zna -

mien nych skut kiem, któ rym jest wy stą pie nie nie -

bez pie czeń stwa po wsta nia szko dy w in te re sie

pu blicz nym lub pry wat nym.

– To ozna cza obo wią zek wy ka za nia przez or gan

pro ce so wy, przed sta wia ją cy za rzu ty i kie ru ją cy 

na stęp nie do są du akt oskar że nia, że spraw ca nie

tyl ko nad użył upraw nień lub nie do peł nił obo wiąz -

ków, ale dzia łał przy tym z za mia rem kon kret ne go

na ra że nia na nie bez pie czeń stwo po wsta nia szko dy

w in te re sie pu blicz nym lub pry wat nym – in for mu -

je dr Mar cin War choł z Ze spo łu Pra wa Kar ne go

Biu ra Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich. – Uchwa ła

Są du Naj wyż sze go spra wi, że dla przy pi sa nia funk -

cjo na riu szo wi czy nu z art. 231 par. 1 k. k. ko niecz -

ne bę dzie udo wod nie nie za ist nie nia kon kret ne go

na ra że nia na po wsta nie szko dy, przy czym owo na -

ra że nie nie mo że być je dy nie abs trak cyj ne. 

Jak się oka zu je, do ska za nia po li cjan ta lub in ne go

funk cjo na riu sza pu blicz ne go z art. 231 par. 1 k. k.

nie wy star czy sa mo prze kro cze nie upraw nień lub

nie do peł nie nie obo wiąz ków. Mo że to jed nak 

spo wo do wać od po wie dzial ność dys cy pli nar ną. 

Na to miast od po wie dzial ność kar na funk cjo na riu -

sza wy stą pi wte dy, gdy bę dzie ist nia ło re al ne za -

gro że nie dla in te re su pu blicz ne go lub pry wat ne go. 

– Sta no wi to istot ne od dzie le nie od po wie dzial -

no ści kar nej od dys cy pli nar nej – uwa ża dr Mar cin

War choł. – W do tych cza so wym sta nie praw nym

mo gło do cho dzić, przy przy ję ciu cha rak te ru for -

mal ne go (bez skut ko we go) prze stęp stwa, do ska -

za nia funk cjo na riu sza, gdy za sad ne by ło je dy nie

wy mie rze nie ka ry dys cy pli nar nej – do da je. 

War to za zna czyć, że uchwa ła Są du Naj wyż sze go

nie jest wią żą ca dla są dów niż szych in stan cji, ale

to nie ozna cza, że nie ma ona dla nich żad ne go

zna cze nia. – Są dy mo gą w roz pa try wa nych przez

sie bie spra wach przy jąć in ną in ter pre ta cję prze pi -

su. Ry zy ku ją wów czas, że ich wy rok bę dzie w to ku

dal sze go po stę po wa nia uchy lo ny, a to prze waż nie

po wstrzy mu je je od przyj mo wa nia od mien nej in -

ter pre ta cji – mó wi Krzysz tof Mi cha łow ski z Ze spo -

łu Pra so we go Są du Naj wyż sze go. Z in for ma cji

uzy ska nych w Są dzie Naj wyż szym wy ni ka, że

uchwa ła ta nie mo że być pod sta wą wzno wie nia po -

stę po wań w spra wach za koń czo nych wy ro ka mi pra -

wo moc ny mi.

AR TUR KO WAL CZYK

TYLKO SŁUŻBA Art. 231 par. 1 k.k. – orzecznictwo POLICJA 997       marzec 2013 r.22

Sąd wyznaczył granice
odpowiedzialności

Do skazania funkcjonariusza publicznego z art. 231 par. 1 k.k.
potrzebne jest wystąpienie realnego, odrębnego od samego
zachowania się sprawcy, zagrożenia dla interesu publicznego lub
prywatnego – tak w skrócie można opisać rozstrzygnięcie Sądu
Najwyższego, które zapadło 25 stycznia 2013 r. Wyznacza ono
granice odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej m.in.
policjantów.

Uchwała Sądu Najwyższego sprawi, że 
dla przypisania funkcjonariuszowi czynu
z art. 231 par. 1 k.k. konieczne będzie
udowodnienie zaistnienia konkretnego

narażenia na powstanie szkody, przy czym
owo narażenie nie może być jedynie

abstrakcyjne.
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Za za wi nio ne prze kro cze nie upraw nień lub

nie wy ko na nie obo wiąz ków wy ni ka ją cych

z prze pi sów pra wa gro zi po li cjan to wi od po -

wie dzial ność dys cy pli nar na, o któ rej mo wa w art. 132

usta wy z 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji. Za prze kro cze nie

upraw nień lub nie do peł nie nie obo wiąz ków gro żą tak -

że sank cje kar ne wy ni ka ją ce z art. 231 par. 1 i 3 k.k.

W 2010 r. licz ba prze stępstw z te go ar ty ku łu za rzu -

co nych funk cjo na riu szom Po li cji wy nio sła 117, w na -

stęp nym ro ku spa dła do 67, w 2012 ro ku zaś

zmniej szy ła się do 46. Te da ne Biu ra Spraw We -

wnętrz nych KGP do ty czą wy da nia przez pro ku ra to -

rów po sta no wień o przed sta wie niu po li cjan tom

za rzu tów z art. 231 par. 1 i 3 k.k., gdzie prze stęp stwo

wy ni ka ją ce z tych prze pi sów by ło czy nem głów nym.

PRZE KRO CZE NIE 
Aby nie do szło do prze kro cze nia upraw nień przez

funk cjo na riu sza pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści

służ bo wych, mu szą one mieć

pod sta wę praw ną i pod sta wę

fak tycz ną. Do dat ko wo re ali -

za cja tych czyn no ści po win -

na się od by wać w spo sób

prze wi dzia ny przez prze pi sy

pra wa. Na ru sze nie tych wa -

run ków mo że spo wo do wać,

że dzia ła nie po li cjan ta bę dzie

bez praw ne i po cią gnie za

so bą od po wie dzial ność kar ną

lub dys cy pli nar ną. 

Ja ko przy kład moż na po dać

hi sto rię po li cjan ta, któ ry

prze kro czył upraw nie nia

służ bo we w ten spo sób, że,

po spraw dze niu toż sa mo ści

oso by, do ko nał nie upraw nio -

ne go prze szu ka nia za war to ści

me bli w jej po ko ju oraz tor by

po dróż nej. Sąd orzekł, że nie

by ło pod staw do prze pro wa -

dze nia ta kich czyn no ści, a je -

że li już zo sta ły wy ko na ne, to po win ny być udo ku -

men to wa ne. Funk cjo na riusz za prze kro cze nie upraw -

nień i dzia ła nie na szko dę in te re su pry wat ne go

zo stał ska za ny na 3 mie sią ce po zba wie nia wol no ści

z wa run ko wym za wie sze niem na okres pró by 4 lat. 

NIE DO PEŁ NIE NIE 
Pod czas służ by wy stę pu je tak że ry zy ko nie do peł nie -

nia obo wiąz ków, co rów nież wią że się z sank cja mi

kar ny mi wy ni ka ją cy mi z art. 231 par. 1 k.k. oraz z po -

stę po wa niem dys cy pli nar nym. Przy kła dem mo że być

funk cjo na riusz, któ ry w trak cie wy ko ny wa nia czyn -

no ści prze szu ka nia za trzy ma ne go nie ode brał tej oso -

bie te le fo nu ko mór ko we go, a w kon se kwen cji

błęd nie wy peł nił kwit de po zy to wy, nie uwzględ nia -

jąc w nim te go przed mio tu. Po li cjant zo stał ska za ny

na 6 mie się cy po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu

na 2 la ta. 

Na ko niec war to za zna czyć, że funk cjo na riusz,

przy stę pu jąc do wy ko ny wa nia czyn no ści służ bo wych,

po wi nien mieć na uwa dze, iż każ de mu oby wa te lo wi,

zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem, przy słu gu je moż -

li wość zło że nia za ża le nia na ich prze pro wa dze nie

do wła ści we go miej sco wo pro ku ra to ra. Pra wa oby wa -

te la w tym za kre sie wy ni ka ją z art. 15 ust. 7 usta wy

z 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji.

ARTUR KOWALCZYK

marzec 2013 r.       POLICJA 997 Art. 231 par. 1 k.k. – zgodnie z uprawnieniami  TYLKO SŁUŻBA 23

Po pierwsze: 
podstawa prawna i faktyczna
Policjantom wykonującym czynności służbowe przysługuje wiele
uprawnień, m.in. możliwość legitymowania, przeszukania
i zatrzymania osób. Trzeba jednak uważać, żeby przy ich
wykonywaniu nie nadużyć władzy, bo konsekwencje mogą być
poważne.

źródło: Biuro Kontroli KGP
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Dzięki mł. asp. Marcinowi Zalewskiemu i sierż. sztab.
Dawidowi Czekajowi z Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego z KPP w Lipnie żyje mężczyzna, który
prowadząc samochód, zapadł w hiperglikemię. 

16 stycz nia 2013 r. oko ło 16.00 po li cjan ci kon tro lo wa li po jaz dy

na tra sie kra jo wej 10. By li wła śnie w Karn ko wie, gdy za trzy -

mał się kie row ca i po in for mo wał, że wi dział sa mo chód, któ -

ry pro wa dzi oso ba bę dą ca pod wpły wem al ko ho lu. Po li cjan ci

na tych miast wsie dli do ra dio wo zu. Po prze je cha niu kil ku na stu ki lo -

me trów w kie run ku War sza wy zo ba czy li ja dą ce ca łą sze ro ko ścią dwu -

kie run ko wej jezd ni au di 6 kom bi.

10 KM ZYG ZA KIEM I POD PRĄD
– Pro wa dzą cy od bi jał raz w le wo, raz w pra wo – opo wia da ją funk cjo na -

riu sze. – Je cha li śmy za nim, mie li śmy włą czo ną sy re nę, da wa li śmy

świa tła mi zna ki, by się za trzy mał, ale nie re ago wał. Kie row cy ja dą cy

z na prze ciw ka, wi dząc, co się dzie je oraz sły sząc sy re nę, zjeż dża li

na po bo cze. My ca ły czas „roz py cha li śmy” po jaz dy, mu sie li śmy mieć

go na oku, nie do pu ścić do tra ge dii. W pew nym mo men cie au di zna -

la zło się na wprost ja dą cej z prze ciw ka cię ża rów ki, w ostat niej chwi li

jed nak od bi ło w pra wo i wy lą do wa ło w ro wie. 

Kie ru ją cy miał szczę ście – czte ry sta me trów da lej jest wia dukt,

a tam nie miał by gdzie ucie kać.

ZA PACH AMO NIA KU
Kie row ca nie był w sta nie mó wić, tyl ko beł ko tał. W środ ku sa mo cho -

du nie czuć by ło al ko ho lu, ale amo niak.

– Znam ten za pach, mój nie ży ją cy już dzia dek cho ro wał na cu krzy -

cę – mó wi Mar cin Za lew ski. – To, że czło wiek chwie je się, czy ma nie -

wy raź ną mo wę, nie zna czy, że jest pi ja ny.

Po li cjan ci, po spraw dze niu, czy męż czy zna ma ura zy, roz luź ni li mu

kra wat, po otwie ra li szy by, a na stęp nie wy pro wa dzi li na ze wnątrz, a po -

tem za nie śli do ra dio wo zu, nie był bo wiem w sta nie sam iść. Za dzwo -

ni li po ka ret kę po go to wia, któ ra przy je cha ła po nie speł na sied miu

mi nu tach. Le karz stwier dził u nie go hi per gli ke mię i po dał za strzyk

z in su li ny, po któ rej kierowca po czuł się na ty le do brze, że chciał kon -

ty nu ować po dróż. Po li cjan ci – któ rzy już wcze śniej zba da li mu po ziom

al ko ho lu we krwi, wy nik był ze ro wy – prze ko na li go jed nak, że to zły

po mysł. 

Męż czy zna we zwał la we tę, któ ra ścią gnę ła au di. Nie pa mię tał swo -

jej sza leń czej jaz dy. Wra cał z de le ga cji do do mu. Ra no zro bił so bie za -

strzyk z in su li ny, nie zjadł na wet śnia da nia, ca ły czas pił je dy nie

co ca -co lę. W sa mo cho dzie miał glu ko metr, jed nak nie mie rzył so bie

po zio mu cu kru.

Bar dzo dzię ko wał funk cjo na riu szom za ura to wa nie ży cia. I za to, że

prze ko na li go, aby te go dnia nie sia dał już za kie row ni cą.

– Na dziś wy czer pa łem już li mit szczę ścia – po wie dział.

PRZY JA CIE LE NIE TYL KO Z DRO GÓW KI
– Mł. asp. Mar cin Za lew ski i sierż. sztab. Da wid Cze kaj są świet ny mi

po li cjan ta mi – mó wi insp. Da riusz Gar bar czyk, ko men dant po wia to wy

Po li cji w Lip nie. – I są bar dzo skrom ni. O ich po sta wie do wie dzia łem

się do pie ro po kil ku dniach, i to po śred nio, sa mi się nie po chwa li li.

Mł. asp. Mar cin Za lew ski w Po li cji słu ży od 2001 r. Był dziel ni co -

wym (na war szaw skim Tar gów ku), wy wia dow cą, dy żur nym, kry mi nal -

nym. Dwa i pół ro ku te mu prze niósł się do KPP w Lip nie.

Żo na Iwo na jest na uczy ciel ką, syn Adaś ma dwa i pół ro ku. 

Sierż. sztab. Da wid Cze kaj do Po li cji wstą pił w 2006 r., za czy nał

w KMP we Wło cław ku, w pre wen cji, był też wy wia dow cą. Do KPP

w Lip nie tra fił dwa la ta te mu. Jest ka wa le rem.

Pa no wie po zna li się wie le lat te mu, jesz cze przed służ bą w Lip nie.

Od ra zu zna leź li wspól ny ję zyk – mo to cy kle i w ogó le mo to ry za cja.

Każ dy z nich od dzie ciń stwa ma rzył o tym, by zo stać po li cjan tem

w ru chu dro go wym. Cho ciaż słu żą w tym sa mym wy dzia le, dość rzad -

ko ra zem peł nią dy żur.

– Przy jaź ni my się i ro zu mie my bez słów, i pry wat nie, i za wo do wo

– pod kre śla ją. – Na sza ko men da jest wy po sa żo na w do bry sprzęt, sa mo -

cho dy, mo to cy kle, tu na praw dę chce się pra co wać.

Wkrót ce ja dą do Suł ko wic na 9-dnio we szko le nie dla ra tow ni ków

me dycz nych.

– W na szej pra cy ni gdy nie wia do mo, co mo że się zda rzyć – mó wią.

– Ca ły czas mu si my się do kształ cać.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra

O objawach cukrzycy i postępowaniu z osobą chorą na cukrzycę

pisaliśmy w numerze 2/2009 „Policji 997”.

TYLKO SŁUŻBA Policjanci ratują POLICJA 997       marzec 2013 r.24

Pozory mylą

Policjant, który mi pomógł
To już szósta edy cja kon kur su, któ -

ry or ga ni zu je Ogól no pol skie Po go -

to wie dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi -

nie „Nie bie ska Li nia”. Kan dy da tów

do ty tu łu mo gą zgła szać oso by pry -

wat ne, or ga ni za cje spo łecz ne i in sty tu cje in ne niż Po li cja. Zgło sze -

nie po win no za wie rać da ne kan dy da ta, da ne oso by zgła sza ją cej

i peł ną na zwę in sty tu cji przez nią re pre zen to wa nej, da ne kon tak to -

we oraz uza sad nie nie. Szcze gó ły do ty czą ce kon kur su oraz for mu larz

zgło sze nio wy moż na zna leźć na www.po li cjant.nie bie ska li nia.pl. 

For mu larz na le ży wy sy łać pod ad re sem Ogól no pol skie go Po go -

to wia dla Ofiar Prze mo cy w Ro dzi nie „Nie bie ska Li nia”, In sty tu -

tu Psy cho lo gii Zdro wia, ul. Ko ro tyń skie go 13, 02-121 War sza wa.

Ter min zgła sza nia kan dy da tów do te go rocz nej edy cji upły wa

31 ma ja 2013 ro ku.

Od lewej: 
sierż. sztab. Dawid Czekaj 
i mł. asp. Marcin Zalewski
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W e dług da nych z koń ca wrze śnia ub. r. z 1733

kom plek sów w trwa łym za rzą dzie Po li cji 293 są

wpi sa ne do re je strów za byt ków, czy li są za byt -

ka mi lub znaj du ją się w stre fie ochro ny kon ser wa tor skiej.

Bez po śred nio wpi sa ne do tych re je strów są 102 po li cyj ne

obiek ty z nie mal 5 tys. bę dą cych w trwa łym za rzą dzie. Są

wśród nich bu dyn ki KWP we Wro cła wiu (naj star szy po -

cho dzi z lat 1865–1867 i mie ści klub spor to wy Gwar dia),

XVIII -wiecz ny pa łac Mo stow skich (sie dzi ba KSP, opie ce

kon ser wa tor skiej pod le ga ją bry ła bu dyn ku i Bia ła Sa la)

i KP I w Za brzu (wil la z 1900 r.). W trwa łym za rzą dzie

Po li cji od 2000 r. jest też olsz tyń ski ze spół daw nych ko -

szar ar ty le ryj skich z lat 1910–1913. Wpi sa no go do re je -

stru za byt ków woj. war miń sko -ma zur skie go w 2001 r.

i aby przy sto so wać go do swo ich po trzeb, olsz tyń ska KWP

mu sia ła zro bić ge ne ral ny re mont. Gar ni zon war miń sko -

-ma zur ski jest po nie kąd li de rem co do licz by za byt ko -

wych nie ru cho mo ści – sam kom pleks w Olsz ty nie ma

ich 20.

CO ZA LE CIŁ KON SER WA TOR
W mar cu 2008 r. je den z bu dyn ków kom plek su do stał po -

zwo le nie na bu do wę – za ło żo no, że po li cjan ci wpro wa dzą

się w lu tym 2010 r. Pie nią dze na roz bu do wę i re mont,

w wy so ko ści pra wie 13,3 mln zł, po cho dzić mia ły z

bu dże tu Po li cji (w ra mach pro gra mu mo der ni za cji) i

Progra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko

(ok. 5 mln zł). Jed nym z ele men tów ro bót by ło ocie ple -

nie z ze wnątrz sty ro pia nem, na co mu siał wy ra zić zgo dę

kon ser wa tor za byt ków. I wy ra ził. Nie dłu go póź niej w bu -

dyn ku obok też za czę to re mont, ale za le co no za sto so wa -

nie płyt do do cie pleń we wnętrz nych lub uży cie farb

ter mo izo la cyj nych. Po wód: ze wnętrz na war stwa ocie ple -

nia za kry ła by ory gi nal ne de ta le ar chi tek to nicz ne i znisz -

czy ła by wy koń cze nie ele wa cji, co z punk tu wi dze nia

kon ser wa tor skie go jest nie do pusz czal ne. 

Miej ski kon ser wa tor za byt ków uza sad niał, że w przy -
pad ku ar chi tek tu ry bu dyn ków po ko sza ro wych to wła śnie spo -
sób wy koń cze nia ele wa cji de cy du je o ich pla sty ce i wa lo rach
eks po zy cyj nych, a więc w znacz nym stop niu aspekt ten de cy -
du je tak że o war to ści za byt ko wej oma wia ne go obiek tu, jak
też i ca łe go ze spo łu ar chi tek to nicz ne go. Spo sób ocie ple nia
obiek tu za byt ko we go nie mo że wpły wać na po gor sze nie je go
sta nu za cho wa nia oraz pro wa dzić do na ru sze nia lub znisz -
cze nia pier wot nej sub stan cji za byt ko wej i ele men tów pier -
wot ne go wy po sa że nia bu dyn ku. Olsz tyń ska ko men da

od wo ły wa ła się do kon ser wa to ra wo je wódz kie go, ale bez

skut ku: z roz po zna nia ryn ku przez ko men dę wy ni ka ło,

że ocie pla nie od we wnątrz jest bli sko dzie się cio krot nie

droż sze od tra dy cyj ne go ze wnętrz ne go. Ale ko men da

mu sia ła się do sto so wać.

RE WI TA LI ZA CJA ŻNI NA
Ko men da po wia to wa w Żni nie jest czę ścią pie rzei 

ryn ko wej uję tej w ewi den cji za byt ków woj. ku jaw sko -

-po mor skie go i znaj du je się w stre fie A ochro ny kon ser -

wa tor skiej. Ozna cza to, że te ren, ob ję ty ści słą ochro ną

kon ser wa tor ską, obej mu je za byt ko wy ze spół za bu do wy

miej skiej z uwzględ nie niem bo ga tych de ta li ar chi tek to -

nicz nych i nie moż na od no wić sa mej ko men dy. Po trze -

ba lo kal ne go pla nu re wi ta li za cyj ne go (LPR) dla ca łe go

oto cze nia.

– W lu tym 2006 r. do pro jek tu LPR Mia sta Żnin zgło -

si li śmy przed się wzię cie obej mu ją ce pra ce ter mo mo der ni -

za cyj ne, wy mia nę nie szczel nej sto lar ki okien nej,

re stau ra cję drzwi wej ścio wych i od no wę ele wa cji żniń -

skiej ko men dy – mó wi Iza be la Adam czak -Gar stec ka

z Sek cji Za mó wień Pu blicz nych i Fun du szy Po mo co wych

KWP w Byd gosz czy. – Czę ścią pro jek tu by ły też dzia ła nia

pre wen cyj ne: po skoń cze niu prac na je sie ni 2011 r. zor ga -

ni zo wa li śmy de ba tę z tam tej szy mi gim na zja li sta mi

o prze mo cy wśród nie let nich.

Cał ko wi ty koszt tych prac to nie mal 258,4 tys. zł (po -

ło wę sta no wi do fi nan so wa nie ze środ ków unĳ nych). Jak

na pi sa no w pro jek cie, od no wa żniń skiej KPP po pra wi wa -

run ki lo ka lo we funk cjo na riu szy i pra cow ni ków i zmniej -

szy emi sję za nie czysz czeń. Lep sze wa run ki wpły ną

na ja kość i efek tyw ność pra cy, co prze ło ży się na wyż szą

wy kry wal ność i za po bie ga nie prze stęp stwom naj bar dziej

uciąż li wym dla miesz kań ców. Wszak bez piecz ne mia sto

to mia sto atrak cyj ne dla tu ry stów i in we sto rów.

Z ZA BYT KIEM NA CO DZIEŃ
W stre fie A ochro ny kon ser wa tor skiej znaj du je się też

KWP w Opo lu przy ul. Kor fan te go. Ochro nie pod le ga 

ca ła kom po zy cja za ło że nia wraz z ogro dze niem, a w szcze -

gól no ści: bry ła bu dyn ku głów ne go, mu ro wa na al ta -

na w ogro dze niu, rzeź by na at ty ce ry za li tu głów ne go

skrzy dła bu dyn ku i na bra mie, ele wa cja wraz z pła sko rzeź -

ba mi, sto lar ka okien na i drzwio wa, hol głów ny z okła-

dzi na mi ka mien ny mi ścian i po sa dzek, mar mu ro we, eks -

pre sjo ni stycz ne la va ba (umy wal nie przy ścien ne), ba lu -

stra dy kla tek scho do wych, świe tli ki i ob ra mie nia drzwi

we wnętrz nych.

W bu dyn ku za cho wa na jest win da, tzw. pa ter no ster: to

dźwig okręż ny, któ ry po ru sza się bez za trzy my wa nia

(więc wsia dać i wy sia dać trze ba w bie gu), zło żo ny z kil -

ku otwar tych ka bin po łą czo nych łań cu chem w pę tlę. Stąd

wzię ła się na zwa na wią zu ją ca do sznu ra mo dli tew ne go,

na któ rym mni si od ma wia li Oj cze nasz, czy li Pa ter no ster.
W Pol sce jest tyl ko kil ka ta kich wind, druga znajduje się

w pobliskim urzędzie wojewódzkim.

– Win da jest uru cha mia na tyl ko ra no, ze wzglę du

na oszczęd ność ener gii – wy ja śnia Lu cjan Pa trza łek z

Zabytkowe nieruchomości
Program standaryzacji komend i komisariatów ma poprawić
jakość obsługi obywateli, zwiększyć komfort pokrzywdzonych
i zapewnić godziwe warunki służby i pracy. Zadanie tym
trudniejsze, gdy komenda lub komisariat mieszczą się
w ponadstuletniej willi.

t cd. s. 28
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Najstarsze komendy
W obec nym bu dyn ku KPP w Puł tu sku, wy bu -
do wa nym w la tach 1826–1827 r., mie ści ła się
kie dyś sie dzi ba władz ob wo du puł tu skie go.
Wy bu do wa ny na to miast w 1889 r. w sty lu
neo go tyc kim KP II w So snow cu znaj du je się
w daw nym bu dyn ku ad mi ni stra cyj nym spół -
ki ak cyj nej prze my słu włó kien ni cze go Hen ry -
ka Die tla. 
Jesz cze star szy jest war szaw ski pa łac Mo -
stow skich, któ ry po wstał w la tach 1762–1765
na miej scu na le żą ce go do ro dzi ny Paców
i Brzo stow skich par te ro we go dwo ru z dzie -

dziń cem. W 1795 r.
odzie dzi czył go Ta de -
usz Mo stow ski, póź -
niej szy mi ni ster spraw
we wnętrz nych Księ -
stwa War szaw skie go
i Kró le stwa Pol skie go

– w 1822 r. prze ka zał pa łac rzą do wi Kró le stwa
Pol skie go na sie dzi bę Ko mi sji Rzą do wej
Spraw We wnętrz nych, Du chow nych i Oświe -
ce nia Pu blicz ne go. W pierw szej po ło wie

lat 70. XIX w. prze bu do wa no go na ko sza ry
Wo łyń skie go Puł ku Lejb gwar dii, a po 1918 r.
był przej ścio wą sie dzi bą in spek to ra tów woj -
sko wych i de par ta men tów Mi ni ster stwa
Spraw Woj sko wych. W trak cie po wsta nia
war szaw skie go zo stał znisz czo ny, oca la ły je -
dy nie znacz ne par tie po łu dnio wej ele wa cji
z por ty kiem. W la tach 1948–1951 od bu do wa -
no go wg pro jek tu Zyg mun ta Stę piń skie go
i wpro wa dzo no wie le zmian i uprosz czeń, wy -
ni ka ją cych z bra ku ory gi nal nej do ku men ta cji.
Bu dy nek prze zna czo no na sie dzi bę Ko men -
dy Mi li cji Oby wa tel skiej mia sta sto łecz ne go
War sza wy, a od 1990 r. znaj du je się tu Ko -
men da Sto łecz na Po li cji oraz V Od dział Mu -
zeum Na ro do we go w War sza wie, czy li
Mu zeum Po li cji (zdj. poniżej).

Zabytkowe n
Elewacja KPP w Żninie po remoncie i przed
remontem

KP II w Sosnowcu

Korytarz w KP II w Sosnowcu,
powyżej fresk na suficie

Nowoczesna recepcja
KWP w Poznaniu

Budynek koszarowy z lat 30. KWP 
w Gorzowie – i ten sam budynek przed

remontem
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nieruchomoÊci

Wyremontowany pdoz…
i szatnia do remontu

Elewacja budynku z 1923 r. KWP w Opolu

Wnętrze
opolskiej KWP

Paternoster

Lavabo

Budynek KP 
w Sulechowie z początku
XX w. przeszedł
kompleksowy remont 
w latach 2004–2008

KPP w Nidzicy wciąż czeka na remont

26-27.03:Layout 6  2/19/13  1:26 PM  Page 3



Ostat nio wy re mon to wa ne 
W la tach 2011–2012 kom plek so wy re mont prze szedł bu dy nek
KPP w Za ko pa nem (na zdjęciu powyżej), znaj du ją cy się w re je -
strze za byt ków woj. ma ło pol skie go – w gma chu zbu do wa nym
w 1925 r. mie ści ły się pen sjo nat i dom zdro wia Po li cji Pań stwo -
wej Pod Bla chą. War tość prac re mon to wych to po nad 7 mln 412
tys. zł (nie mal 200 tys. na wy ko na nie ele wa cji uzy ska no z kra -
kow skie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej). Pod nad zo rem Spo łecz ne go Ko mi te tu Ochro ny Za byt ków
Kra ko wa prze pro wa dzo no też pra ce re mon to wo -kon ser wa tor -
skie dwóch ko mi sa ria tów: 681 tys. 452 zł za KP I (grał w fil mie
Ju liu sza Ma chul skie go Vin ci) i 722 tys. 512 zł za KP II (tzw. Bia -
ły Do mek, na zdjęciu poniżej po lewej) za pła cił Na ro do wy Fun -
dusz Re wa lo ry za cji Za byt ków Kra ko wa.
W Go rzo wie Wiel ko pol skim w ra mach Lu bu skie go Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go w la tach 2009–2010 
zro bio no kom plek so wy re mont bu dyn ków ko sza ro wych
z lat 30. XX wie ku. Miesz czą się w nich m.in. SPPP, la bo ra to -
rium kry mi na li stycz ne i ar chi wum, a cał ko wi ta war tość prac to
pra wie 10 mln 400 tys. zł (po ło wę za pła ci ła Unia Eu ro pej ska,
a po ło wę bu dżet pań stwa w ra mach re zer wy ce lo wej). Pra ce
re mon to we trwa ły też w la tach 2008–2012 w KPP w Strzel cach
Kra jeń skich (na zdj. poniżej po prawej): bu dy nek z prze ło mu
lat 20. i 30. od 1967 r. znaj du je się w trwa łym za rzą dzie Po li -
cji, a od 1976 r. jest wpi sa ny do re je stru za byt ków. War tość
re mon tu to bli sko 5 mln zł.

Wy dzia łu Za opa trze nia KWP w Opo lu. – Bu dy nek po sta wio no w 1923 r.

i przed woj ną mie ści ła się w nim dy rek cja nie miec kiej ko lei. Kil ka lat

te mu dys ku to wa no o moż li wo ści po zy ska nia do ta cji ce lo wych z bu -

dże tu pań stwa na do fi nan so wa nie ro bót re mon to wo -bu dow la nych

w ko men dzie, ale że by to zro bić, trze ba naj pierw zło żyć wnio sek

o wpi sa nie obiek tu do re je stru za byt ków. 

Ta ki wpis jed nak stwa rzał by utrud nie nia, bo na ja ki kol wiek re -

mont po trzeb ne by ło by po zwo le nie kon ser wa to ra. Dla te go do tych -

cza so we pra ce są na mia rę po sia da nych środ ków bu dże to wych Po li cji:

dwa la ta te mu wy re mon to wa no stre fę wej ścio wą, kil ka lat te mu 

wy mie nio no da chów kę, a w 2007 r. wy ko na no kon ser wa cję z czę ścio -

wym od two rze niem dwóch rzeźb z ry za li tu za ok. 45 tys. zł. W pla -

nach jest jesz cze ter mo mo der ni za cja w ra mach pro gra mu Sys tem
zie lo nych in we sty cji Na ro do we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -

spo dar ki Wod nej: mia ła by ob jąć ocie ple nie stro pu pod da sza, wy mia -

nę cen tral ne go ogrze wa nia i czę ścio wo sto lar ki okien nej. Być mo że

uda się ją za cząć w tym ro ku, bo pra ce trze ba roz ło żyć na trzy la ta,

a ich war tość to oko ło 5 mln zł.

TRA DY CJA I NO WO CZE SNOŚĆ
Na ubie gło rocz ny re mont w KWP w Po zna niu po za pra cow ni ka mi

nikt by pew nie nie zwró cił uwa gi, gdy by nie na pi sa ły o nim por ta le

in ter ne to we po świę co ne współ cze snej ar chi tek tu rze. Ele men ta mi

prac re mon to wych by ły mo der ni za cja wej ścia i ho lu re cep cyj ne go

oraz mon taż win dy ze wnętrz nej dla nie peł no spraw nych. Pro jekt no -

wo cze snej, bia ło -sza rej (z nie bie ski mi ak cen ta mi) re cep cji po wstał

w pra cow ni ar chi tek to nicz nej Po znań Pro jekt. 

– Wszyst ko kon sul to wa li śmy z miej skim kon ser wa to rem za byt ków,

pod któ re go opie ką jest bu dy nek – wy ja śnia głów ny pro jek tant pra -

cow ni mgr inż. arch. Ewa Paw lic ka -Ga rus. – W paź dzier ni ku 2011 r.

wy stą pi li śmy do nie go o de cy zję o wa run kach za bu do wy, na stęp nie

o po zwo le nie na ro bo ty kon ser wa tor skie i po zwo le nie na bu do wę,

któ re do sta li śmy w mar cu 2012 r. Sa ma prze bu do wa trwa ła trzy mie -

sią ce, że by zdą żyć przed Eu ro 2012. 

Bu dy nek wiel ko pol skiej KWP nie był re mon to wa ny od po -

nad 20 lat. Oprócz wej ścia wy re mon to wa no we wnątrz dwa pię tra

i klat kę scho do wą oraz za mon to wa no sys tem prze ciw po ża ro wy. Nie

moż na na to miast ocie plić go z ze wnątrz, bo tak za de cy do wał kon -

ser wa tor, trze ba za cho wać ory gi nal ną ko lo ry sty kę. Co do mo der ni -

stycz ne go wy glą du re cep cji, to pro jek tan ci mie li wol ną rę kę

i po sta wi li przede wszyst kim na funk cjo nal ność i mi ni ma lizm. I chy -

ba żad na in na po li cyj na pla ców ka w Pol sce nie ma ta kie go po łą cze -

nia tra dy cji z no wo cze sno ścią. 

WCIĄŻ CZE KA JĄ
Wy bu do wa ny w la tach 1910–1911 bu dy nek KPP w Ni dzi cy, w trwa -

łym za rzą dzie Po li cji od 1956 r., jest wpi sa ny do re je stru za byt ków

wo je wódz twa war miń sko -ma zur skie go od 2006 r. – i jest w nim bar -

dzo du żo do zro bie nia. Trze ba m.in. wy mie nić wszyst kie okna i ocie -

plić bu dy nek (w tej chwi li ko men da jest ogrze wa na z ko tłow ni

po bli skie go szpi ta la), szat nie w piw ni cy stra szą grzy bem. W 2010 r.

uda ło się wy re mon to wać pdoz i sa ni ta ria ty oraz po szy cie da cho we,

ale to na dal ma ło. 

W ra mach pro gra mu stan da ry za cji na la ta 2013–2015 prze wi dzia ny

jest też re mont KP I w Za brzu: bu dy nek z po cząt ku XX w. wraz z ogro -

dze niem od 1990 r. jest wpi sa ny do re je stru za byt ków woj. ślą skie go.

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Mar cin Ra taj czak, Woj ciech Ku duk, An drzej Mi tu ra, KMP w So snow cu,

KWP w: Byd gosz czy, Opo lu, Kra ko wie i Go rzo wie Wiel ko pol skim
Bar dzo dzię ku ję wszyst kim licz nym, cho ciaż nie wy mie nio nym z na zwi ska,
roz mów com za po moc przy zbie ra niu ma te ria łów do te go ar ty ku łu.

U NAS Policyjna architektura POLICJA 997       marzec 2013 r.28
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90 LAT TE MU
Marzec 1923
1 III – Utwo rze nie VII Bry ga dy Sa -

ni tar no -Oby cza jo wej w Urzę dzie

Śled czym VI Okrę gu PP m.st. War -

sza wy. Jej kie row ni kiem zo stał kom.

Jó zef Ho rec ki.

5 III – Roz po rzą dze nie mi ni stra spaw we wnętrz nych w przed mio cie
po bie ra nia od sa mo rzą du kosz tów utrzy ma nia Po li cji Pań stwo wej
(Dz.U. RP nr 31, poz. 194).

5 III – Pod czas wy ko ny wa nia obo wiąz ków służ bo wych w Te atrze

Miej skim w Ka to wi cach śmier tel nie po strze lo ny zo stał przez ban -

dy tę z od dzia łu Sto lo rza post. Win cen ty Kur pas z I Ko mi sa ria tu PP.

Je go ko le gę, post. Ka ro la Ja si ka, prze wie zio no do szpi ta la.

8 III – Roz ka zem nr 54/23 KG PP Re fe rat Ru chu Ko ło we go sto łecz -

nej po li cji, wcho dzą cy do tąd w skład Re zer wy

Okrę go wej, pod po rząd ko wa no Urzę do wi Śled -

cze mu w War sza wie. W struk tu rze urzę du zo -

stał VIII Bry ga dą, pod kie row nic twem kom.

Igna ce go Grzę dzi cy. 

14 III – „Prze gląd Wie czor ny” do niósł o pro -

jek cie li kwi da cji Ko men dy Głów nej Po li cji

Pań stwo wej. MSW prze sła ło do re dak cji de -

men ti.

23 III – We szła w ży cie no wa in struk cja dla

ko mi sa ria tów PP m.st. War sza wy w spra wach

do cho dzeń i śledztw.

25 III – Na szo sie sie dlec kiej ko ło Ka łu szy -

na (pow. Mińsk Maz.) nie zna ni spraw cy za -

strze li li ko men dan ta miej sco we go po ste run ku

PP st. przod. Kon stan te go Pu chal skie go.

„Za zbyt nią gor li wość w tro pie niu prze stęp ców” – jak na pi sa li w jed -

nym z li stów prze sła nych pod je go ad re sem.

26 III – Ra da Mi ni strów przy ję ła pro jekt usta wy o upo sa że niu funk -

cjo na riu szy pań stwo wych i woj ska. Pro jekt zwięk sza róż ni cę mię dzy

upo sa że niem po li cjan tów o niż szych stop niach służ bo wych oraz

zmniej sza licz bę grup służ bo wych z 18 do 16. 

27/28 III – Jed no cze sna ob ła wa po li cyj na w trzech po wia tach: war -

szaw skim, błoń skim i gró jec kim. Za trzy ma no kil ku dzie się ciu po dej -

rza nych o róż ne prze stęp stwa, w tym kil ku po szu ki wa nych li sta mi

goń czy mi zło dziei i de zer te rów.

40 LAT TE MU
Marzec 1973
3 III – Na Cmen ta rzu Ko mu nal -

nym na Po wąz kach od by ły się po -

grze by ofiar ka ta stro fy lot ni czej

pod Szcze ci nem: mi ni stra SW Wie -

sła wa Ociep ki (lat 53), płk. Cze sła wa Kar skie go (lat 51), płk. Wie -

sła wa Zaj dy (lat 41), ppłk. Mie czy sła wa Szu mow skie go (lat 54),

ppłk. Wie sła wa Strze lec kie go (lat 41), kpt. Wło dzi mie rza Wul kie wi -

cza (lat 33) i st. sierż. Mi ko ła ja To ma li (lat 28).

18 III – Dwaj nie zna ni spraw cy na pa dli na war tow ni ka Pod la skiej

Jed nost ki Wojsk Ochro ny We wnętrz nej. Po je go obez wład nie niu, zra -

bo wa li mu broń. W pod ję tej na tych miast ak cji po ści go wej, która do -

pro wa dzi ła do uję cia oby dwu ban dy tów, wyróżnili się plu to no wi

Mi ko łaj Prysz czep ko i Wła dy sław Mi cha łow ski oraz sierż. Jan Ła piń -

ski, funk cjo na riu sze KW MO w Bia łym sto ku.

22 III – Ra da Pań stwa, na wnio sek pre ze sa

Rady Mi ni strów, po wo ła ła Sta ni sła wa Ko wal czy -

ka (lat 49), do tych cza so we go se kre ta rza KC

PZPR, na sta no wi sko mi ni stra spraw we wnętrz -

nych. Ko wal czyk to ab sol went AGH w Kra ko -

wie, mgr inż. me ta lurg. 

26 III – W Ka to wi cach -Mi lo wi cach otwar to

nowy Ośro dek Szko le nia MO.

20 LAT TE MU
Marzec 1993
3–6 III – Na za pro sze nie KKW

NSZZ Po li cjan tów prze by wa ła

w War sza wie de le ga cja Eu ro pej skiej

Ra dy Związ ków Za wo do wych Po li -

cjan tów (CESP) z jej pre zy den tem

Mi gu elem Mar ti nem Pe dra zem na cze le.

7 III – Pod czas peł nie nia obo -

wiąz ków służ bo wych śmier tel nie

ran ny zo stał 27-let ni Ja cek En gel,

funk cjo na riusz Ko mi sa ria tu Po li -

cji w Jel czu -La sko wi cach. Je go

ko le ga z pa tro lu, sierż. Zbi gniew

Kłap kow ski, od niósł cięż kie ra ny

po strza ło we. Po kil ku go dzi nach

spraw ców uję to w ob ła wie.

10 III – Przed Są dem Okrę go -

wym w Ka to wi cach roz po czął się

pro ces by łych funk cjo na riu szy MO plu to nu spe cjal ne go, od po wie -

dzial nych za śmierć dzie wię ciu gór ni ków z ko pal ni „Wu jek” oraz zra -

nie nie 25 in nych. Na ła wie oskar żo nych za sie dli, do pro wa dze ni

z aresz tu, by ły za stęp ca ko men dan ta wo je wódz kie go MO płk Ma -

rian O., by ły do wód ca ZO MO płk Ka zi mierz W. oraz by ły do wód ca

plu to nu spe cjal ne go chor. Ro mu ald C.

19 III – W KWP w Ło dzi uru cho mio no no wą, elek tro nicz ną cen tra -

lę te le fo nicz ną „Lim ba” MECT -800 (prod. pol skiej), za stę pu jąc do -

tych cza so wą elek tro me cha nicz ną Sie men sa z ro ku 1937.

22 III – Ra da Mi ni strów przy ję ła pro jekt no we li za cji ustaw o Urzę -

dzie Mi ni stra Spraw We wnętrz nych, o Po li cji, o Urzę dzie Ochro ny

Pań stwa oraz o Stra ży Gra nicz nej.

31 III – W Ber nie (Szwaj ca ria) od by ła się 22. Eu ro pej ska Kon fe ren -

cja Re gio nal na In ter po lu. Pol ską po li cję re pre zen to wa li: insp. Zdzi -

sław Cent kow ski – za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji, pod insp.

An drzej Ko wesz ko – dy rek tor Kra jo we go Biu ra In ter po lu, oraz 

nad kom. Han na Rusz kow ska – na czel nik te goż biu ra.

J. Pac.
zdj. „Na Po ste run ku”, ar chi wum 

Delegacja CESP
w SejmieKom. Ignacy

Grzędzica,
szef VIII Brygady
Urzędu Śledczego
m.st. Warszawy
(Referatu Ruchu
Kołowego)

Pogrzeb st. sierż. Jacka Engela
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Czy funkcjonariusze i pracownicy Policji nadużywają
alkoholu? Czy sięgają po niego w godzinach pracy?
Czy jest to akceptowane przez otoczenie? Czy osoby,
które nadużywają alkoholu, powinny zostać zwolnione?

Od po wie dzi na te py ta nia da je ba da nie prze pro wa dzo ne przez

Ko men dę Głów ną Po li cji pt. Opi nie na te mat spo ży wa nia al ko -
ho lu przez funk cjo na riu szy i pra cow ni ków Po li cji. Prze pro wa -

dzo no je dro gą elek tro nicz ną, a uczest ni czy ło w nim 771 po li cjan tów

i pra cow ni ków, ko biet i męż czyzn, wy ty po wa nych lo so wo, za trud -

nio nych w jed nost kach w ca łej w Pol sce.

– Ba da nia te od mi to lo gi zowu ją po ka zy wa ny, szcze gól nie ostat nio,

przez nie któ re me dia, ob raz Po li cji ja ko miej sca, gdzie wó da le je się

stru mie nia mi, a za trud nio ne w niej oso by two rzą za mknię te, wza -

jem nie kry ją ce się, śro do wi sko pi ja ków – mó wi Krzysz tof Ska rzyń -

ski z Wy dzia łu Psy cho lo gów Po li cyj nych KGP. – Otóż oka zu je się, że

po li cjan ci nie spo ży wa ją wię cej al ko ho lu niż przed sta wi cie le in nych

za wo dów. Nie przy by li prze cież z Mar sa, ale są ta cy, jak spo łe czeń -

stwo, z któ re go się wy wo dzą. Ba da nia do wo dzą też, że w Po li cji nie

ma ak cep ta cji i przy zwo le nia na pi cie al ko ho lu.

Opi nie na te mat spo ży wa nia al ko ho lu przez funk cjo na riu szy i pra -
cow ni ków Po li cji prze pro wa dzo no na po trze by bu do wy wspól ne go,

spój ne go, no wo cze sne go pro gra mu pro fi lak ty ki al ko ho lo wej dla służb

mun du ro wych. Re ali zo wa ne jest w ra mach gru py ro bo czej sku pia ją -

cej przed sta wi cie li Pań stwo wej Agen cji Roz wią zy wa nia Pro ble mów

Al ko ho lo wych, Ko men dy Głów nej Po li cji (psy cho lo gów, ana li ty ków),

Cen tral ne go Za rzą du Służ by Wię zien nej, Ko men dy Głów nej Żan -

dar me rii Woj sko wej, Mi ni ster -

stwa Obro ny Na ro do wej, Ko -

men dy Głów nej Pań stwo wej Stra ży

Po żar nej, Ko men dy Głów nej Stra ży

Gra nicz nej, jak rów nież przed sta wi cie li

Woj sko we go Biu ra Ba dań Spo łecz nych.

Każ da ze służb wy ko na ła ba da nia we wła -

snym za kre sie i na wła sny uży tek.

Uży to tej sa mej me to do lo gii, 

py ta nia i po le ce nia by ły iden -

tycz ne.

CO I KIE DY PI JĄ
Z wy po wie dzi 41,4 proc. re spon den tów wy ni ka, że w cią gu 12 mie -

się cy (przed wykonaniem badania) po al ko hol, w tym pi wo, się gnęli

dwa do czte rech ra zy w mie sią cu, a 34 proc., że raz w mie sią cu lub

rza dziej. Pi ją przede wszyst kim w dni wol ne od pra cy (87,8 proc.),

pod czas spo tkań to wa rzy skich (77,9 proc.) lub ro dzin nych (51,3

proc.). Jedna czwar ta ba da nych de kla ru je, że pi je, po nie waż lu bi kon -

kret ny smak (np. pi wa, wi na) oraz aby się zre lak so wać, roz luź nić,

uspo ko ić. 

Al ko hol czę ściej spo ży wa ją męż czyź ni. Naj więk sze po wo dze nie

ma pi wo, w cią gu 30 dni się ga ło po nie 76,6 proc. ba da nych. Pa no wie

pi ją go wię cej niż pa nie (84,7 proc. i 54,2 proc.), któ re pre fe ru ją wino

– w cią gu mie sią ca co naj mniej je den kie li szek wy pi ło 53,7 proc. ko -

biet i tyl ko 38,7 proc. męż czyzn.

Je śli cho dzi o na po je wy so ko pro cen to we, to 68,8 proc. an kie to wa -

nych za de kla ro wa ło, że się gnę ło po nie w cią gu ostat nie go mie sią ca,

przy czym ko bie ty rza dziej niż męż czyź ni (54,3 proc. wska zań wo -

bec 73,9 proc.). Gra ni cę ry zy kow ne go pi cia (w Pol sce dla męż czyzn

są to 4 jed nost ki, tj. 40 g czy ste go al ko ho lu dzien nie, 5 ra zy w ty go -

dniu, a dla ko biet 2 jed nost ki dzien nie, tj. 20 g 5 ra zy w ty go dniu)

wód ki lub in nych na po jów wy so ko pro cen to wych prze kro czy ło 1 proc.

ko biet i 3,6 proc. męż czyzn. Z ba dań wy ni ka, że pra cow ni cy Po li cji

rza dziej niż funk cjo na riu sze pi ją wód kę.

Pra wie wszy scy ba da ni (96,6 proc.) stwier dzi li, że spo ży wa nie al -

ko ho lu rzad ko przy spa rza ło im pro ble mów – za rów no w ży ciu pry -

wat nym, jak i za wo do wym. Nie wiel ki jest też od se tek osób

przy zna ją cych, że al ko hol miał na nich ne ga tyw ny wpływ. 

W cią gu ba da ne go ro ku pra wie ża den z an kie to wa nych funk cjo na -

riu szy i pra cow ni ków Po li cji nie opu ścił dnia pra cy ze wzglę du

na spo ży cie al ko ho lu dnia po przed nie go, ani nie się gnął po nie go na -

stęp ne go dnia po spo ży ciu.

AL KO HOL A STRES
Dla cze go lu dzie pi ją al ko hol? Czę sto, że by za głu szyć stres. A co po -

wo du je stres w Po li cji? Ba da nym przed sta wio no 15 sy tu acji, wy da -

rzeń lub bodź ców, któ re mo gą go wy wo ły wać za rów no w ży ciu

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY Alkohol w Policji POLICJA 997       marzec 2013 r.30

Po li cjan ci nie przy by li
z Mar sa

De cy zje pod ję te wo bec po li cjan tów, któ rzy uczest ni czy li
w wy da rze niach ko mu ni ka cyj nych, bę dąc pod wpły wem
al ko ho lu w 2012 r.:
– wo bec 48 osób po stę po wa nie kar ne jest w to ku;
– 39 osób zwol nio no w try bie ad mi ni stra cyj nym (art. 41 ust. 2

pkt 8 usta wy o Po li cji);
– 3 oso by wy da lo no dys cy pli nar nie ze służ by (art. 41 ust. 1

pkt 3);
– 1 oso bę zwol nio no w try bie ad mi ni stra cyj nym ze służ by ze

wzglę du na orze cze nie o nie zdol no ści do służ by (art. 41
ust. 1 pkt 1);

– wo bec 7 osób po stę po wa nie kar ne umo rzo no (w 6 przy pad -
kach ze wzglę du na śmierć, w jed nym zgod nie z art. 17
par. 1 k.k.), 12 osób zo sta ło zwol nio nych na wła sną proś bę
(art. 41 ust. 3).
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pry wat nym, jak i za wo do wym. Po pro szo no o wska za nie naj wy żej

trzech z nich. Na pierw szym miej scu zna la zły się re la cje z prze ło -

żo nym (41,8 proc.), na stęp nie brak pie nię dzy w bu dże cie do mo -

wym (36,3 proc.) oraz nad mier ne ob cią że nie pra cą (35 proc.). Co

czwar ty z re spon den tów twier dzi, że przy czy na mi po wsta wa nia na -

pię cia i ne ga tyw nych emo cji są pre sja na re zul ta ty osią ga ne w jak

naj krót szym cza sie oraz nad miar for mal no ści, biu ro kra cja. A tak że

kon flik ty w ro dzi nie i złe wa run ki pra cy. 

Nad mier ny ry gor, dys cy pli na, roz łą ka z ro dzi ną ze wzglę dów za -

wo do wych, ry zy ko utra ty zdro wia lub ży cia w trak cie wy ko ny wa -

nia pra cy oraz trud no ści z po go dze niem obo wiąz ków ro dzin nych

i za wo do wych to źró dła stre su, któ re ba da ni wy mie nia li naj rza -

dziej. 

NI GDY I SPO RA DYCZ NIE
Zde cy do wa na więk szość (84,4 proc.) ba da nych ni gdy nie za ob ser -

wo wa ła sy tu acji, aby kto kol wiek w ich oto cze niu pił al ko hol pod -

czas wy ko ny wa nia za dań służ bo wych. A tak że ni gdy nie spo tka li

się z pi ciem tuż po za koń cze niu pra cy (72,6 proc.), po otrzy ma niu

na gród (62,9 proc.), w cza sie spo tkań oko licz no ścio wych (58,0

proc.), w związ ku ze świę to wa niem awan sów (54,2 proc.), w cza -

sie im prez po że gnal nych funk cjo na riu szy i pra cow ni ków, któ rzy

od cho dzą na eme ry tu rę (49,9 proc.) oraz pod czas de le ga cji i wy jaz -

dów służ bo wych (40,9 proc.).

Z jed nost ko wy mi przy pad ka mi spo ży wa nia al ko ho lu w oto cze -

niu służ bo wym spo tkał się co czwar ty ba da ny. Oka zje to np. fe to -

wa nie awan sów (28,5 proc.), imie ni ny, wi gi lie (27,6 proc.),

im pre zy po że gnal ne, za koń cze nie pra cy czy służ by (22,3 proc.). 

Nie speł na co dzie sią ty ba da ny twier dzi jed nak, że w nie któ rych

z wy mie nio nych sy tu acji za wsze po ja wia się al ko hol. Do ty czy to

przede wszyst kim im prez po że gnal nych (9,7 proc.) oraz wy jaz dów

służ bo wych (9,2 proc.). 

DZIA ŁA NIA OFI CJAL NE I NIE OFI CJAL NE
Więk szość an kie to wa nych twier dzi, że w śro do wi sku po li cyj nym

nie to le ru je się za rów no przy cho dze nia do pra cy na ka cu,

pod wpły wem al ko ho lu, jak i pi cia w cza sie peł nie nia obo wiąz ków

służ bo wych (od po wied nio 66,7 proc., 64,9 proc., 60,1 proc.). De -

kla ru ją, że gdy by ich ko le ga czy

współ pra cow nik wy ko ny wał za da -

nie służ bo we w sta nie nie trzeź -

wym, nie prze szli by obo jęt nie.

Po nad trzy czwar te ba da nych

(75,9 proc.) dzia ła ło by for mal nie

(np. in for mu jąc prze ło żo ne go)

w przy pad ku osób po sia da ją cych

broń służ bo wą oraz bio rą cych

udział w ak cjach lub in ter wen -

cjach (65,1 proc.), a tak że gdy by

pod wpły wem al ko ho lu znaj do wał

się kie row ca lub ope ra tor sprzę tu

(59,3 proc.). Wo bec osób wy ko nu -

ją cych pra cę biu ro wą re spon den -

ci dzia ła li by jed nak czę ściej

nie for mal nie (64,3 proc.), np.

zwró ci li by im uwa gę. Tak sa mo

po stą pi li by w przy pad ku, gdy by

nie trzeź wym oka zał się wy kła -

dow ca bądź in struk tor (53,8 proc.

i 38,1 proc.).

Co dzie sią ty an kie to wa ny nie

za re ago wał by, gdy by pod wpły -

wem al ko ho lu znaj do wał się kie row nik lub do wód ca, czy też oso -

ba wy ko nu ją ca pra cę biu ro wą.

Oso by na kie row ni czych sta no wi skach, za rów no po li cjan ci, jak

i pra cow ni cy, czę ściej opo wia da ją się za sto so wa niem dzia łań for -

mal nych.

ZWAL NIAĆ, NIE ZWAL NIAĆ?
Za spo ży wa nie al ko ho lu w miej scu pra cy gro żą ka ry dys cy pli nar -

ne, włącz nie ze zwol nie niem. By wa, że ze służ by zwal nia ni są po -

li cjan ci, któ rzy zde cy do wa li się na te ra pię. Zda rza się tak wte dy,

kie dy prze ło żo ny wła ści wy w spra wach oso bo wych skie ru je po li -

cjan ta na ko mi sję le kar ską, a ta orzek nie je go nie zdol ność do służ -

by, do cze go upraw nia ją za pi sy roz po rzą dze nia Mi ni stra Spraw

We wnętrz nych z 9 lip ca 1991 r. w spra wie wła ści wo ści i try bu po -

stę po wa nia ko mi sji le kar skich pod le głych Mi ni stro wi Spraw We -

wnętrz nych (Dz.U. nr 79 z 1991 r., poz. 349 z późn. zm.).

Zda niem więk szo ści an kie to wa nych (62,3 proc.) z tych wła śnie

po wo dów po li cjan ci bo ją się pod jąć le cze nie. Umoż li wie nie im po -

wro tu do pra cy na okre ślo nych wa run kach przy czy ni ło by się

do roz wią za nia pro ble mu al ko ho lo we go – są dzi 77,2 proc. ba da -

nych. Na le ża ło by też okre ślić oraz sto so wać za sa dy po stę po wa nia

w sy tu acji pro ble ma tycz ne go pi cia al ko ho lu przez po li cjan ta czy

pra cow ni ka (71,3 proc.).

Tak że psy cho lo dzy po li cyj ni są zda nia, że ka ry zwol nie nia ze

służ by w przy pad ku nad uży cia al ko ho lu po win ny być sto so wa ne

w osta tecz no ści.

– Je śli pro blem al ko ho lo wy jest wy ła pa ny moż li wie wcze śnie

i jest to pierw szy in cy dent, to re ak cja po win na być na tych mia sto -
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W 2012 r. w Po li cji do szło do:
– 185 wy da rzeń nad zwy czaj nych z udzia łem po li cjan tów

bę dą cych pod wpły wem al ko ho lu,
– 110 wy da rzeń zwią za nych z bez pie czeń stwem w ko mu -

ni ka cji z udzia łem po li cjan tów bę dą cych pod wpły wem
al ko ho lu.

źródło: KGP

t
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Le szek (ko men da po wia to wa):

– Cho ro bę al ko ho lo wą zdia gno zo wa no u mnie kil ka lat te mu, pod -

czas pierw sze go po by tu na Od dzia le Le cze nia Uza leż nień w otwoc -

kim szpi ta lu. Zna la złem się tam z wła snej wo li, uzna jąc, że po trze bu ję

wspar cia spe cja li stów, bo sa m mo gę nie dać so bie ra dy z na ło giem.

Przed pod ję ciem de cy zji o le cze niu roz ma wia łem o tym za rów no z ro -

dzi ną, jak i w pra cy – z psy cho lo giem, któ ry pod po wie dział mi, gdzie

mógł bym się le czyć, póź niej z bez po śred nim prze ło żo nym, w koń cu

z ko men dan tem. Nie by ło to dla mnie ła twe, choć mo że o tyle ła -

twiej sze, że i w do mu, i w pra cy chcia no mi po móc. W przy pad ku

prze ło żo nych ozna cza ło to uzna nie, że sko ro mam pro blem i chcę coś

z nim zro bić, to trze ba mnie wes przeć. Wia do mo by ło, że nie ma co

za mia tać te ma tu pod dy wan, ale też nikt nie chciał mnie „wy mieść”.

Mia łem wręcz po wie dzia ne: Le chu, kiep sko, że masz pro blem z al ko ho -
lem, ale do brze, że to wiesz i coś z tym ro bisz. Jedź się le czyć i wra caj
do ro bo ty. Tak też się sta ło. Po po wro cie nie by ło spe cjal nie ani ja kichś

współ czu ją cych gło sów: jak so bie da jesz ra dę, pew no ci trud no, ani ja -

kie goś chwa le nia w sty lu: no, bra chu, po dzi wiam, sza cu nek. Zda rza ły

się i jed ne, i dru gie, ale trak to wa no mnie po pro stu na za sa dzie – wró -

cił ze zwol nie nia, pra cu je. Naj wy raź niej do brze pra co wa łem, bo w kil -

ka mie się cy po Otwoc ku awan so wa łem na kie row ni cze sta no wi sko. 

Mi nę ło kil ka lat, w cza sie któ rych spe cjal nie nie ro bi łem nic ze sobą

pod ką tem za po bie ga nia na wro tom cho ro by. Po cząt ko wo, zgod nie

z za le ce nia mi, za pi sa łem się na te ra pię po głę bio ną, a tak że za czą łem

cho dzić na mi tyn gi AA. Nie bar dzo mi jed nak pa so wa ły, bo wca le nie

jest tak, że każ da te ra pia ci przy pa su je, wszyst kie gru py AA będą dla

cie bie do bre. Nie ste ty, mo ja miej sco wość to nie War sza wa, gdzie

w każ dej dziel ni cy jest po kil ka ośrod ków te ra pii uza leż nień, a mi -

tyn gów AA masz po nad 200 do wy bo ru, w róż nych dniach, go dzi nach,

o róż nym cha rak te rze i na pew no moż na so bie coś zna leźć. A waż ne

jest, by mieć wspar cie w nie do pusz cza niu do na wro tów cho ro by. Ja

sam wy trzy ma łem kil ka lat, co psy cho te ra peu ci w Otwoc ku, kie dy

przy je cha łem tam dru gi raz, uzna li za rzad ki przy pa dek, zwłasz cza że

w tym okre sie prze sze dłem bar dzo po waż ną cho ro bę i nie za ła ma ła

mnie dia gno za, któ rą wie lu lu dzi trak tu je jak wy rok. Po tych kilku la -

tach na si li ły się jed nak gło dy al ko ho lo we. To, że się cza sem po ja wia -

ją, jest nor mal ne, świad czą o uza leż nie niu, moż na jed nak i trze ba

so bie z ni mi ra dzić. U mnie zaczęło to sta no wić pro blem. Się gną łem

po al ko hol raz, dru gi. Nie upi ja łem się, ale też, jak na cho dzi ła mnie

chęć, by ła zbyt trud na do opa no wa nia. Po tra fi łem to w po rę do strzec,

prze ana li zo wać i otwar tym tek stem po wie dzieć ko men dan to wi, że

nie jest do brze i chcę, mu szę je chać zno wu na te ra pię. Już

przed pierw szą te ra pią mia łem pra wo do eme ry tu ry, po tych kil ku la -

tach już w ogó le je stem „dziad kiem” i pew no ja kiś in ny prze ło żo ny

w ta kiej sy tu acji mógł by za cząć roz wa żać, czy war to mnie jesz cze trzy -

mać, czy mo że spła wić – „dla do bra służ by”, jak to się mó wi. Ale mój

nie. Po je cha łem po now nie, pod pi sa łem ty po wy kon trakt na 6-ty go -

dnio we le cze nie, ale pro wa dzą ca mnie tam psy cho log uzna ła, że

w mo im przy pad ku wy star czy krót szy po byt i zo sta łem wy pi sa ny

przed cza sem. Wró ci łem na swo je sta no wi sko, mi nę ło kil ka mie się cy,

pra cu ję. Za rów no po pierw szej, jak i po dru giej te ra pii sta wa łem

przed ko mi sją le kar ską, któ ra przy stwier dzo nej u mnie cho ro bie al -

ko ho lo wej do pusz cza ła mnie do pra cy bez żad nych ogra ni czeń. Ko le -

dzy od no szą się do mnie naj zu peł niej nor mal nie. Oczy wi ście, kto wie,
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wa, sta now cza, ale nie ko niecz nie pro wa -

dzą ca do wy rzu ce nia z pra cy – mówi

Krzysz tof Ska rzyń ski. – Du ży na cisk na le -

ży po ło żyć na roz po zna nie sy tu acji ta kiej

oso by oraz pod da nie jej dia gno zie spe cja li -

sty. Je że li są szan se, że te ra pia przy nie sie

sku tek i czło wiek wró ci ja ko peł no war to -

ścio wy pra cow nik, to czy fir mie opła ca się

go zwal niać, je że li za in we sto wa ła w je go

wy szko le nie du że pie nią dze? Są świet ne

miej sca, gdzie na si lu dzie mo gą się le czyć,

z Od dzia łem Le cze nia Uza leż nień Szpi ta -

la Spe cja li stycz ne go MSW w Otwoc ku

na cze le.

Nie we wszyst kich służ bach oso by z uza -

leż nie niem au to ma tycz nie zwal nia ne są

z pra cy. W Służ bie Wię zien nej ist nie je moż -

li wość orze ka nia za rów no zu peł nej nie zdol -

no ści do służ by, jak i przy zna wa nie

ka te go rii C – zdol ny do służ by z ogra ni cze -

nia mi. 

– Chce my roz po cząć dys ku sję, aby

po od by ciu le cze nia na si funk cjo na riu sze

mo gli bez prze szkód po wró cić do pra cy –

mó wi Krzysz tof Ska rzyń ski. – Oczy wi ście,

są sy tu acje, że da na oso ba po win na zo stać

na tych miast zwol nio na z fir my. Każ dy przy -

pa dek na le ży jed nak oce niać in dy wi du al -

nie. Z uza leż nie nia moż na wyjść i na dal być

do brym po li cjan tem i pra cow ni kiem. 

Kie row nic two Po li cji sta wia spra wę

jasno: funk cjo na riusz czy pra cow nik ma ją -

cy pro blem z al ko ho lem po wi nien do stać

szan sę le cze nia. Jed ną. Al ko hol w służ bie

czy w pra cy lub za kie row ni cą po zba wia

wszel kich szans.

GRAŻYNA BARTUSZEK

Ra port „Opi nie na te mat spo ży wa nia
al ko ho lu przez funk cjo na riu szy i pra -
cow ni ków Po li cji” opra co wa ły
w czerw cu 2012 r. Agniesz ka Brzeź -
niak, An na Chmie lew ska i Mar ta Le -
siak z Wy dzia łu Ana liz Ga bi ne tu
KGP. 
Bar dzo dzię ku je my wszyst kim po li -
cjan tom, któ rzy po świę ci li swój czas
i wzię li udział w ba da niu.

Badania dowodzą, że policjanci nie spożywają
więcej alkoholu niż przedstawiciele innych
zawodów. Nie przybyli przecież z Marsa – są

tacy, jak społeczeństwo, z którego się
wywodzą.

t
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kil ka ra zy. Oni wi dzie li we mnie we soł ka, ga du łę, du szę to wa rzy stwa,

ale by ła i dru ga stro na Wojt ka, któ rej nie do strze gli.

Cie szę się, że wró ci łem do ro bo ty tak, jak bym ni gdy nie miał prze -

rwy. Zno wu za czął się „ko ło wrót” i do brze, bo tak na praw dę lu bię

to, co ro bię, a że je stem po trzeb ny, świad czy fakt, że na wet te raz,

gdy zno wu je stem na zwol nie niu, tym ra zem po wy pad ku, cza so wo

przy ku ty do łóż ka, i tak do mnie dzwo nią, ra dząc się co i jak, do

ko go z ta kim a ta kim pro ble mem „ude rzyć”.

Mar cin (ko men da wo je wódz ka):

– Gdy przy sze dłem do pra cy w koń cu lat 80., wśród mi li cjan tów, ko le gów

i prze ło żo nych by ło ci che przy zwo le nie na pi cie. Mó wio no: trze ba ja koś od -
re ago wać. To po dej ście zmie nia ło się przez la ta aż do obec ne go, kie dy pi cia,

zwłasz cza w pra cy, się nie to le ru je. Przy naj mniej ofi cjal nie. Cha rak ter pra cy

prze cież się nie zmie nił, ra czej wy ostrzył, bo po li cjant nie jest już pa nem

wła dzą, któ re mu nikt nie pod sko czy. Stres jest bez po rów na nia więk szy, a le -

kar stwo wciąż w za się gu rę ki, mo no po lo wych nie bra ku je. Stąd i pi ją cych nie

bra ku je, choć na pew no nie ma ich ty lu, co kie dyś. Sku tecz nie też się ukry -

wa ją. Nie ste ty, po mi ja jąc już to, że każ de mu, nie tyl ko po li cjan to wi, naj trud -

niej uzmy sło wić so bie, że jest uza leż nio ny i za ak cep to wać ten fakt, ist nie je

też lęk przed ujaw nie niem swo je go na ło gu, na wet po to, by po pro sić o po -

moc. A ta jest zwy kle nie zbęd na, nie mal nie moż li we jest po ra dze nie so bie

sa me mu z na ło giem. Ten lęk to oba wa tak że przed wy wa le niem z ro bo ty.

Jak co pe wien czas sły szę ha sła w Po li cji, że na le ży po ma gać uza leż nio nym,

je śli chcą się le czyć, a nie wy rzu cać, to ro bi mi się nie do brze. No, tak, trze -

ba two rzyć ja kieś po zo ry, bo wszy scy ma my świa do mość, że sam cha rak ter

pra cy w Po li cji sprzy ja się ga niu po „le kar stwo”, a w kon se kwen cji po ja wie niu

się uza leż nie nia, a póź niej jest dla nie go zna ko mi tą po żyw ką. Ale tak na -

praw dę wciąż ła twiej po zbyć się pro ble mu.

Naj go rzej, gdy jak w mo im przy pad ku, mó wi się o po mo cy, a z dru giej se -

ku je na każ dym kro ku. Wia do mo, na po chy łe drze wo wszyst kie ko zy ska czą,

cho ry na cho ro bę al ko ho lo wą lub po pro stu al ko ho lik, a mó wiąc ję zy kiem po -

tocz nym zwy kły pi jak, jest ła twym ce lem. Nie któ rzy mu szą mieć ja kie goś

pod wład ne go, któ re go moż na „prze czoł gać” i od re ago wać wła sne nie po wo -

dze nia. Pi jak spraw dza się w tej ro li ide al nie, prze cież pi je, więc co on mo że

wie dzieć, po sta wić też się nie po sta wi.

Zna łem kil ka ta kich przy pad ków, ża den z tych ko le gów już nie pra cu je.

Ode szli, oczy wi ście, ni by na wła sne ży cze nie. Mimo że ni by prze ło że ni nie

chcie li te go, wręcz prze ciw nie, chcie li po ma gać itd. Te raz sam po zna ję, jak

to jest. Z Otwoc ka wy sze dłem z wy pi sem ja sno mó wią cym, że uza leż nie nie

zo sta ło „wy ci szo ne”, za le czo ne i do brze ro ku ję. Ko mi sja, przed któ rą sta ną -

łem, do pu ści ła mnie do służ by, mi mo że mo gła, a wręcz w myśl roz po rzą -

dze nia MSW po win na uznać mnie za nie zdol ne go do służ by. Le ka rze

kie ro wa li się jed nak wie dzą me dycz ną, a nie spi sa ny mi przez urzęd ni ków

prze pi sa mi. To mu sia ło za bo leć mo je go prze ło żo ne go, któ ry ofi cjal nie de kla -

ro wał mi wspar cie, a w prak ty ce na każ dym kro ku rzu cał kło dy pod no gi.

Zresz tą rzu ca na dal, ty le że ja się nie przej mu ję. Za dwa la ta bę dę miał peł -

ną wy słu gę eme ry tal ną. Wy trzy mam. Pó ki co, rze tel nie wy ko nu ję swo je obo -

wiąz ki, trzy mam się z da le ka od al ko ho lu, nie cho dzę z in ny mi do pu bu

po pra cy, nie ma mnie na im pre zach itd. Nie ma za co się mnie cze pić.

wy słu chał: JL
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że je stem cho ry, nie pro po nu je mi al ko ho lu, wie dzą też, że na im -

pre zy, na któ rych na pew no bę dzie al ko hol, ja się nie wy bie ram, ale

też nie ma ta kie go pro ble mu, by al ko hol był tabu i wspo mnieć o nim

w mo im to wa rzy stwie by łoby nie tak tem czy głu po tą.

Woj tek (ko men da po wia to wa):

– W ze szłym ro ku prze sze dłem 6-ty go dnio wą te ra pię w Otwoc ku

i by ła to mo ja trze cia te ra pia w cią gu kil ku na stu lat. Pierw szą rów nież

mia łem w wa run kach szpi tal nych, czy li tzw. za mknię tą, dru gą po kil -

ku la tach am bu la to ryj ną, gdy nor mal nie cho dzi łem do pra cy, a po niej

trzy ra zy w ty go dniu do ośrod ka te ra pii uza leż nień na za ję cia i po now -

nie po kil ku la tach trze cią, zno wu te ra pię szpi tal ną.

Służ bę za czy na łem jesz cze w mi li cji, mo gę więc po rów nać, jak 

by ło kie dyś z al ko ho lem w „fir mie”, a jak jest dziś. I nie jest praw dą,

że kie dyś w ogó le nie ro bio no z tego pro ble mu, choć na pew no bar -

dziej przy my ka no oko na picie, na wet w jed nost kach, ale jed nak zda -

wa no so bie spra wę, że pro blem jest, i to du ży. Mo że w Po li cji, wraz

z wpro wa dze niem psy cho lo gów, po ja wi ły się lep sze moż li wo ści, by

na czas wy chwy ty wać te go ro dza ju pro ble my, a nie po cza sie, kie dy

uza leż nie nie jest już bar dzo sil ne, po zby wać się wy pa lo nej oso by.

Bo też ta pra ca wy pa la. Czę sto ma się do czy nie nia z nie bez pie czeń -

stwem, z sil ny mi emo cja mi, z ze wnętrz ną pre sją na wy ni ki. Nie za -

wsze od ra zu mu szą do cie bie strze lać, nie któ rzy nie mo gą po zbyć się

z gło wy wi do ku zma sa kro wa nych ofiar wy pad ków dro go wych, mu szą

znaj do wać w so bie si łę na po wia da mia nie ro dzin i roz mo wy z ni mi, jak

ja kie dyś. I nie da się w ta kich mo men tach od su nąć na bok psy chi ki,

czło wie czeń stwa. Kie dy jesz cze na kła da ją się na to in ne pro ble my,

czło wiek mo że w ja kimś mo men cie chcieć już tyl ko „wy łą czyć” al bo

sie bie, al bo wszyst ko wo kół. Mo że mo jej trze ciej te ra pii by nie by ło,

gdy by nie śmierć mat ki. W pra cy ro bię wła ści wie na dwóch eta tach,

kil ka dzie siąt spraw i kil ka pro jek tów na raz, spotka nie go ni spo tka nie,

czę sto wy stę pu ję pu blicz nie, tak że w me diach, więc do cho dzi pre sja,

by zwy czaj nie się nie zbłaź nić. Ale to wszyst ko jest do ogar nię cia. 

By ło, do pó ki nie do szło i to... W trak cie jej cięż kiej cho ro by i po jej

śmier ci po wo li pę ka łem, „za czę ło mnie no sić”, jak to mówi moja 

żo na, któ ra na uczy ła się do strze gać, wy czu wać, kie dy chwy ta mnie

głód al ko ho lo wy. No i po nio sło, wró ci łem do al ko ho lu.

Al ko hol do sko na le wy łą cza emo cje. Nie jest tak, że nie sie tyl ko stra -

ty; sa mi psy cho te ra peu ci mó wi li nam, że nie pi li by śmy, gdy by al ko hol

nie da wał też ko rzy ści. Pro blem, gdy czło wiek tra ci moż li wość ra dze -

nia so bie z wła sny mi emo cja mi bez wspo ma ga nia al ko ho lo we go. Wte -

dy nie ma mo wy o ja kimś bi lan sie strat i ko rzy ści, do mi nu ją stra ty,

cza sem aż do kom plet nej ru iny.

Na szczę ście po tra fi łem na czas się po zbie rać. Mo je trzy te ra pie

mo gą świad czyć, że wal ka z uza leż nie niem to wal ka z wia tra ka mi, ale

ja do te go tak nie pod cho dzę. Mo je oto cze nie, tak że to w pra cy, rów -

nież tak te go nie osą dza. Po pro stu: fa cet jest cho ry, ale ra dzi so bie

z tym, a jak nie da je ra dy, to nie ro bi głu pot, tyl ko ła du je aku mu la to -

ry na ko lej nej te ra pii. Waż ne jest, by umieć so bie uświa do mić wła sne

uza leż nie nie, bo tak na praw dę moż na dłu go to skry wać przed so bą.

Oczy wi ście, tak że przed oto cze niem. Wie lu mo ich ko le gów nie do wie -

rza ło, kie dy mó wi łem, że idę na te ra pię. Ty, nie moż li we? – sły sza łem

A L I   S Z A N S ¢
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Polska Policja kupuje nowe paralizatory. Określenie
„inteligentne” użyte przez media do ich opisania jest
może nieco na wyrost, niemniej mają to być urządzenia
„z górnej półki” – już nie tylko umożliwiające szybką,
skuteczną, a przy tym tzw. bezpieczną interwencję, ale
też z zamocowaną kamerą rejestrującą przebieg użycia
od momentu włączenia do wyłączenia oraz z pamięcią
zastosowań rozróżniającą próbne przestrzelenie przed
rozpoczęciem służby i użycie podczas interwencji.

P a ra li za to ry elek trycz ne nie są dla po li cjan tów no wo ścią.

Od 2007 ro ku Po li cja dys po nu je 170 urzą dze nia mi fir my Taser,

mo del X26. Mo gą one obez wład niać na dy stans, wy ko rzy stu -

jąc tech no lo gię im pul su kształ to wa ne go, opa ten to wa ną przez fir mę.

Dwie znaj du ją ce się w kar tri dżu pa ra li za to ra elek tro dy zo sta ją wy -

strze lo ne za po mo cą ła dun ku sprę żo ne go azo tu na od le głość do

4,6 m, 7,6 m lub 10,7 m. Przez łą czą cy je z urzą dze niem ka bel do

celu (czło wie ka lub zwie rzę cia) prze sy ła ny jest mo du lo wa ny im puls

elek trycz ny, któ ry za kłó ca sy gna ły wy sy ła ne z mó zgu do mię śni szkie -

le to wych (tzw. im puls NMI). Na stę pu je po ra że nie neu romię śnio -

we, wy wo łu ją ce na tych mia sto we obez wład nie nie bez wpły wu na

funk cje ukła du od de cho we go oraz krwio no śne go. Cel gwał tow nie

tra ci kon tro lę nad mię śnia mi szkie le to wy mi i nie może wy ko nać żad -

ne go sko or dy no wa ne go ru chu, zwy kle po pro stu pa da na zie mię.

X26 mo że rów nież dzia łać bez kar tri dża, jak kla sycz ny pa ra li za tor.

W takim przy pad ku bez po śred nie do tknię cie (naj le piej w oko li ce

czu łych punk tów ukła du ner wo we go) wy wo łu je sil ny ból, zmu sza ją -

cy cel do po słu szeń stwa.

JA KI NA STĘP CA?
Za le ca na przez pro du cen ta przy dat ność do uży cia X26 wy no si 5 lat,

Po li cja za pla no wa ła więc na rok 2013 za kup ich na stęp ców. W prze -

tar gu star tu je do tych cza so wy kon tra hent – fir ma UMO Sp. z o.o.,

wy łącz ny przed sta wi ciel Ta ser In ter na tio nal w Pol sce, któ ra ofe ru je

wpro wa dzo ny do ofer ty w 2011 r. dwu strza ło wy pa ra li za tor X2 – na -

stęp cę prze zna czo ne go dla służb mun du ro wych X26, któ ry u pol -

skich po li cjan tów – głów nie z pio nu AT, sto su ją cych go bez

po rów na nia czę ściej niż in ni funk cjo na riu sze – zy skał bar dzo do brą

opi nię. X2 ma zbli żo ne do po przed ni ka ga ba ry ty i bez piecz niej sze

pa ra me try. Śred nie na tę że nie prą du w X26 wy no si 2,1 mA

(0,0021 A), na to miast w X2 osią gnię to jesz cze niż szą war tość

– 1,3 mA (0,0013 A). W obu mo de lach war tość prze sy ła nej ener gii

jest 300 razy mniej sza niż w de fi bry la to rach, co – we dług za pew nień

pro du cen ta – za pew nia bez piecz ne ich uży wa nie na wet wo bec osób

z roz rusz ni kiem ser ca. Dla po rów na nia war tość gra nicz na, od któ rej

wy ma ga ne jest po zwo le nie na broń okre ślo na w usta wie z 21 ma ja
1999 r. o bro ni i amu ni cji (Dz.U. nr 53, poz. 549 ze zm.) wy no si 10 mA.

Naj więk szą róż ni cą jest, wspo mnia na już, moż li wość mo co wa nia

w uchwy cie ta se ra ka me ry. Włą cza się ona po każ do ra zo wym od bez -

pie cze niu urzą dze nia i wy łą cza z mo men tem je go za bez pie cze nia.

Pięć za ku pio nych z wol nej rę ki X2 zo sta ło de cy zją ko men dan ta głów -

ne go Po li cji z 2 stycz nia br. wpro wa dzo nych już do wy po sa że nia.

Po pre zen ta cjach fir mo wych i te stach X2 prze szły już one okres prób -

ny „na uli cy” – by ły no szo ne do służ by przez funk cjo na riu szy BOA.

– Na pod sta wie do tych cza so wych do świad czeń z X26 i te stów jego

na stęp cy mo że my po wie dzieć, że X2 by ły by do brym wy bo rem  –

mówi podinsp. Ar ka diusz Ko wal czyk, eks pert Wy dzia łu ds. Za bez -

pie cze nia Pre wen cyj ne go Biu ra Pre wen cji KGP. – Są al ter na ty wą dla

bro ni pal nej w sy tu acji, gdy in ne środ ki przy mu su bez po śred nie go
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Akcja!
Impuls!
Kamera!

OBEC NIE
Zgod nie z par. 8 Roz po rzą dze nia Ra dy Mi ni strów z 19 lip ca
2005 r., zmie nia ją cym roz po rzą dze nie w spra wie okre śle nia przy -
pad ków oraz wa run ków i spo so bów uży cia przez po li cjan tów
środ ków przy mu su bez po śred nie go (Dz.U. nr 135, poz. 1133)
pa ra li za tor elek trycz ny sto su je się wo bec osób, któ re swo im
za cho wa niem stwa rza ją nie bez pie czeń stwo dla ży cia lub zdro -
wia ludz kie go, a tak że mie nia, je że li za sto so wa nie in nych środ -
ków przy mu su bez po śred nie go jest nie moż li we al bo oka za ło
się bez sku tecz ne.
Pa ra li za tor elek trycz ny moż na sto so wać w ce lu: 
1) obez wład nie nia oso by nie pod po rząd ko wu ją cej się we zwa niu
do na tych mia sto we go po rzu ce nia nie bez piecz ne go na rzę dzia,
2) od par cia czyn nej na pa ści lub po ko na nia czyn ne go opo ru,
3) za trzy ma nia oso by al bo uda rem nie nia uciecz ki oso by ska za -
nej, tym cza so wo aresz to wa nej bądź za trzy ma nej z po wo du po -
dej rze nia o po peł nie nie prze stęp stwa lub wy kro cze nia,
4) prze ciw dzia ła nia nisz cze niu mie nia,
5) obez wład nia nia agre syw nych lub nie bez piecz nych zwie rząt.

Taser X2
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nie zda ją eg za mi nu. Ka me ra po zwa la na bez stron ną oce nę, czy uży -

cie pa ra li za to ra by ło uza sad nio ne i pra wi dło we.

Na tu ral nie, roz strzy gnię cie, czym w miej sce X26 bę dą się po słu -

gi wać pol scy po li cjan ci, na stą pi w dro dze otwar te go prze tar gu. Kto

i z czym do nie go sta nie, na ra zie nie wia do mo.

Kon ku ren tem dla UMO Sp. z o.o. i ta se rów bę dą pa ra li za to ry

Karbon MPID i Phaz zer En for ce ment, za pre zen to wa ne po li cjan tom

w lu tym br. przez czę sto chow ską fir mę KOL TER®. Oba są zbli żo -

ne wy glą dem do X26 i tak że dzia ła ją na cen tral ny układ ner wo wy.

Pierw szy ma, cał ko wi cie cho wa ny w kor pu sie pa ra li za to ra, 4-strza ło -

wy kar tridż z obu stron nym przy ci skiem wy rzut ni ka (pa tent fir my

Kar bon Arms). U spodu kor pu su na sta łe zo sta ła wbu do wa na ka me -

ra, z któ rej da ne mo gą być prze sła ne na urzą dze nie ma ga zy nu ją ce

bez prze wo do wo ze sta cji do ku ją cej (w ta se rach prze wo do wo). Użyt -

kow ni cy mo gą lo go wać się do kar bo na po roz po czę ciu pra cy z nim, co

po zwa la na ła twe stwier dze nie, kto, kie dy z nie go „strze lał”. Spust

ma trzy try by pra cy: ma nu al ny – maks. do 5 sek., pół au to mat

– po wci śnię ciu i pusz cze niu ję zy ka spu stu – im puls dzia ła przez se -

kun dę, oraz au to ma tycz ny – pa ra li za tor dzia ła przez 5 se kund.

Moc ną stro ną kar bo nów jest za si la nie – 4 ba te rie CR2, kosz tu ją ce

oko ło 24 zł, lub nie co droż sze, ale rów nież do stęp ne w po wszech nej

sprze da ży aku mu la tor ki.

Dru gi, Phaz zer En for ce ment, jest mniej szy, nie ma sta łej ka me ry,

jed nak może zo stać w nią do po sa żo ny.

Rów nie cie ka wym i groź nym kon ku ren tem dla nich mógł by być

– re kla mo wa ny jako ma ją ca więk sze moż li wo ści al ter na ty wa dla ta -

se ra – ro syj ski PDG (Pull Down Gun) z ostat nią wer sją S5. Jest

zbli żo ny wy glą dem do X26 i X2, ale za sto so wa no w nim in ne roz wią -

za nia. On też wy strze li wu je ko twicz ki z elek tro da mi, acz kar -

tridż/ma ga zy nek jest pię cio strza ło wy, a nie jed no -, dwu -, jak

w ta se rach. Więk szy jest rów nież mak sy mal ny za sięg – do oko ło

50 stóp, czy li bli sko 15 me trów. Prze wo dy łą czą ce elek tro dy z urzą -

dze niem nie są, jak w ta se rach, izo lo wa ne, co dla jed nych jest wa dą,

bo ich ze tknię cie po wo du je spię cie i roz łą cze nie się ob wo du; dla dru -

gich na to miast za le tą, gdyż w nie któ rych sy tu acjach (za leż nie

od licz by, usta wie nia osób) moż na je wy ko rzy stać ja ko „elek trycz ne

ogro dze nie”, dzia ła jąc na kil ka ce lów jed no cze śnie.

PRZE TARG WKRÓT CE
Na po cząt ku mar ca po wi nien już być ogło szo ny prze targ na bli -

sko 1000 pa ra li za to rów (do kład na licz ba bę dzie okre ślo na po za koń -

cze niu kal ku la cji kosz tów). Po roz strzy gnię ciu pro ce du ry sprzęt tra fi

do Po li cji naj praw do po dob niej w trzech tran szach (chy ba że wy gra -

ny ofe rent bę dzie w sta nie do star czyć ca łość za jed nym ra zem).

We dług za mie rzeń KGP, pierw sza par tia no wych pa ra li za to rów

mia ła by tra fić do po li cjan tów pio nów AT, CBŚ i pa tro lo wo -in ter wen -

cyj ne go jesz cze w tym pół ro czu. Czy się to uda, to za le ży od tem pa

pro ce du ry prze tar go wej – moż na spo dzie wać się, jak przy wy bo rze

pi sto le tu służ bo we go, pro te stów prze gra nych ofe ren tów. 

NA RA ZIE PRO GRAM
Nie za leż nie od te go, kto i kie dy wy gra, ze spół, w skład któ re go

wcho dzą przed sta wi cie le: Biu ra Pre wen cji KGP, Biu ra Ope ra cji An -

ty ter ro ry stycz nych KGP, Szko ły Po li cji w Słup sku, Szko ły Po li cji

w Ka to wi cach, Cen trum Szko le nia Po li cji w Le gio no wie, Wy dzia łu

Kadr i Szko le nia KWP w Ło dzi oraz Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt -

nie, przy go to wu je pro gram kur su dla in struk to rów po słu gi wa nia się

pa ra li za to rem elek trycz nym.

– Obej mo wać bę dzie za gad nie nia teo re tycz ne do ty czą ce pod staw

praw nych, wa run ków, za sad, przy pad ków uży cia pa ra li za to ra i do ku -

men to wa nia te go oraz bu do wę i wła ści wo ści pa ra li za to rów elek trycz -

nych, a tak że tak ty kę uży cia pa ra li za to ra oraz za sa dy udzie la nia

pierw szej po mo cy po je go za sto so wa niu – mó wi sierż. sztab. Krzysz -

tof Gac kow ski z WSPol. w Szczyt nie, prze wod ni czą cy ze spo łu.

– Szko le nia od bę dą się w szko łach Po li cji w sys te mie sta cjo nar nym,

przez 3 dni. Po tem, ka ska do wo, w jed nost kach, gdzie in struk to rzy

prze ka żą to, cze go na uczy li się na kur sie.

Kie dy od da wa li śmy ten tekst do dru ku, nie by ło po ro zu mie nia

w kwe stii „wpi nek” dla uczest ni ków kur sów.

– Na szko le niach w pol skiej Po li cji obo wią zy wa ła za sa da, że każ dy

szko lo ny po li cjant mu si od czuć na so bie efek ty uży cia ta se ra (czyli

„do stać wpin kę” – przyp. PK), by śmy po słu gi wa li się w nim spo sób

bez piecz ny i zda wa li so bie spra wę, co od czu je oso ba, wo bec któ rej go

uży je my i co się z nią sta nie – mó wi Woj ciech Gosk, in struk tor ta se -

ra w gar ni zo nie pod la skim.

Po wy pad ku w SP w Ka to wi cach, kie dy do szpi ta la tra fił uczest nik

kur su, któ ry „do stał wpin kę”, prak ty ka ta za czę ła wzbu dzać wąt pli -

wo ści.

Czy po li cjan ci bę dą te sto wa li pa ra li za to ry na so bie, czy nie – po -

win no oka zać się w mar cu.

PRZE MY SŁAW KA CAK
zdj. An drzej Mi tu ra, UMO Sp. z o.o.
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NIE BA WEM
Zgod nie z pro jek tem usta wy o środ kach przy mu su bez po -
śred nie go i bro ni pal nej (wię cej o pro jek cie na str. 12) pa ra li -
za to rów uży wa się w ce lu krót ko trwa łe go obez wład nie nia
oso by, je że li uży cie in nych środ ków przy mu su bez po śred nie -
go jest nie moż li we al bo mo że oka zać się nie sku tecz ne.
Moż na ich użyć w przy pad ku ko niecz no ści pod ję cia co naj -
mniej jed ne go z dzia łań, są to: 
– od par cie bez po śred nie go, bez praw ne go za ma chu na ży cie,
zdro wie lub wol ność upraw nio ne go lub in nej oso by; 
– prze ciw dzia ła nie czyn no ściom zmie rza ją cym bez po śred nio
do za ma chu na ży cie, zdro wie lub wol ność upraw nio ne go lub
in nej oso by; 
– prze ciw dzia ła nie bez po śred nie mu za ma cho wi na ochra nia -
ne przez upraw nio ne go ob sza ry, obiek ty lub urzą dze nia; 
– prze ciw dzia ła nie za ma cho wi na nie na ru szal ność gra ni cy
pań stwo wej; 
– prze ciw dzia ła nie nisz cze niu mie nia;
– za pew nie nie bez pie czeń stwa kon wo ju lub do pro wa dze nia; 
– uję cie oso by, za trzy ma nie lub uda rem nie nie jej uciecz ki lub
po ścig za tą oso bą;
– po ko na nie czyn ne go opo ru. 
Pa ra li za tor moż na rów nież wy ko rzy stać wo bec zwie rzę cia,
któ re go za cho wa nie za gra ża bez po śred nio ży ciu lub zdro wiu
upraw nio ne go lub in nej oso by.
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I n for ma cja ta po cho dzi z war szaw skiej pra -

sy, z po cząt ków lat dwu dzie stych ubie głe -

go stu le cia. Nie za miesz czo no jej jed nak

w ru bry ce wia do mo ści kra jo wych, ale w dzia -

le ko re spon den cji ze świa ta, bo rzecz do ty -

czy ła Sta nów Zjed no czo nych, ko leb ki mo to -

ry za cyj ne go prze my słu, a nie nad wi ślań skich

bło ni. 

U nas w tym cza sie o ban dy ty zmie au to mo -
bi lo wym by ło jesz cze ci cho. Pol ska na dal koń -

mi sta ła, a na sa mo chód pa trzo no z du żą

re zer wą. Po ten cjal nych ama to rów sil ni ków

spa li no wych sku tecz nie od strę cza ła nie tyl ko

nie bo tycz na ce na ów cze snych mer ce de sów

czy for dów, ale i brak wie dzy na te mat ich

użyt ko wa nia. Rów nież i dla ro dzi me go po -

spo li te go ban dy ty, przy zwy cza jo ne go do noża

czy ka wał ka ło mu w rę ku, sa mo chód nie był

war to ścio wym łu pem. Ra czej du żym pro ble -

mem, któ ry szyb ko mógł by do pro wa dzić go

do kry mi na łu. 

GO ŚCIŃ CE PEŁ NE GRO ZY
Prze stęp cy uni ka li więc za bo ru au ta, sku pia -

jąc się na kie row cy i prze wo żo nym ła dun ku.

Tu już skru pu łów nie mie li. Cza to wali 

w od lud nych, czę sto za le sio nych miej scach,

do god nych do za sta wie nia tzw. łap ki sa mo -

cho do wej, czy li za sadz ki. Z re gu ły jed nak

nie by ły to na pa dy przy pad ko we, lecz za pla -

no wa ne na pod sta wie uzy ska nych wcze śniej

in for ma cji. Na swe ofia ry wy bie ra li lu dzi ma -

jęt nych: przed się bior ców, kup ców ja dą cych

z więk szą go tów ką po to war, wła ści cie li

ziem skich itp.

Na pa du do ko ny wa li z re gu ły w kil ku oso -

bo wych gru pach, sta ra jąc się róż ny mi spo so -

ba mi zmu sić au to mo bi li stę do za trzy ma nia.

Naj czę ściej ko rzy sta li ze spraw dzo ne go spo -

so bu ta ra so wa nia dro gi nie bez piecz ny mi dla

po jaz du prze szko da mi, np. ka mie nia mi pol-

ny mi, ścię ty mi ga łę zia mi czy roz rzu co ny mi

pnia ka mi drzew. Zda rza ły się też roz cią gnię -

te przez dro gę li ny. Kie row cę, usi łu ją ce go

omi nąć uło żo ną prze szko dę, ter ro ry zo wali

bro nią. Je śli i to nie po ma ga ło, strze la li. 

Na dro gach pod miej skich czę sto ucie kali

się do tri ku z wa bi kiem. W tej ro li naj le piej

– po dob nie jak dziś – spraw dza ły się mło de

sa mot ne ko bie ty idą ce po bo czem dro gi.

Na ich gest z wy cią gnię tą rę ką i proś bę

o pod wie zie nie za zwy czaj da wa li się na brać

wszy scy szar manc cy au to mo bi li ści, gorz ko

te go póź niej ża łu jąc.

Na pa dy ra bun ko we na dro gach, po dob nie

jak kra dzie że, sta no wi ły w przed wo jen nej

Pol sce praw dzi wą pla gę. Ban dy tyzm au to mo -
bi lo wy był je dy nie drob nym ele men tem tego

zja wi ska. W sza rej pol skiej rze czy wi sto ści lat

dwu dzie stych XX w. do mi no wa ły pry mi tyw -

ne, bru tal ne ata ki wę drow nych zło dziei i po -

spo li tych rze zi miesz ków na rów nie ubo gich

wie śnia ków, zmie rza ją cych na targ z ko szy -

kiem ja jek, owo ców lub in nych pło dów

rolnych. Do ta kich na pa dów do cho dzi ło

w Pol sce nie mal co dzien nie. I to ich na gmin -

ność utrwa la ła ste reo typ Rze czy po spo li tej

jako ciem ne go i za co fa ne go kra ju. A za gra -

nicz na pra sa upo wszech nia ła opi nię o „dzi -

kim Wscho dzie”, „zbó jach na dro gach”

i „śre dnio wie czu, ja kie pa nu je na pol skiej

wsi”.

NA CELOWNIKU DOROŻKI
SAMOCHODOWE
Po li cyj ne sta ty sty ki mil czą nie ste ty w spra -

wach do ty czą cych ban dy ty zmu au to mo bi lo -
we go. Wśród 51. prze stępstw, mo ni to ro -

wa nych przez KG PP i pu bli ko wa nych co

mie siąc w „Ga ze cie Ad mi ni stra cji i Po li cji

Pań stwo wej”, nie ma wy dzie lo nej ka te go rii

„Na pa dy na dro gach”. Praw do po dob nie

zda rze nia ta kie re je stro wa no pod ha sła mi

Zasadzka na drodze i jej skutki

Łapki na drodze
Bandytyzm automobilowy szerzy się w sposób zastraszający. Bandyci
w eleganckich wozach zajeżdżają przed banki lub sklepy jubilerskie
i po dokonaniu napadu umykają co żywo. Inni napadają na szoferów 
i albo ich ograbiają z portfeli, albo zabierają im auta. W kołach policyjnych
postanowiono więc energicznie wziąć się do walki z tym procederem.

36-37.03:Layout 6  2/19/13  1:38 PM  Page 36



marzec 2013 r.       POLICJA 997 Bandytyzm automobilowy  DAWNO TEMU W POLICJI 37

„Ban dy tyzm” lub „Ra bu nek, roz bój”. Je śli

by ły ofia ry śmier tel ne, od no to wy wa no je

w ka te go rii „Mor der stwo, za bój stwo roz -

bój ni cze”. Dla przy kła du, w li sto pa dzie

1925 r. urzę dy śled cze za re je stro wa ły

18 przy pad ków ban dy ty zmu (spraw ców

dwu na stu wy kry to), 122 ra bun ków/roz bo -

jów (86 wy kry to) oraz 1 za bój stwo roz bój ni -

cze (spraw cy nie wy kry to). Ile z tych

prze stępstw by ło rze czy wi ście na pa dem na

kie row cę – nie wia do mo. Wia do mo na to -

miast, że ofiar śmier tel nych wśród szo fe -

rów do ro żek sa mo cho do wych (tak wów czas

na zy wa no tak sów ka rzy miej skich) w ca łym

dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym by ło

– jak po da je Sta ni sław Mi lew ski w swo jej

książ ce „Ciem ne spra wy mię dzy woj nia”

– za le d wie kil ka.

Do pierw sze go napadu do szło w no cy z 21

na 22 czerw ca 1926 r. na dro dze ko ło Mi la -

nów ka (woj. war szaw skie). Ofia rą padł Sta -

ni sław Ko złow ski, kie row ca sto łecz nej

tak sów ki nr 622. Zbrod nię zgło sił pa sa -

żer, 18-let ni Jerzy Wroń ski, któ ry mi mo mło -

de go wie ku no to wa ny był już przez po li cję.

Ze znał, że kie row cę za bi li ban dy ci, jed nak

nie po tra fił wy ja śnić śla dów krwi na swo im

ubra niu. Prze słu chi wa ny przez ko men dan ta

po li cji w Gro dzi sku Ma zo wiec kim przy znał

się w koń cu do wi ny. Strze lił do kie row cy, bo

my ślał, że się ob ło wi. Z kie sze ni swej ofia ry

wy cią gnął je dy nie 20 zło tych.

W po ło wie 1928 ro ku za gi nął in ny war -

szaw ski tak sów karz o na zwi sku Szlen dziak.

Na je go zwło ki, lek ko przy sy pa ne zie mią,

na po lu pod Mło ci na mi na tknął się na sto la -

tek. W to ku śledz twa usta lo no, że kie row -

ca zgi nął od ku li wy strze lo nej w tył gło wy.

Tak sów ka mar ki Steyr, wła sność pra co daw -

cy Szlen dzia ka, znik nę ła. Od na le zio no ją

po kil ku na stu dniach we Lwo wie. Użyt ko -

wał ją nie ja ki Wła dy sław Skwie raw ski, były

lot nik, za pa lo ny au to mo bi li sta, ma ją cy sła -
bość – jak pi sał „Ku rier War szaw ski”

– do au striac kich po jaz dów ben zy no wych
Steyr. Owa „sła bość” po pchnę ła go do

zbrod ni i w kon se kwen cji za pro wa dzi ła na

szu bie ni cę. 

BAN DA „RO GO LA”
Fran ci szek Ro go ziń ski i Adam Ko ściel niak to

dwaj ko ściań scy (woj. wiel ko pol skie) prze -

stęp cy z po cząt ków lat 30. ubie głe go wie ku.

Ni czym szcze gól nym się nie wy róż nia li, ale

praw do po dob nie by li wśród pierw szych, któ -

rzy za czę li uży wać sa mo cho du oso bo we go do

na pa dów ra bun ko wych. Wzo ru jąc się na

ame ry kań skich gang ste rach, stwo rzyli ban -

dę, do ko nu jąc prze stępstw na te re nie ca łej

Wiel ko pol ski. Ta od mia na ban dy ty zmu au to -
mo bi lo we go zna la zła w krót kim cza sie wie lu

na śla dow ców.

W koń cu lu te go 1932 ro ku na szo sie pod

Ja ro ci nem kil ku ban dzio rów usi ło wa ło za -

trzy mać sa mo chód kup ca Le chow skie go

z Jer ki, któ ry ze swym kie row cą Grze siń skim

je chał w in te re sach do Ło dzi. Przed się bior ca

wiózł w tecz ce kil ka ty się cy zło tych. Ma ją -

tek, jak na tam te cza sy. Na past ni cy ostrze -

lali sa mo chód Le chow skie go z pi sto le tów,

na pad nię tym jed nak uda ło się uciec. Świad -

ków te go zda rze nia nie by ło, ale w po bli żu

miej sca na pa du po li cja ujaw ni ła świe że śla -

dy opon sa mo cho do wych. Utrwa lo no je

w gip so wym od le wie.

Kom. Al fons No wa kow ski, na czel nik Urzę -

du Śled cze go Po li cji Pań stwo wej w Po zna -

niu, po rów nał je z do wo da mi ze bra ny mi

w miej scach kil ku in nych na pa dów na do my

go spo da rzy w po wie cie ko ściań skim. By ły

iden tycz ne. Wnio sek na su wał się sam – ban -

dy ci po słu gi wa li się praw do po dob nie tym sa -

mym sa mo cho dem. Komisarz nie spo tkał się

do tąd z ta kim przy pad kiem w swo jej prak ty -

ce śled czej.

W tym cza sie w Po zna niu i oko li cach za re -

je stro wa nych by ło oko ło 4,5 tys. po jaz dów

pry wat nych, z cze go po ło wę sta no wi ły mo -

to cy kle. Wszyst kie znaj do wa ły się pod po li -

cyj ną kon tro lą, po dob nie zresz tą jak ich

wła ści cie le. W wy ni ku za rzą dzo nej na tych -

miast we ry fi ka cji pry wat nych aut wy ty po wa -

no kil ku na stu wła ści cie li do szcze gó ło wych

spraw dzeń. Wśród nich zna lazł się tak sów -

karz z Ko ścia na Adam Ko ściel niak, wła ści ciel

wi śnio wej DKW. Dal sze do cho dze nie wy ka -

za ło, że był on człon kiem ban dy roz bój ni czej

Fran cisz ka Ro go ziń skie go, ps. Ro gol. W dzień

pra co wał ja ko tak sów karz, w no cy uży czał

swe go po jaz du ban dzie.

KIE ROW CO, BROŃ SIĘ SAM
Przez ca ły okres mię dzy woj nia Po li cji Pań -

stwo wej nie uda ło się zli kwi do wać zja wi ska

ban dy ty zmu au to mo bi lo we go. Bra ko wa ło

przede wszyst kim od po wied nich sił i środ -

ków, któ re umoż li wi ły by pod ję cie na tych -

mia sto wej ak cji po ści go wej za ban dy ta mi.

Po ja wie nie się eki py do cho dze nio wo -śled -

czej na miej scu zda rze nia po go dzi nie czy

dwóch prze są dza ło już z gó ry o po raż ce. Po -

zwa la ło je dy nie udo ku men to wać prze stęp -

stwo.

Kie row nic two po li cji, zda jąc so bie spra wę

z tej sy tu acji, po sta no wi ło na si lić dzia ła nia

pre wen cyj ne, ape lu jąc do szo fe rów i pu blicz -
no ści ja dą cej sa mo cho da mi o za cho wa nie roz -
wa gi. Do ra dza ło też, aby w mia rę moż li wo ści

nie po dró żo wać no cą, ni gdy sa mot nie i uni -

kać le śnych ostę pów. Prze strze ga ło przed za -

bie ra niem do sa mo cho du przy god nych

wę drow ców i włó czę gów oraz ape lo wa ło, aby

ra czej nie za trzy my wać się, gdy ktoś ma cha

do nas rę ką.

W su kurs po li cji przy cho dzi ła rów nież

prasa. Ty go dnik „Taj ny De tek tyw” prze -

strze gał na swych ła mach: Nie ostroż na, bez -
myśl na jaz da, gdy szo fer nie li czy się
z moż li wo ścią za ma chu, uła twia w prze waż nej
czę ści prze stęp com ich „ro bo tę”. Tech ni ka,
oprócz nie uda nych do tąd prób, nie zdo by ła się
jesz cze na spo rzą dze nie apa ra tu ochron ne go,
któ ry zresz tą był by bez sku tecz ny wo bec bar dzo
licz nych i róż no rod nych „ła pek” sa mo cho do -
wych (…). Prze to pa sa że ro wie sa mo cho dów
i szo fer po win ni po sia dać przy so bie broń pal -

ną, na któ rą oczy wi ście otrzy ma ją ła two po -
zwo le nia, ze wzglę du na cel obro ny. (…). 

W tej ostat niej kwe stii Po li cja Pań stwo wa

by ła ostroż na, ale nie sta wia ła kie row com

żad nych prze szkód w uzy ska niu po zwo le nia

na broń.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Tajny Detektyw”

Major Harry Chaddocks z policji londyńskiej
skonstruował specjalną dwulufową strzelbę
przeciwko bandytom drogowym
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Afera z gwałtem w tle
Młoda szwaczka w roli mitycznego konia trojańskiego w kierownictwie śląskiej policji czy próba zemsty

zdradzonego kochanka za cielesne wykorzystanie jego wybranki? Ta zagadka od 90 lat pozostaje niewyjaśniona. 

We wrze śniu 1924 ro ku Elż bie ta P., lat 26,

szwacz ka z za wo du, miesz kan ka pod -

ka to wic kiej Kró lew skiej Hu ty (dziś

Cho rzów), prze sła ła do pro ku ra to rii ka to wic kiej

skar gę, w któ rej opi sa ła czyn, ja kie go do pu ścił się

wo bec niej naj wyż szy ran gą ofi cer po li cji na Ślą sku.

Czy ta ją cy ją urzęd nik o ta kiej hi sto rii jesz cze nie

sły szał. Elż bie tę P. we zwa no do pro ku ra tu ry, ale

i tam upar cie po wta rza ła swo je: zo sta ła pod stęp nie

zwa bio na do pry wat ne go miesz ka nia i tam zgwał -

co na. Spraw cą te go czy nu miał być sam pod insp.

Le on Wró blew ski (lat 36), peł nią cy od kil ku mie -

się cy obo wiąz ki głów ne go ko men dan ta Po li cji Wo -

je wódz twa Ślą skie go (PWŚl.) Wo bec ka te go rycz nej

po sta wy po szko do wa nej, do ma ga ją cej się uka ra nia

win ne go, jej do nie sie nie zo sta ło for mal nie za re je -

stro wa ne. 

I ZNIE WO LIŁ JĄ GWAŁ TEM?
Pan na Elż bie ta pi sa ła w swej skar dze, że 17 kwiet -

nia 1924 r. pod insp. Le on Wró blew ski zwa bił ją
do swe go miesz ka nia i obie cu jąc, że się z nią oże ni,
znie wo lił ją gwał tem (…). Kie dy o tym zda rze niu

opo wie dzia ła swo je mu na rze czo ne mu, post. Igna -

ce mu Gą sce, ten wy mógł na niej na pi sa nie skar gi

do pro ku ra tu ry. W uło że niu od po wied nie go pi sma

bar dzo po moc ny oka zał się pod insp. Ste fan Li be -

ra, funk cjo na riusz Głów nej Ko men dy PWŚl., któ ry

na wet sam uło żył kon cept do nie sie nia i do ra dzał (Elż -

bie cie P.), jak ma po stę po wać, po da jąc spra wę do
wia do mo ści władz.

Po krzyw dzo na opi sa ła więc, jak to kil ka dni wcze -

śniej by ła ze swo ją mat ką w biu rze ko men dan ta

Wró blew skie go, pro sząc go o wy ra że nie zgo dy

na ślub z post. Gą ską. Ko men dant obie cał, że de cy -

zję po dej mie w cią gu kil ku dni i ją po wia do mi.

I rze czy wi ście, ter min spo tka nia wy zna czył na

17 kwiet nia. Po dał przy tym ad res, nie in for mu jąc

jed nak, że bę dzie to miesz ka nie pry wat ne. Tam za -

le cał się do niej i czy nił nie dwu znacz ne pro po zy -

cje. Kie dy spo tkał się ze zde cy do wa ną od mo wą,

do pu ścił się gwał tu. I to dwu krot nie, jak pod kre -

śli ła w swej skar dze. 

Co by ło da lej, mo że my się tyl ko do my ślać, bo do -

ku men tów w tej spra wie brak. Świad ków też. Naj -

praw do po dob niej pod insp. Wró blew ski, we zwa ny

do pro ku ra tu ry, zło żył tam swo je wy ja śnie nia,

w któ rych oczy wi ście za prze czył wszyst kim oskar -

że niom. Mu siał przy tym dys po no wać ja ki miś prze -

ko nu ją cy mi do wo da mi, sko ro – jak in for mo wał lo -

kal ny dzien nik ka to wic ki „Ga ze ta Ro bot ni cza”

(organ PPS) – na kil ka ty go dni przed pro ce sem za -
aresz to wa ny zo stał pod in spek tor po li cji Ste fan Li be ra
pod za rzu tem oszczer stwa głów ne go ko men dan ta po li -
cji p. Wró blew skie go.

Przy pusz czal nie pod staw do pod ję cia ta kiej de -

cy zji do star czy ło wsz czę te na po le ce nie pro ku ra-

to ra śledz two. Je go efek tem był akt oskar że nia

i pro ces, któ ry od był się 20 li sto pa da 1924 r. przed

izbą kar ną Są du Okrę go we go w Ka to wi cach.

OD WRÓ CO NE RO LE
Na ła wie oskar żo nych nie za siadł jed nak – jak się

po wszech nie spo dzie wa no – ko men dant Le on Wró -

blew ski, lecz zna leź li się tam rze ko ma ofia ra gwał -

tu Elż bie ta P., jej na rze czo ny post. Igna cy Gą ska

i pod insp. Ste fan Li be ra, do rad ca kobiety. Ak tu

oskar że nia próż no dziś szu kać w ar chi wach są do -

wych, cy tu ję więc za spra woz daw cą „Ga ze ty Ro bot -

ni czej”, któ ry na pi sał, że oskar żo nym za rzu co no, iż
pla no wo przy go to wy wa li na gon kę na ko men dan ta po -
li cji p. Wró blew skie go w ce lu usu nię cia go z zaj mo -
wa ne go sta no wi ska. Nie ste ty, nie po dał, z ja kie go

ar ty ku łu ów cze sne go ko dek su kar ne go wy su nię to

prze ciw ko nim ten za rzut. Zwró cił na to miast uwa -

gę, że opi nię pu blicz ną moc no in try go wa ło py ta nie,

dla cze go przed są dem zmie nił się sta tus Elż bie ty P.

z po szko do wa nej na oskar żo ną.

Z pew no ścią mia ło to zwią zek z jej prze słu cha -

nia mi przez sę dzie go śled cze go, przed któ rym Elż -

bie ta P. wy co fa ła swo je oskar że nie, tłu ma cząc, że

do gwał tu ni gdy nie do szło, ni gdy też nie by ła

w miesz ka niu ko men dan ta Wró blew skie go, a do -

nie sie nie na nie go zło ży ła na sku tek pre sji wy wie -

ra nej na nią przez na rze czo ne go Gą skę i pod insp.

Li be rę. Pod czas roz pra wy do da ła jesz cze, że kie dy

pró bo wa ła od mó wić ich żą da niom, Gą ska znie wa -
żył ją czyn nie, ude rzyw szy w twarz i gro ził, że ją za -
bi je, je śli zdra dzi Li be rę.

Zu peł nie ina czej ze zna wał post. Gą ska. Za prze -

czył, ja ko by miał wy wie rać ja kiś na cisk na swo ją na -

rze czo ną, a o sa mym gwał cie do wie dział się nie

od ra zu, lecz po ja kimś cza sie, kie dy Elż bie ta P.

przy zna ła się, że jest w cią ży. Win nym tej sy tu acji

miał być ko men dant po li cji, któ ry pod czas spo tka -

nia przy mi lał się do je go na rze czo nej, od ra dzał mał -

żeń stwo, twier dząc, że ma na to jesz cze czas,

a po kil ku bez owoc nych pró bach zbli że nia, zmu sił
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ją do ule gło ści. Post. Gą ska nie miał pod staw, aby

nie wie rzyć Elż bie cie P., tym bar dziej że – jak

twier dził – sam był bez płod ny, na co miał za świad -

cze nie le kar skie. 

Wy zna nie na rze czo nej prze żył bar dzo moc no

– wy ja śniał przed są dem. Mu siał na wet brać le ki

na uspo ko je nie, ale świa do mość nie go dzi wo ści ko -

men dan ta Wró blew skie go, któ ry z ra cji peł nio ne go

sta no wi ska po wi nien być czło wie kiem nie ska zi tel -

nym i wzo rem po stę po wa nia dla każ de go po li cjan -

ta, nie da wa ła mu spo ko ju. Po szedł więc po ża lić się

do swe go star sze go ko le gi i wy cho waw cy, pod insp.

Ste fa na Li be ry. Ten, zbul wer so wa ny czy nem swe go

prze ło żo ne go – sze fa wo je wódz kiej po li cji, po sta -

no wił za an ga żo wać się w obro nę po szko do wa nej ko -

bie ty. 

MÓ WIĄ ŚWIAD KO WIE
Pod insp. Li be ra po twier dził ze zna nia mło de go po -

li cjan ta, pod kre śla jąc, że w swym po stę po wa niu

kie ro wał się wy łącz nie po czu ciem spra wie dli wo ści.

Po twier dził, że do po mógł Elż bie cie P. przy go to wać

pi sem ną skar gę do pro ku ra tu ry. Ale za nim to zro -

bił, kil ka krot nie się upew niał, czy ko bie ta zda je so -

bie spra wę z wa gi te go oskar że nia i kon se kwen cji,

ja kie mo że ono po cią gnąć. Elż bie ta P. po twier dzi ła

i przy się gła, że mó wi praw dę. Zro bi ła to w obec no -

ści jesz cze jed ne go świad ka – p. Gro cho wi ny, któ -

rą pod insp. Li be ra spe cjal nie za brał ze so bą

na spo tka nie z po szko do wa ną.

O do ko na nym na niej gwał cie Elż bie ta P. opo wie -

dzia ła też obroń cy, mec. Rost ko wi. Przy zna ła mu

się rów nież do usu nię cia cią ży, ale chcąc chro nić

przed od po wie dzial no ścią aku szer kę, od mó wi ła po -

da nia jej na zwi ska.

Ze zna ją ca pod przy się gą mat ka Elż bie ty P. przy -

zna ła, że by ła z nią w biu rze ko men dan ta Wró blew -

skie go. O gwał cie wie od cór ki, ale wia do mość o jej

cią ży to dla niej du że za sko cze nie. Nic o tym nie

wie dzia ła.

Nie wie le też do spra wy wnio sły ze zna nia kom.

Wo ło ska, któ ry po twier dził je dy nie wi zy tę Elż bie -

ty P. i jej mat ki w biu rze ko men dan ta Wró blew skie -

go. Prze bie gu roz mo wy nie znał i nie za uwa żył, aby
p. Wró blew ski ro bił do Elż bie ty P. mi łe oczka. Czy
była u nie go w miesz ka niu pry wat nym, te go nie wie.
Jak rów nież, czy cze ka ła na nie go przed do mem.

Ja ko ostat ni ze zna wał pod insp. Le on Wró blew -

ski. Za mie sza nie wo kół swo jej oso by uznał za pró -

bę zdys kre dy to wa nia go w oczach opi nii pu blicz nej

i usu nię cia ze sta no wi ska. Do nie sie nie by ło oszczer -
stwem, gdyż ni gdy nie mia łem żad nych sto sun ków
z Elż bie tą P. – stwier dził do bit nie i pod przy się gą.

KTO ZA WI NIŁ?
Re pre zen tu ją cy or ga ny ści ga nia pro ku ra tor Grze -

gor czyk oparł swój akt oskar że nia na ze zna niach

Elż bie ty P., któ ra – je go zda niem – na pi sa ła fał szy -

we do nie sie nie pod pre sją Gą ski i Li be ry. Ale za in -

spi ra to ra ca łej in try gi uznał pod insp. Ste fa na

Li be rę. To je mu – jak twier dził – ma rzy ło się sta no -

wi sko głów ne go ko men dan ta ślą skiej po li cji.

A w ogó le – kon klu do wał – ca ła ta afe ra z gwał tem
by ła tyl ko cząst ką kam pa nii pro wa dzo nej prze ciw ko
urzęd ni kom spo za Ślą ska, któ rych tu nie zbyt lu bia no.

Ofia rą tej kam pa nii – je go zda niem – miał paść

pod insp. Le on Wró blew ski.

Plan się jed nak nie po wiódł, bo Elż bie ta P. po -

sta no wi ła przy znać się do oszu stwa. Fakt ten pro -

ku ra tor po trak to wał ja ko oko licz ność ła go dzą cą

i wniósł dla niej o ka rę dwóch i pół mie sią ca po zba -

wie nia wol no ści, dla Li be ry za żą dał – 6 mie się cy,

dla Gą ski – rok. 

Obroń cy oskar żo nych wnie śli o ich unie win nie -

nie. Dr Za wil ski, obroń ca post. Gą ski, uwa żał, że

skar ga Elż bie ty P. by ła wia ry god na, a jej przy zna nie
się do wi ny wy ni ka ło z obro ny przed ka rą, że w spo sób
nie do zwo lo ny usu nę ła płód. Na do wód przy ta czał ze -

zna nia bez stron nych świad ków: mec. Rost ka i oby -

wa te lki Gro cho wi ny, któ rym po szko do wa na ko bie ta

szcze gó ło wo opi sa ła swój dra mat. Od gra ża ła się na -

wet, że gwał ci ciel jesz cze ją po pa mię ta.

Świet ną obro nę z punk tu wi dze nia praw ni cze go wy -
gło sił ad wo kat Cza pla – pi sał spra woz daw ca „Ga ze -

ty Ro bot ni czej”. – Mi ster nie skon stru owa ny mi
wy wo da mi oba lił ca ły gmach oskar że nia. Do wo dził,
że (jego klient, pod insp. Li be ra) miał wszel kie pra -
wo za jąć się stwier dze niem praw dzi wo ści za rzu tów,
sta wia nych p. Wró blew skie mu. Zna on do brze Li be rę
i wie, że jest to czło wiek za słu żo ny, któ ry do słu żył się
stop nia ma jo ra WP, bio rąc udział w po wsta niu wiel -
ko pol skim, obro nie Lwo wa oraz po wsta niu na Gór -
nym Ślą sku.

Te mi ster nie skon stru owa ne do wo dy nie po mo gły

jed nak w unie win nie niu oskar żo nych. Sąd po parł

ra cje pro ku ra to ra i ska zał ca łą trój kę na ka ry po zba -

wie nia wol no ści: Elż bie tę P. – na 14 dni w za kła -

dzie kar nym i 30 zł grzyw ny; Ste fa na Li be rę – na

2 mie sią ce, Igna ce go Gą skę na 8 mie się cy. Wy da -

wać by się mo gło, że ka ry nie by ły su ro we. Jed nak

ska za nych po li cjan tów cze ka ła jesz cze do dat ko wa

kara: zwol nie nie ze służ by.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. ar chi wum

Le on Wró blew ski, ur. 4 mar ca 1888 r. we Lwo wie. Ab sol went Wy dzia łu
Pra wa na Uni wer sy te cie Ja na Ka zi mie rza (Lwów). Od ro ku 1914 brał udział
w woj nie świa to wej ja ko ofi cer ar mii au striac kiej. Od li sto pa da 1918 r. słu -
żył w Woj sku Pol skim (brał m.in. udział w obro nie Lwo wa). Na po cząt -
ku 1920 r., w ran dze ka pi ta na WP, prze szedł do re zer wy. 1 lu te go 1920 r.
wstą pił do służ by w Po li cji Pań stwo wej. Po cząt ko wo, w stop niu nad ko mi -
sa rza, kie ro wał Ko men dą Po wia to wą PP w No wym Są czu. W czerw cu
1921 r. awan so wa no go na sta no wi sko ofi ce ra in spek cyj ne go do KW PP
w Tar no po lu. 
1 li sto pa da 1923 r. otrzy mał sto pień pod in spek to ra i awan so wał na za -
stęp cę ko men dan ta wo je wódz kie go PP w tym mie ście. Mie siąc póź niej
od de le go wa ny zo stał do dys po zy cji wo je wo dy ślą skie go Ta de usza Kon-
c kie go, któ ry po wie rzył mu sta no wi sko p.o. ko men dan ta PWŚl. 1 sierp nia
1924 r. otrzy mał no mi na cję na sto pień in spek to ra PP oraz sta no wi sko
głów ne go ko men dan ta PWŚl. Gar ni zo nem ślą skim kie ro wał do 2 grud nia
1926 r. Po tem prze nie sio ny zo stał do KG PP.
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Ż e by się do wie dzieć, na ja kie te ma ty szko le nio -

we jest za po trze bo wa nie w Po li cji, naj pierw

ro ze sła no an kie tę do ko men dan tów i ko men -

dan tek. Na to miast do ce lów edu ka cyj nych po wstał

po rad nik.

PO PIERW SZE PO RAD NIK
W po ło wie ro ku uka że się pu bli ka cja Po pierw sze
czło wiek. Dzia ła nia an ty dy skry mi na cyj ne w jed nost -
kach Po li cji. To kom pen dium o tym, jak roz ma wiać

nie tyl ko z oso ba mi in nych wy znań czy orien ta cji,

ale też z ludź mi nie peł no spraw ny mi i star szy mi.

W za ło że niu pierw sza część po rad ni ka jest za ry sem

te ma tów, na to miast w ko lej nych, je śli po ja wią się

ta kie po trze by, bę dzie ich roz wi nię cie. Po szcze gól -

ne roz dzia ły są pra cą ze spo ło wą peł no moc ni ków

i peł no moc ni czek KWP/KSP i szkół Po li cji. Kon sul -

to wa no je z człon ka mi mniej szo ści na ro do wych, 

et nicz nych, re li gij nych i sek su al nych, re pre zen to -

wa ny mi m.in. przez Cen trum Ży dow skie w Oświę -

ci miu, Fun da cję Trans -Fu zja, Kam pa nię Prze ciw

Ho mo fo bii, Sto wa rzy sze nie Ni gdy Wię cej, Sto wa -

rzy sze nie Prze ciw An ty se mi ty zmo wi i Kse no fo bii

Otwar ta Rzecz po spo li ta i Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół

In te gra cji. Pa tro nat nad po rad ni kiem ob jął Rzecz -

nik Praw Oby wa tel skich, a pu bli ka cją zaj mie się

Peł no moc nik Rzą du ds. Rów ne go Trak to wa nia. 

W po rad ni ku zwra ca się uwa gę na mi kro nie rów -

no ści.

– To jed na z form wy ra ża nia uprze dzeń mię dzy

ludź mi. Służ ba w Po li cji da je wie le upraw nień

do le gal ne go in ge ro wa nia w pra wa i swo bo dy oby -

wa tel skie, co cza sa mi mo że pro wa dzić do po czu cia

do mi na cji nad oso bą, wo bec któ rej pro wa dzi się

czyn no ści po li cyj ne – wy ja śnia mł. insp. Krzysz tof

Łasz kie wicz, peł no moc nik ko men dan ta głów ne go

Po li cji ds. ochro ny praw czło wie ka i re dak tor po rad -

ni ka. – Je śli do dat ko wo po li cjant ma uprze dze nia,

z któ ry mi nie po ra dził so bie, za nim wstą pił do for -

ma cji, pro wa dzić to mo że do drob nych, czę sto nie -

uświa do mio nych i de pre cjo nu ją cych za cho wań

wo bec in nych. 

Mi kro nie rów no ści mo gą mieć wy miar fi zycz ny

lub wer bal ny, to np. dow ci py o Ho lo kau ście czy

z pod ło żem sek si stow skim. Krzysz tof Łasz kie wicz

pod kre śla, że prze wod nik ma uzmy sło wić, ja kie

szko dy mo że czy nić szy der czy lub nie na wist ny

prze kaz. 

– Ję zyk, w któ rym kró lu ją sło wa pe dał, as falt, Ży -
dek, bru das czy ti ró wa, po pro stu mu si znik nąć ze

słow ni ka służ bo we go. Po rad nik bę dzie do stęp ny

w wer sji dru ko wa nej i elek tro nicz nej, by mo gło

z nie go sko rzy stać jak naj wię cej osób, nie tyl ko po -

li cjan tów.

Po li cja jest in sty tu cją hie rar chicz ną, ale to nie

ozna cza, że prze ło że ni mo gą na rzu cać pod wład nym

np. obo wiąz ko wy udział w spo tka niu opłat ko wym

czy świę ce niu ra dio wo zów. I o tym też jest po rad nik. 

PRZE ŁO ŻE NI O POD WŁAD NYCH
We wrze śniu ub.r. peł no moc nik KGP ds. ochro ny

praw czło wie ka za py tał ko men dan tów (i ko men -

dant ki) miej skich, re jo no wych i po wia to wych o po -

trze by szko le nio we dla pod wład nych. W an kie cie,

któ rą wy peł ni ło 200 osób, by ło m.in. py ta nie, ja kie

zja wi ska w Po li cji wy ma ga ją ko ry go wa nia nie pro fe -

sjo nal nych po staw i za cho wań funk cjo na riu szy. Naj -

wię cej wska zań otrzy ma ły od po wie dzi: ni ski stan

wie dzy praw nej, wal ka z ne ga tyw ny mi ste reo ty pa -

mi, przed mio to we trak to wa nie lu dzi i wul gar ne od -

no sze nie się do nich. Na stęp ne w ko lej no ści by ły:

nie pro por cjo nal ne sto so wa nie środ ków przy mu su

bez po śred nie go i nad mier na agre sja, nie rów ne trak -

to wa nie osób, prze sa da w żar tach na te mat mniej -

szo ści spo łecz nych i od mien nej płci oraz nie -

pra wi dło wo ści w do pro wa dza niu i osa dza niu. Po nad

po ło wa an kie to wa nych uzna ła szko le nie pro wa dzo -

ne przez peł no moc ni ków Pra wa czło wie ka w za rzą -
dza niu Po li cją za po trzeb ne i wska za ła, że po dob ne

za ję cia by ły by przy dat ne dla kie row ni ków ko mó rek

or ga ni za cyj nych. 

W an kie cie za naj lep sze for my za po bie ga nia przy -

pad kom nad uży cia si ły pod czas po dej mo wa nych

interwencji wska za no na tych mia sto wą re ak cję 

szko le nio wo -in struk ta żo wą z po sza no wa niem za sa -

dy do mnie ma nia nie win no ści oraz in dy wi du al ną roz -

mo wę z po li cjan tem lub po li cjant ką. Ja ko in ne for my

po da wa no: proś bę do psy cho lo ga po li cyj ne go, by po -

mógł oce nić przy czy nę nad uży cia i po roz ma wiał

o tym z po li cjan tem lub po li cjant ką, omó wie nie

orze cze nia dys cy pli nar ne go lub pra wo moc ne go wy -

ro ku ska zu ją ce go z ca łym

sta nem jed nost ki oraz obiek -

tyw ne, lecz przy kład ne uka -

ra nie. Za naj waż niej sze spo -

so by wal ki z dys kry mi na cją

i nie rów nym trak to wa niem

w for ma cji uzna no edu ka cję

(szko le nia), efek tyw ny do -

bór do Po li cji i na gra dza nie

do brych po staw.

ALEK SAN DRA WI CIK

SZKOLENIE Prawa człowieka w zarządzaniu Policją POLICJA 997       marzec 2013 r.40

Edu ko wać i szko lić
Główne zadania na ten rok, które postawili sobie policyjni
pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka, 
są dwa: edukować i szkolić.
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W rozporządzeniu jasno okre ślo no, że ad mi ni -

stra to rem zbio rów da nych, w któ rych są prze -

twa rza ne in for ma cje, jest Ko men dant Głów ny

Po li cji. Wy klu czo no tym sa mym do tych cza so wą prak -

ty kę, we dług któ rej za ad mi ni stra to rów da nych uzna -

wa no po szcze gól nych kie row ni ków jed no stek or ga ni -

za cyj nych Po li cji. Po wo do wa ło to trud no ści w za kre sie

wy ko ny wa nia za dań ad mi ni stra to ra oraz roz bież no ści

w dzia ła niu mię dzy po szcze gól ny mi jed nost ka mi or ga -

ni za cyj ny mi Po li cji, a tak że nie ja sno ści w sto so wa niu

prze pi sów o ochro nie da nych oso bo wych, w tym

na przy kład pro ble my w za kre sie kom pe ten cji do wy -

ko ny wa nia okre ślo nych za dań wo bec osób, któ rych

dane do ty czą. Roz po rzą dze nie okre śla tryb gro ma dze -

nia oraz spo so by prze twa rza nia in for ma cji w zbio rach

da nych, w tym w zbio rach da nych oso bo wych. Co wię -

cej, za war to w nim wzo ry do ku men tów obo wią zu ją -

cych przy prze twa rza niu da nych, ta kie jak kar ta

dak ty lo sko pĳ na, kar ta al bu mo wa czy pro to kół li kwi da -

cji zbio ru da nych. 

ZBIO RY DA NYCH I ICH ZE STA WY
W roz dzia le 2. roz po rzą dze nia znaj du ją się szcze gó ło -

we re gu la cje do ty czą ce zbio rów da nych. Za re gu łę

przy ję to, że zbio ry, w któ rych Po li cja gro ma dzi lub

prze twa rza in for ma cje, w tym da ne oso bo we, są pro -

wa dzo ne w sys te mach te le in for ma tycz nych lub w for -

mie spo rzą dza nych ręcz nie kar to tek, sko ro wi dzów,

ksiąg, wy ka zów, re gi stra tur, re je strów, al bu mów, ewen -

tu al nie in nych ewi den cji. 

Prze pi sy prze wi du ją, że zbiór da nych mo że być

utwo rzo ny, gdy ce le je go pro wa dze nia, je go za kres 

te ry to rial ny, rze czo wy lub za sto so wa ne spo so by prze -

twa rza nia w nim in for ma cji po zwo lą sku tecz niej wy -

ko ny wać za da nia usta wo we Po li cji al bo za pew nią

lep szą kon tro lę, lep szy nad zór lub lep szą ochro nę in -

for ma cji niż w przy pad ku gro ma dze nia lub prze twa rza -

nia in for ma cji po za zbio rem da nych. Do pusz cza się

tak że stwo rze nie ze sta wu zbio rów da nych, gdy ce lo we

jest zin te gro wa nie, sko or dy no wa nie i uspraw nia nie

prze twa rza nia in for ma cji, zgro ma dzo nych w od ręb nych

zbio rach da nych.

Zbio ry da nych oraz ze sta wy zbio rów da nych two rzy

w dro dze de cy zji Ko men dant Głów ny Po li cji, któ ry

usta la ich za kres (in for ma cyj ny, rze czo wy i te ry to rial -

ny). KGP od po wia da za ich we wnętrz ną struk tu rę,

prze zna cze nie oraz funk cjo no wa nie w Po li cji, a tak że

do sto so wu je wła ści wo ści tych zbio rów oraz pro ce du ry

prze twa rza nia w nich in for ma cji do ro dza ju za dań wy -

ko ny wa nych przez Po li cję. 

WPRO WA DZA NIE IN FOR MA CJI
Zgod nie z par. 11 ust. 1 roz po rzą dze nia po li cjan ci lub

pra cow ni cy Po li cji są obo wią za ni do wpro wa dza nia in -

for ma cji, w tym da nych oso bo wych, do zbio ru da nych,

je że li w to ku wy ko ny wa nia czyn no ści służ bo wych za -

ist nia ły oko licz no ści uza sad nia ją ce po bra nie, uzy ska -

nie lub zgro ma dze nie tych in for ma cji. W no wych

prze pi sach (par. 11 ust. 2) okre ślo no rów nież obo wią -

zek spraw dza nia, czy in for ma cja, któ ra ma być prze -

twa rza na w zbio rze da nych, nie zo sta ła już do te go

zbio ru wpro wa dzo na. 

Roz po rzą dze nie ja sno wska zu je, że po li cjan ci lub

pra cow ni cy Po li cji mo gą ko rzy stać z in for ma cji, w tym

tak że z da nych oso bo wych, prze twa rza nych w zbio -

rach da nych, wy łącz nie wte dy, gdy jest to przy dat ne

lub nie zbęd ne do pra wi dło we go wy ko na nia czyn no ści

służ bo wych oraz pod czas ich wy ko ny wa nia. Jest to

waż ny prze pis pod ką tem oce ny dzia ła nia funk cjo na -

riu szy w okre ślo nych spra wach, po nie waż wy mu sza

wska za nie ce lo wo ści wy ko rzy sta nia da nych. 

Prze pi sy okre śla ją tak że pro ce du rę wpro wa dza nia

in for ma cji do sys te mu te le in for ma tycz ne go po raz

pierw szy. Na da je się jej in dy wi du al ny iden ty fi ka tor.

W przy pad ku gdy ta sa ma in for ma cja pod le ga re je stra -

cji w wię cej niż jed nym zbio rze lub w ob rę bie jed ne -

go zbio ru, ale w kil ku od ręb nych ka te go riach

in for ma cji wy dzie lo nych w tym zbio rze, każ da re je -

stra cja tej in for ma cji ma od ręb ny iden ty fi ka tor da ne -

go zbio ru lub ka te go rii oraz wska za nie jej po wią za nia

z re je stra cja mi do ko na ny mi w po zo sta łych zbio rach

da nych lub ka te go riach.

OD CI SKI PAL CÓW
Po bie ra ne i uzy ski wa ne przez Po li cję da ne oso bo we,

w po sta ci od ci sków li nii pa pi lar nych, prze twa rza się

w Cen tral nej Re gi stra tu rze Dak ty lo sko pij nej. Zgod -

nie z roz po rzą dze niem po bra nie od ci sków pal ców na -
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stę pu je przez wy peł nie nie jed no stron nych kart dak -

ty lo sko pij nych w dwóch eg zem pla rzach al bo przez

po bra nie ich za po mo cą urzą dze nia do elek tro nicz -

ne go dak ty lo sko po wa nia. Po bra ne od ci ski li nii pa pi -

lar nych na stęp nie na le ży za re je stro wać, prze ka zu jąc

dwie jed no stron nie wy peł nio ne kar ty dak ty lo sko pij -

ne al bo prze sy ła jąc za pis od ci sków li nii pa pi lar nych

w po sta ci elek tro nicz nej z uży ciem sys te mu te le in -

for ma tycz ne go (par. 21 roz po rzą dze nia).

ZDJĘ CIA
W sy tu acji, gdy zbie ra ne są in for ma cje w for mie szki -

ców i opi sów wi ze run ków lub zdjęć osób, w tym cho -

dzi o zdję cia sy gna li tycz ne, roz po rzą dze nie prze wi du je

ich prze two rze nie w od po wied nio opi sa nych ze sta -

wach kart al bu mo wych. Mo gą one być spo rzą dza ne

rów nież na in for ma tycz nych no śni kach da nych.

Ma te ria ły źró dło we słu żą ce do spo rzą dza nia zdjęć

w po sta ci ne ga ty wów lub za pi sów cy fro wych na in -

for ma tycz nych no śni kach da nych z cy fro wy mi za pi -

sa mi zdjęć mu szą być zbie ra ne w ko mór kach

or ga ni za cyj nych Po li cji do spraw tech ni ki kry mi na li -

stycz nej wła ści wych ze wzglę du na miej sce wy ko na -

nia zdję cia. 

Zdję cia osób mo gą być wy ko rzy sty wa ne do spo-

rzą dza nia ta blic po glą do wych w pro wa dzo nych 

po stę po wa niach przy go to waw czych w spra wach

o prze stęp stwa ści ga ne z oskar że nia pu blicz ne go lub

do two rze nia al bu mów fo to gra ficz nych oka zy wa nych

w ce lach iden ty fi ka cyj nych lub wy kryw czych

(par. 22 roz po rzą dze nia).

BA ZY ZE WNĘTRZ NE
Prze pi sy prze wi du ją, że po bra nie lub uzy ska nie in -

for ma cji ze zbio rów da nych pro wa dzo nych przez 

in ne pod mio ty, or ga ny Po li cji do ku men tu ją przez

spo rzą dze nie na pi śmie wnio sku o prze ka za nie lub

udo stęp nie nie in for ma cji.

Ta ki wnio sek po wi nien za wie rać ta kie da ne, jak:

1) ozna cze nie spra wy;

2) okre śle nie zbio ru da nych, z któ re go in for ma cje

ma ją zo stać udo stęp nio ne;

3) wska za nie in for ma cji pod le ga ją cych udo stęp -

nie niu;

4) wska za nie wnio sko daw cy;

5) wska za nie pod sta wy praw nej

udo stęp nie nia in for ma cji;

6) ozna cze nie for my prze ka za nia lub

udo stęp nie nia in for ma cji;

7) imię, na zwi sko, sto pień służ bo wy

lub zaj mo wa ne sta no wi sko oso by

upo waż nio nej do po bra nia in for -

ma cji lub za po zna nia się z ich tre -

ścią. 

W przy pad kach nie cier pią cych zwło -

ki, a w szcze gól no ści w trak cie po ści -

gu za oso bą po dej rza ną o po peł nie nie

prze stęp stwa al bo pod czas wy ko ny wa -

nia czyn no ści ma ją cych na ce lu ra to wa -

nie ży cia i zdro wia ludz kie go lub

mie nia – po li cjant mo że uzy ski wać in -

for ma cje, w tym tak że da ne oso bo we,

ze zbio rów ze wnętrz nych na pod sta wie ust ne go

wnio sku. Już po usta niu ta kich szcze gól nych oko -

licz no ści uzy ska nie in for ma cji po twier dza się w pi -

sem nym wnio sku, skie ro wa nym do pod mio tu,

od któ re go uzy ska no in for ma cje.

PRZY DAT NOŚĆ DA NYCH
Prze pi sy za kła da ją, że da ne oso bo we zgro ma dzo ne

w ce lu wy kry cia prze stęp stwa pod le ga ją sys te ma tycz -

nej we ry fi ka cji przez or ga ny Po li cji. Przy we ry fi ka cji

da nych oso bo wych pod ką tem ich przy dat no ści w pro -

wa dzo nych po stę po wa niach uwzględ nia się:

1) ro dzaj i cha rak ter po peł nio ne go czy nu wy czer pu -

ją ce go zna mio na prze stęp stwa;

2) ro dzaj i cha rak ter do bra chro nio ne go pra wem na -

ru szo ne go po peł nio nym prze stęp stwem;

3) for my spraw stwa i umyśl no ści je go po peł nie nia;

4) po sta ci za mia ru i skut ki czy nu, w tym ro dzaj

i roz miar wy rzą dzo nej lub gro żą cej szko dy;

5) za gro że nie sank cją kar ną za po peł nio ne prze -

stęp stwo;

6) licz bę po peł nio nych prze stępstw;

7) czas, ja ki upły nął od mo men tu wpro wa dze nia in -

for ma cji do zbio ru da nych do mo men tu do ko ny -

wa nia we ry fi ka cji;

8) in ne in for ma cje zgro ma dzo ne o oso bie;

9) le gal ność uzy ska nia, po bra nia lub zgro ma dze nia

in for ma cji oraz praw dzi wość tych in for ma cji;

10) ist nie nie prze sła nek le gal no ści oraz nie zbęd no ści

dal sze go prze twa rza nia in for ma cji do wy ko na nia

za dań usta wo wych Po li cji;

11) wy stą pie nie oko licz no ści okre ślo nych w art. 20

ust. 17b i 18 usta wy o Po li cji, któ re sta no wią

prze słan ki do usu nię cia da nych oso bo wych ze -

bra nych w ce lu wy kry cia prze stęp stwa.

We ry fi ka cji do ko nu je się z urzę du z wy ko rzy sta niem

in for ma cji zgro ma dzo nych w zbio rach da nych pro wa -

dzo nych w Po li cji po wią za nych z da ny mi oso bo wy mi

wy ty po wa ny mi do we ry fi ka cji oraz za war tych we

wnio skach osób, któ rych da ne do ty czą, a tak że in for -

ma cji uzy ska nych od in nych or ga nów, służb lub in sty -

tu cji pań stwo wych.

WEJ ŚCIE W ŻY CIE
Opi sa ne roz po rzą dze nie sta no wi wy ko -

na nie de le ga cji z art. 20 ust. 19 usta wy

o Po li cji i za stą pi ło do tych czas obo wią -

zu ją ce roz po rzą dze nie Mi ni stra Spraw

We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 5 wrze -

śnia 2007 r. w spra wie prze twa rza nia

przez Po li cję in for ma cji o oso bach

(Dz.U. nr 170, poz. 1203). No we prze -

pi sy obo wią zu ją od 5 stycz nia 2013 r.

Na to miast or ga ny Po li cji mu szą do sto -

so wać tryb gro ma dze nia i spo so by prze -

twa rza nia in for ma cji do wy mo gów

okre ślo nych w tym roz po rzą dze niu

w cią gu 6 mie się cy od je go wej ścia

w ży cie.

ALEK SAN DRA WZO REK

marzec 2013 r.       POLICJA 997 Nowe przepisy  PRAWO 43
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– Kierowcy nie zawsze zatrzymują się do kontroli,
szczególnie ci nietrzeźwi – asp. Przemysław
Kaźmierczak uśmiecha się, miał z nimi niejednokrotnie
do czynienia. – Dla policjanta to rutynowe przypadki.
Nie zdarzyło mi się jeszcze, aby kierowca zdołał uciec.

I nic dziw ne go – asp. Prze my sław Kaź mier czak w ubie głym ro ku

zdo był wi ce mi strzo stwo w Wy ści go wym Pu cha rze Pol ski (WPP)

w naj licz niej szej kla sie 1N. W tym se zo nie za mie rza się gnąć po

głów ne tro feum. 

W PO ŚCI GU 
Prze my sław Kaź mier czak od pra wie dzie się ciu lat słu ży w Po li cji.

Od trzech star tu je w wy ści gach sa mo cho do wych. Wcze śniej pra co wał

ja ko dziel ni co wy, po tem w Ze spo le Kry mi nal nym w Po ste run ku Po -

li cji w Kaź mie rzu, a od 1 lu te go br. jest na eta cie za stęp cy kie row ni -

ka Ogni wa Pa tro lo wo -In ter wen cyj ne go Wy dzia łu Pre wen cji i Ru chu

Dro go we go KPP w Sza mo tu łach (woj. wiel ko pol skie). 

– Do świad cze nie z to ru przy da je się, gdy do cho dzi do po ści gu sa mo -

cho do we go – mó wi ubie gło rocz ny wi ce mistrz WPP. – Kie dyś ści ga łem

volks wa ge nem cad dy kie row cę ucie ka ją ce go nis sa nem na va rą. Pro wa -

dzą cy był nie trzeź wy i z du żą pręd ko ścią pę dził tra są Po znań – Świec -

ko. Uda ło mi się go do go nić, wy prze dzić i tak za blo ko wać, że na va ra

wje cha ła do ro wu. Kie row ca chciał wy je chać, ale już nie zdą żył. Mi mo

że miał moc niej sze au to, uda ło się go za trzy mać. Tre nu jąc na to rze,

moż na wie le rze czy prze ćwi czyć w bez piecz nych wa run kach, choć by

wy pro wa dza nie sa mo cho du z po śli zgu. Do świad cze nie, opa no wa nie,

a co za tym idzie – spo kój za kie row ni cą, przy da ją się na co dzień. Nie

zda rzy ło mi się, abym w po ści gu uszko dził po jazd służ bo wy. 

PA SJA OD DZIEC KA 
Spor ta mi sa mo cho do wy mi ma ły Prze mek in te re so wał się od dziec -

ka. Tor Po znań, za rzą dza ny przez Au to mo bil klub Wiel ko pol ski, był

czę stym ce lem wę dró wek kil ku let nie go brzdą ca. Przy cho dził tu z oj -

cem oglą dać wy ści gi, któ re tak go za fa scy no wa ły, że po pod sta wów -

ce po szedł do Tech ni kum Sa mo cho do we go w Po zna niu. 

– Nie mam żad nych „wy ści go wych” tra dy cji – śmie je się po li cjant.

– Moż na śmia ło po wie dzieć, że je stem pio nie rem w ro dzi nie. O mo -

jej pa sji mógł bym opo wia dać go dzi na mi. Tak na praw dę nie wiem,

skąd się wzię ła. Pew nie z tych wę dró wek na tor, ale to jest tak, jak

z mi ło ścią. Czło wiek za ko chu je się w ja kiejś ko bie cie i trud no wy tłu -

ma czyć, dla cze go aku rat w tej. Jed nych ko le gów krę ci ła pił ka, in -

nych bie gi, a mnie – od kąd w For mu le 1 za czął jeź dzić Mi cha el

Schu ma cher – wy ści gi. 

START DZIĘ KI ŻO NIE 
Pa sja roz wi ja ła się od dziec ka, ale im puls do dzia ła nia da ła ko bie ta.

Po zna li się sie dem lat te mu w pra cy. Od wrze śnia ub.r. są mał żeń -

stwem. 

– Ki bi cu ję mę żo wi za każ dym ra zem, sta ram się po ma gać mu jak

tyl ko mo gę – mó wi Ma rze na Kaź mier czak, kie row nicz ka Kan ce la rii

Taj nej KPP w Sza mo tu łach. – Prze mek wie le ra zy opo wia dał mi

o wy ści gach. W koń cu po wie dzia łam „Do syć ga da nia, trze ba coś

z tym zro bić”. 

– Pa mię tam ten dzień – po twier dza raj do wiec. – Po raz ko lej ny opo -

wia da łem o wy ści gach, a ona do mnie „Ga dasz i ga dasz, za cznĳ w koń -

cu dzia łać”. I tak się za czę ło. Naj pierw by ły wy ści gi mo to cy klo we. 

– I tu się ba łam – do da je żo na po li cjan ta. – To by ło zbyt nie bez -

piecz ne. Ale od kie dy Prze mek za czął star to wać w wy ści gach sa mo -

cho do wych, trak tu je my to jak do brą za ba wę. Gdy by by ło wię cej ka sy,

to sa ma bym się ści ga ła! 

Żo na i oj ciec po li cjan ta to naj wier niej si je go ki bi ce. Są na każ dym

wy ści gu. 

– To dwie oso by, któ rym za wdzię czam to, że ubie gło rocz ny se zon

za koń czy łem z ta kim suk ce sem – wy zna je Prze my sław Kaź mier czak.

– Ma rze na spra wi ła, że prze sze dłem od słów do czy nów. Z oj cem

przy cho dzi łem ja ko dziec ko na tor. Dzi siaj mam 34 la ta, je stem

człon kiem Au to mo bil klu bu Wiel ko pol ski i jeż dżę po tym sa mym

SPORT Wyścigowy Puchar Polski POLICJA 997       marzec 2013 r.44
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Torze Po znań. Ma ma też mnie wspie ra, ale na wy ści gu by ła tyl ko raz

i po wie dzia ła, że wię cej nie przyj dzie, bo się za bar dzo de ner wu je. 

USTA WIEŃ SIĘ NIE ZDRA DZA
Po epi zo dzie ze star ta mi mo to cy klo wy mi po li cjant za czął przy go dę

z sa mo cho da mi. Od koń czą ce go ka rie rę za wod ni ka ku pił fia ta sei-

cen to. W 2010 r. zro bił mię dzy na ro do wą li cen cję wy ści go wą kla sy

„B, C” or ga ni za cji FIA (Fe de ra tion In ter na tio na le de l’Au to mo bi le

– Mię dzy na ro do wej Fe de ra cji Sa mo cho do wej). 

Kla sa 1N Wy ści go we go Pu cha ru Pol ski to ry wa li za cja kie row ców

w sa mo cho dach do 1150 cm³ po jem no ści sil ni ka. Są to po jaz dy se ryj -

ne, więc koszt udzia łu jest w po rów na niu z in ny mi kla sa mi re la tyw -

nie ni ski. Au to moż na ku pić za oko ło 10 tys. zł. Do te go ko niecz ne

są: kom bi ne zon, kask, bu ty, fo tel oraz pa sy i klat ka bez pie czeń stwa,

wszyst ko z od po wied nią ho mo lo ga cją. Bie żą ce wy dat ki to wpi so we,

pa li wo i opo ny, któ re przy pręd ko ściach 140 km/h w za krę cie i 160–

170 km/h na koń cu pro stej szyb ko się zu ży wa ją. 

– Sa mo chód jest se ryj ny, ale trze ba go pre cy zyj nie przy go to wać

do wy ści gów – wy ja śnia sza mo tul ski po li cjant. – Przez ca ły se zon

opie ku je się nim me cha nik. Sil nik jest od po wied nio prze stro jo ny,

zmie nio ne jest za wie sze nie, geo me tria kół, w za krę cie je dzie my

prze cież tyl ko na trzech ko łach. Swo ich usta wień nikt nie zdra dza.

One bar dzo czę sto de cy du ją o miej scu na me cie. Ze zwy cięz cą kla -

sy 1N Bar to szem Kna stem prze gra łem o 5 punk tów. Przy jaź ni my się,

spo ty ka my się na im pre zach, wspól nie wy jeż dża my, ale gdy ga sną

czer wo ne świa tła, każ dy chce wy grać. Waż ne jest jed nak, aby wal -

czyć fa ir. Ostro, ale czy sto. Po ma ga my so bie, gdy któ re muś ze psu je

się sa mo chód, ale ża den z nas nie zdra dzi dru gie mu wszyst kich ta -

jem nic usta wie nia au ta. 

SUK CES NIE PRZY CHO DZI OD RA ZU 
– Wy ścig to kwin te sen cja te go, co ro bi się przed nim – mó wi Prze -

my sław Kaź mier czak. – W tre ning na to rze trze ba wło żyć ser ce i gło -

wę. Trze ba też dbać o ogól ną kon dy cję. Po le cam bie ga nie, ro wer

i pły wa nie. Mniej sza wa ga cia ła to więk sza szyb kość po jaz du. Se icen -

to to taki typ au ta, któ ry

przy 40 stop niach C w słoń -

cu szyb ko się grze je i trze ba

– pa ra dok sal nie – włą czyć

ogrze wa nie, aby ode brać

tro chę cie pła sil ni ko wi, któ -

ry dzię ki te mu nie prze -

grze wa się. Jest więc tak, że

na dwo rze go rą co, w sa mo -

cho dzie włą czo ne ogrze wa -

nie, a ja sie dzę w nie pal nym

kom bi ne zo nie, któ ry po wy -

ści gu moż na wy krę cić jak

mo kry ręcz nik. Tych

wszyst kich sztu czek uczy -

łem się przez dwa la ta. Na

po cząt ku jeź dzi łem w środ -

ku staw ki, aż po sta no wi łem

za wal czyć o po dium. I za -

uwa ży łem, jak waż na jest

wia ra w sie bie. Nie moż -

na wbi jać so bie do gło wy, że

in ni są lep si. Trze ba dbać

o zdro wie, ćwi czyć i piąć się

do ce lu. Wy trzy ma łość,

szyb kość i refleks są naj waż -

niej sze. Tor Po znań o dłu go ści nie co po nad 4000 m znam na pa mięć.

12 okrą żeń mógł bym prze je chać nie mal z za mknię ty mi ocza mi. Ma -

rze nia trze ba speł niać, więc w tym se zo nie chcę sta nąć na naj wyż -

szym stop niu po dium. Na ra zie szu kam spon so ra. Star ty za czy na ją

się w kwiet niu. Ca ły czas sły szę sło wa żo ny sprzed kil ku lat „Prze -

mo, daj ty le, ile mo żesz z sie bie, jedź bez piecz nie, ale wy graj!”.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor, Marzena Kaźmierczak (2)
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Przed startem  – pierwszy sezon w Wyścigowym Pucharze Polski

Na zakończenie sezonu, 2 grudnia
2012 r. odbyła się w Warszawie Gala
Sportu Samochodowego, na której
Przemysław Kaźmierczak otrzymał
puchar wicemistrza WPP 2012
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Gdzie szu kać in for ma cji? Au tor wska zu je na me dia,

ta kie jak pra sa, ra dio i te le wi zja, kie dyś pod sta wo -

we dla bia łe go wy wia du (bw), dziś tra cą ce zna cze -

nie na rzecz in ter ne tu. Sieć, sta jąc się źró dłem

pod sta wo wym, jest tak że naj więk szym wy zwa niem dla

bw. Gwał tow nie zwięk sza ją ca swo je za so by, co raz bar -

dziej zło żo na w co raz bar dziej licz nych for mach wy ma ga

co raz więk szych na kła dów pra cy i co raz bar dziej wy ra fi -

no wa nych na rzę dzi in for ma tycz nych (ich opis znaj dzie -

my w roz dzia le In ter net a OSINT1 – szan se i prak tycz ne
za sto so wa nia au tor stwa Prze my sła wa Ma cioł ka). 

Dok tor Mą drze jow ski wska zu je też źró dła o du żym

stop niu wia ry god no ści: pu bli ka cje na uko we, ta kie jak

książ ki czy wy ni ki ba dań. Pod kre śla wa gę wszel kie go ro -

dza ju re je strów i baz da nych. W dal szej ko lej no ści przed -

sta wio ne są co raz mniej dla la ika oczy wi ste źró dła, ta kie

jak róż ne go ro dza ju do ku men ta cja go spo dar cza, wy daw -

nic twa mar ke tin go we, a na wet za war tość śmiet ni ków.

Li sta oczy wi ście nie jest za mknię ta i tyl ko po trze by po -

szu ku ją ce go in for ma cji, le ga lizm po stę po wa nia i wy -

obraź nia mo gą wy zna czyć jej gra ni ce. 

Au tor mó wi nam nie tyl ko, gdzie mo że my szu kać, ale

tak że, co mo że my zna leźć, a w za sa dzie prze ko nu je nas,

że wszyst ko, bo wśród sze ro ko poj mo wa nych za dań po -

li cji trud no zna leźć ta kie, któ re go re ali za cji nie moż -

na wspo móc dzia ła nia mi bia ło wy wia dow czy mi. I do ty czy

to za rów no dzia łań ope ra cyj no -roz po znaw czych i do cho -

dze nio wo -śled czych, jak i ana liz tren dów waż nych

z punk tu wi dze nia np. okre śla nia prio ry te tów Po li cji.

Przy kła dem pierw szej sfe ry mo gą być in for ma cje za -

miesz czo ne na por ta lach au kcyj nych lub ma te ria ły wi -

deo, np. na YouTu be, do ty czą ce kon kret nych

bez praw nych zda rzeń, dru gim np. spra wa do pa la czy,

któ ra przez brak sys te mo wych roz wią zań w za kre sie bw

by ła przez wie le mie się cy nie do strze ga na, choć licz ba

sy gna łów na ra sta ła. 

W opra co wa niu dr. Mą drze jow skie go prze czy ta my też

o za gro że niach, ja kie po ja wia ją się przy wy ko rzy sty wa -

niu bw. Pierw szym jest lek ce wa że nie go przez sa mych

po li cjan tów. Po nie waż czę sto jest im bar dzo trud no

przy znać, że po za Po li cją są lu dzie, któ rzy wie dzą coś

od nich le piej, wię cej lub szyb ciej, po pro stu pew ne źró -

dła in for ma cji igno ru ją. Zda rza się też prze ce nia nie 

wa gi i rze tel no ści in for ma cji. I tu au tor do cho dzi

do kwe stii oce ny wia ry god no ści i we ry fi ka cji da nych.

Za gro że nie, bar dzo po waż ne, mo że mieć bar dzo róż ne

przy czy ny zwią za ne za rów no z za kre sem i ro dza jem źró -

deł, np. za wą sko lub za sze ro ko do bra nych, złym wy ko -

rzy sta niem na rzę dzi lub bra kiem do świad cze nia oso by

zbie ra ją cej in for ma cje. 

Au tor pod kre śla, że bw mu si być trak to wa ny, szcze -

gól nie przy wy ko ny wa niu za dań ope ra cyj no -roz po znaw -

czych i do cho dze nio wo -śled czych, ja ko sys tem

po moc ni czy, a je go efek ty mu szą być kon fron to wa ne

z in ny mi me to da mi po zy ski wa nia in for ma cji. 

Ar ty kuł dr. Mą drze jow skie go jest jed nym z dwu na stu

za war tych w książ ce. W in nych omó wio no mię dzy in -

ny mi kwe stię wy ko rzy sta nia bw w kry mi na li sty ce,

a szcze gól nie ja ko waż ne go ele men tu jej funk cji roz po -

znaw czej. Po zna my moż li wo ści pod sta wo wych na rzę dzi

in for ma tycz nych de dy ko wa nych in ter ne to wym źró -

dłom, po zwa la ją cych m.in. po bie rać da ne, prze twa rzać,

kla sy fi ko wać i ana li zo wać np. tren dy czy sie ci po wią zań

zgod nie z po trze ba mi użyt kow ni ka na rzę dzia. Do wie -

my się, ja kie ko rzy ści nie sie ze so bą bw przy za bez pie -

cza niu i od zy ski wa niu mie nia, a tak że, ile moż na

do wie dzieć się dzię ki je go wy ko rzy sta niu o sze ro ko ro -

zu mia nym ob ro cie go spo dar czym i je go uczest ni kach.

W książ ce znaj dzie my rów nież wy ni ki ba dań an kie to -

wych do ty czą cych zna jo mo ści za gad nie nia i wy ko rzy -

sty wa nia in for ma cji z otwar tych źró deł przez

po li cjan tów oraz za rys funk cjo no wa nia bw w pra cy funk -

cjo na riu sza ABW i pro ku ra to ra. 

Bio rąc pod uwa gę nie wiel ką licz bę opra co wań do ty czą -

cych bia łe go wy wia du, szcze gól nie wy ko rzy sty wa ne go

przez or ga ny ści ga nia i wy mia ru spra wie dli wo ści, a tak że

wie lość i róż no rod ność za gad nień, ja kie zo sta ły w książ -

ce za pre zen to wa ne, oma wia na po zy cja po win na być waż -

nym źró dłem wie dzy dla wszyst kich, któ rzy re ali zu ją

za da nia na rzecz bez pie czeń stwa we wnętrz ne go.

KLAUDIUSZ KRYCZKA 
Biały Wywiad. Otwarte źródła informacji – wokół
teorii i praktyki, pod redakcją naukową
Wojciecha Filipkowskiego i Wiesława
Mądrzejowskiego, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2012

1 Open Source Intelligence – biały wywiad 
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Teoria i praktyka
białego wywiadu
Czerpanie cennych informacji ze źródeł otwartych jest
od dawna jedną z podstawowych metod pracy wszystkich służb
specjalnych odpowiedzialnych za ochronę konstytucyjnych struktur
państwa przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi – pisze
dr Wiesław Mądrzejowski, m.in. były zastępca szefa CBŚ,
w jednym z rozdziałów książki „Biały wywiad. Otwarte źródła
informacji – wokół teorii i praktyki”. Czy stwierdzenie to odnosi się
także do Policji? Autor przekonuje, że powinno.
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Fragment powieści kryminalnej
Wiktora Hagena Dzień Zwycięstwa

Umó wił się z Ma riem wcze snym ran kiem.

Za spał i o siód mej zbu dzi ły go do pie ro dźwię ki

klak so nu na do le. Ma rio wy po czę ty, jak by spał

dwa dzie ścia go dzin bez prze rwy, de ner wu ją co

rześ ko ma chał rę ką. Przy tknął pa lec do ust, da -

jąc mu do zro zu mie nia, że wszy scy śpią. Szyb -

ko wziął prysz nic, po sta no wił nie pić ka wy,

oba wia jąc się, że włą cze nie sta re go eks pre su

wy da ją ce go dźwię ki su ge ru ją ce, że za chwi lę

roz pad nie się na ka wał ki, po sta wi na no gi ro -

dzi nę. (…)

– A wi dzia łeś tę blon dy necz kę? – za ga ił Ma -

rio, le d wo wsiadł do służ bo we go opla vec try

i skrę ci li w Za kro czym ską, pod ska ku jąc na ko -

cich łbach.

– Któ rą? – za py tał zdez o rien to wa ny. Ma rio

uwiel biał za czy nać od środ ka, ko men tu jąc na gle

tę pięć dzie sią tą czwar tą mi nu tę, ale nie wspo -

mi na jąc, z któ re go me czu, lub ostat nią sce nę

w fil mie, nie kło po cząc się o po da nie je go ty tu -

łu. (…) Ma rio zdzi wio ny spoj rzał na nie go, ale

pra wie na tych miast wci snął z ca łej si ły ha mu -

lec, usi łu jąc nie wpaść na ol brzy mie go czar ne -

go hum me ra przed ni mi. 

Do jeż dża li już do gi gan tycz nie prze bu do wa -

ne go skrzy żo wa nia przy uli cy Mar sa, dro ga roz -

ga łę zia ła się w kil ku kie run kach i in ne

sa mo cho dy rów nież zwol ni ły. Hum mer nie mal

sta nął, mo że kie row ca był spo za War sza wy i usi -

ło wał się szyb ko zo rien to wać, co ma te raz zro -

bić. Na tłok ta blic, nie któ re po prze kre śla ne,

in ne z do pi ska mi: „Obo wią zu je do koń ca mie -

sią ca”. Trud no by ło się w tym po ła pać, na wet

war sza wia kom. 

Za trą bił na nie go jesz cze raz, ale hum mer za -

miast ru szyć, sta nął na środ ku jezd ni, kie row ca

otwo rzył drzwi i pod szedł do ich sa mo cho du.

– A te mu spa ce rów się za chcie wa, wie śniak

do sto ly cy przy je chał – zi ry to wał się Ma rio, usi -

łu jąc go wy mi nąć, ale fa cet za gro dził im dro gę

i wal nął dło nią w ma skę.

– Go ściu z pal my spadł – Ma rio zdu miał się

i za trzy mał au to.

Fa cet ob szedł ich sa mo chód. Był wy so ki,

z du żym brzu chem, w skó rza nej kurt ce. Mógł -

by, nie prze bie ra jąc się, za grać w ja kim kol wiek

od cin ku 07 zgłoś się.
– Co kur wa trą bisz, pa lan cie! – wrza snął fa cet

i jesz cze raz wal nął pię ścią, tym ra zem w dach

ich vec try.

– Ma rio... – za czął ostrze gaw czo Nem hau ser.

Spoj rzał jesz cze raz na kie row cę za oknem, 

naj wy raź niej bio rą ce go za mach, że by kop nąć 

w ka ro se rię ich sa mo cho du, i mach nął zre zy -

gno wa ny rę ką. – A zresz tą, rób, co chcesz.

– Już się ro bi. – Ma rio wy szcze rzył się

w uśmie chu i szyb kim, krót kim ru chem otwo -

rzył drzwi, ude rza jąc tam te go w ko la no i ubie -

ga jąc mo ment, w któ rym tam ten chciał

kop nia kiem roz wa lić im drzwi.

– O, prze pra szam, nie za uwa ży łem.

– Uśmiech nął się sze ro ko i wy do stał się zza kie -

row ni cy. Kie dy sta nę li na prze ciw ko sie bie, by li

pra wie rów ne go wzro stu. Tam ten był mo że tro -

chę niż szy, ale za to nad ra bia ją cy to po stu rą

i brzu chem, choć Ma ria trud no by ło prze bić.

– Kur wa, przy pier do lę ci, fa cet – syk nął tam -

ten, ła piąc się za ko la no.

– Przy pier dol mi – zgo dził się Ma rio. 

Tam ten wy trzesz czył na nie go oczy, mach nął

rę ką, da jąc za wy gra ną, i za czął od wra cać się

od Ma ria. Na gle za stygł, za mach nął się bły ska -

wicz nie i wy pro wa dził cios, któ ry po słał by

Nem hau se ra do szpi ta la na kil ka ty go dni. 

Ma rio uchy lił się nie spo dzie wa nie szyb ko jak

na swo ją wa gę i kop nął tam te go w pod brzu sze. 

Fa cet zwa lił się na uli cę, ję cząc. Ja kiś sa mo -

chód, któ ry wła śnie ich mi jał, pra wie wpadł

na ba rier kę. Z ty łu za ni mi ufor mo wał się już

ko rek.

– Spró bu je my jesz cze raz? – za py tał Ma rio,

ku ca jąc przy tam tym i kle piąc go po po licz ku.

– Ty przy pier da lasz, ja ob ry wam. To jak bę dzie?

Bo te raz, kur na, mam wra że nie, że ci nie wy szło,

po waż ka, cho ciaż do bra by ła ta ście ma, że ni by

so bie idziesz. Pew nie ci już wy cho dzi ła pa rę 

razy, tak czu ję.

Fa cet zwi jał się na zie mi, nie re agu jąc, dzi -

wacz nie ni to ję cząc, ni to pisz cząc.

– I po patrz tyl ko, sta ry nu mer, a ja koś za wsze

dzia ła. – Ma rio pod niósł wzrok na Nem hau se ra.

– Czło wiek na dzi wić się nie mo że. Ni by po waż -

ny gość, do bre ma au tko, przy stoj ny, a tak go po -

gię ło, zro bił nam wgnie ce nie... – Prze rwał na gle,

wpa tru jąc się w le żą ce go na dro dze męż czy znę.

– Cze kaj, cze kaj... – szep nął.

– Ma rio, bła gam. Spóź ni my się – skrzy wił się

Nem hau ser. – Da ruj mu już. Na pew no na stęp -

nym ra zem się za sta no wi, bę dzie grzecz ny

i w ogó le.

– Nie, nie, kró lu mój zło ty, daj chwi lę, coś so -

bie przy po mnę. – Ma rio nie cier pli wie mach nął

rę ką, jak by od ga niał na tręt ne go ko ma ra. Dźwi -

gnął męż czy znę na no gi. Tam ten stał z gry ma -

sem bó lu na twa rzy, chwie jąc się i trzy ma jąc

za pod brzu sze.

– Wy dwaj – za char czał, wska zu jąc ich pal cem.

– Jak się do wiem, kur wa, co wy za jed ni...

– Mó wisz, masz – Ma rio wpadł mu w sło wo.

– Więc ja to ta ki je den ko mi sarz Ma rian Ja sny,

ko men da sto łecz na. Jest pan, kur na, za trzy ma -

ny. Daj kaj dan ki – rzu cił do Nem hau se ra.

– Co jest, kur wa, za co?! – wrza snął męż czy -

zna.

– Bo mi przy pier do lisz? – za in te re so wał się

Ma rio. – Da waj, spró bu je my się zno wu? 

Męż czy zna na piął się, ale po chwi li skrzy wił

się z bó lu i oklapł.

– No więc za ca ło kształt, jak by to ująć, ko le -

go – Ma rio po in for mo wał męż czy znę, fa cho wo

za trza sku jąc mu kaj dan ki. – I nie mu szę ci chy -

ba, Go lon ka, przy po mi nać de ta licz nie. Chy ba że

bar dzo chcesz, to pro szę bar dzo. U mnie mó wisz

i masz. Jak w do brej knaj pie.

Nem hau ser do strzegł w oczach tam te go

błysk stra chu. Te raz on też go roz po znał. 

Po szu ki wa ny li stem goń czym Wie sław Go lon -

ko, pseu do nim Go lon ka. Nie pa mię tał do -

kład nie za rzu tów, ale by ło tam i uczest nic two

w związ ku prze stęp czym, i wy mu sze nie,

a zda rzy ły się też po rwa nia dla oku pu. Ja kiś

rok wcze śniej jego gru pa zo sta ła roz bi ta, a sam

Go lon ka za padł się pod zie mię. Po dej rze wa -

no, że uciekł za gra ni cę, po dob no wi dzia no go

w Hisz pa nii.

(…) Nem hau ser po pro sił przez ra dio sta cję

o ra dio wóz dla Go lon ki. Wsiadł do hum me ra 

i zje chał nim na po bo cze. Po raz pierw szy sie dział

w ta kim au cie, nie miał po ję cia, do cze go słu ży

po ło wa przy ci sków i prze łącz ni ków. Sta rał się ni -
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Sukces o poranku

Dzień Zwy cię stwa to trze ci tom cy klu po wie ści kry mi nal nych Wik to ra Ha ge na o war szaw -
skim ko mi sa rzu Ro ber cie Nem hau se rze – po przed nie to Gra na to wa krew (2010 r.) i Dłu -
gi week end (2011 r.). Ra zem ze swo im przy ja cie lem Ma riem, czy li kom. Ma ria nem Ja snym,
ma wziąć udział w po sie dze niu ko mi te tu or ga ni za cyj ne go ob cho dów bi twy, któ ra oca li ła
sto li cę przed bol sze wic kim na jaz dem. Dla cze go po wie rzo no to za da nie dwóm ko mi sa -
rzom z wy dzia łu za bójstw? Pew nie dla te go, że Nem hau ser z wy kształ ce nia jest hi sto ry -
kiem, któ ry, jak mó wi, tra fił do po li cji, by zba wiać świat, ale za póź no zo rien to wał się, że
po li cja to nie miej sce dla ide ali stów. Jed nak tam, gdzie jest po li cjant wy dzia łu za bójstw,
mu si być i mor der stwo: wkrót ce zo sta je po zba wio ny życia we te ran wo jen ny i sto łecz ni ko -
mi sa rze ma ją peł ne rę ce ro bo ty, by wy ja śnić tę spra wę. Wszak uro czy sto ści nie mo gą
zo stać od wo ła ne. 
Roz mo wę z Wik to rem Ha ge nem za mie ści li śmy w 2011 r., w nu me rze wrze śnio wym.

AW
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cze go nie do ty kać, wóz praw do po dob nie był kra -

dzio ny. Wy siadł i ru szył do ich opla, że by też go

usta wić na po bo czu.

Wzbu dzi li sen sa cję wśród nie licz nych prze -

chod niów, Nem hau ser wy jął ko gu ta i usta wił

na da chu. Ma rio we pchnął za trzy ma ne go na tyl -

ne sie dze nie opla i z nu dów zaj rzał do hum me ra.

Stu kał te raz po chro mo wa nych lub wy kła da nych

drew nem ele men tach wy po sa że nia.

– Ty, po patrz, ja ki wo zik so bie strze lił. – Krę cił

gło wą, ob cho dząc wóz do oko ła. – Bar dzo cie ka -

we. Zna czy się za ra bia, stać go. Chy ba że by jed -

nak był pod pie przo ny, ale wte dy gość mu si mieć

ner wy jak stal, że by się wo zić skra dzio nym, jak go

szu ka ją. Ewen tu al nie po my ślun ku mu si nie mieć.

Szko da, że te raz hum me rek prze pad nie. Cie ka -

we, czy mo że w ba gaż nicz ku coś so bie wie zie my.

Zer k nął szyb ko na gang ste ra, któ ry za nie po ko -

jo ny wy sta wił gło wę przez uchy lo ną szy bę i te raz

szyb ko od wró cił wzrok. Nem hau ser zno wu ukrył

uśmiech. Rów nie do brze Go lon ka mógł wstać

i po wie dzieć: „Tak, przy zna ję się. Mam wszyst ko

w ba gaż ni ku”.

– Tak jak my śla łem. To co, otwo rzy my? – kon -

ty nu ował Ma rio. Zaj rzał do ba gaż ni ka hum me ra

i gwizd nął.

– Ro bert, nor mal nie nie wie rzę, to jak ja ski nia

te go, jak mu tam...

– Ali Ba by – do po mógł mu Nem hau ser.

– Do kład nie, pie przo ne go Ali Ba by. Co my tu

ma my. Pi sto le cik ma my, nie ład nie. Pi sto le ci kiem

mo że my so bie zro bić krzyw dę al bo, nie daj Bo że,

ko mu in ne mu. A te go by śmy nie chcie li. A mo że

jed nak by śmy chcie li? – Zer k nął na gang ste ra.

– No jak tam? Chcie li by śmy, czy by śmy nie chcie -

li? – Ostroż nie pod niósł za po mo cą dłu go pi su

wie ko kar to no we go pu dła. Na wierz chu le żał

stary P -64, obok za byt ko wy chy ba colt, a pod

spodem ja kieś pacz ki w fo lii.

– Ja ta kie go do bre go wę chu nie mam jak psy,

ale jak bym był ta ki pies tro pią cy, to co bym wy -

niu chał? – za py tał po zor nie w prze strzeń.

Go lon ka nie od po wie dział. Ma rio pod szedł

do ra dio wo zu, otwo rzył drzwi i wy cią gnął gang -

ste ra na ze wnątrz.

– Co bym wy niu chał?! – wrza snął mu w ucho.

– Jak tam two je ba lo ny? Ma ją dość?

– Tro chę to wa ru, zna czy ko ki. Ta kie tam nie -

du żo. Dla zna jo mych na spró bo wa nie.

– Aha, to tak mi mów. Ro bert, daj znać, że jesz -

cze po trzeb na bę dzie la we ta, że by od ho lo wać

auto ko leż ki. I jesz cze ja kiś ple ca czek na je go 

za ba wecz ki. Coś jesz cze tu znaj dzie my? (…)

– W ko le za pa so wym – mruk nął Go lon ka, po -

ka zu jąc bro dą. – Kil ka fan tów. Nie mo je, wio zę

tyl ko.

– Ja sna spra wa, czy ja coś mó wię? – mru czał

Ma rio. Przy po mi nał Nem hau se ro wi niedź wie -

dzia, któ ry zna lazł ko lej ną ba rył kę mio du, na któ -

rą wca le nie li czył. 

Szarp nął za ko ło i za czął wyj mo wać ko lej ne 

rze czy.

– Na szyj ni czek, bar dzo przy jem ny. – Pod rzu cił

w rę ku ma syw ną zło tą ko lię. – A tu pro szę, jesz cze

je den pi sto le cik? Chy ba pa ra bel lum. I dru gi, zda -

je się sta ra be ret ta. An ty ki lu bi my, co? Na ba za rek

na Ko le je cha łeś, ko leż ko?

– Coś sta re go? – za in te re so wał się Nem hau ser.

– Ko mu to zwi nę li ście?

– Ja tyl ko wio zę. – Go lon ka wzru szył ra mio na mi.

– Sło wo, że nie wiem. Przy ja ciel po pro sił. Ku pił

oka zyj nie, da ję sło wo.

– Ale coś tam o uszy się obi ło, nie? No, obi ło się.

– Ma rio spoj rzał na nie go wy cze ku ją co.

– Jak mat kę ko cham, że to nie ze sko ku.

– No pew nie, że ku pił, pew nie od tej sta rusz ki,

co be ret ta mi pod Se za mem han dlu je – za chi cho -

tał Ma rio.

Usły sze li sy re nę i po kil ku na stu se kun dach za -

trzy ma ły się przy nich dwa ra dio wo zy. Ma rio przez

mi nu tę roz ma wiał z po li cjan ta mi. Wsa dzi li Go lon -

kę do jed ne go z sa mo cho dów, któ ry od je chał, po -

li cjan ci z dru gie go zo sta li, by po cze kać na la we tę,

któ ra mia ła za brać hum me ra na po li cyj ny par king.

– No i pierw szy suk ces za li czo ny. – Ma rio ziew -

nął. – A jesz cze nie ma dzie wią tej ra no.

– Wciąż mnie to dzi wi. – Nem hau ser po krę cił

gło wą, kie dy ru szy li, zo sta wia jąc za so bą ma ły ko -

rek, ra dio wóz na świa tłach i opusz czo ne go hum -

me ra.

– A co ni by? – za py tał Ma rio. (…)

– Za wsze się dzi wię, że ta ki Go lon ka za miast

za szyć się w ja kiejś dziu rze, wy je chać za gra ni cę i,

bo ja wiem, otwo rzyć so bie bar, ku pić fał szy we pa -

pie ry i mieć spo kój do koń ca ży cia, tak ry zy ku je.

Fa cet je dzie hum me rem, w do dat ku kra dzio nym,

ma w środ ku ku pę pro chów, broń i jesz cze ja kieś

tref ne świe ci deł ka. Co jesz cze mu siał by zro bić, że -

by śmy go zła pa li? Mo że szyb ciej by po szło, gdy by

za mon to wał so bie neon: „je stem po szu ki wa -

ny”. I jesz cze wy ła zi z te go sa mo cho du, że by cię

na prać.

– Ale nie by li śmy w ozna ko wa nym wo zie – za -

uwa żył Ma rio.

– Wszyst ko jed no. Wi dzi dwóch go ści w sa mo -

cho dzie i jak by to by li cy wi le, to co? Zno kau to wał -

by ich i za chwi lę wszyst kie chło pa ki na mie ście

szu ka ły by czar ne go hum me ra. Trud no o bar dziej

cha rak te ry stycz ny sa mo chód. Mógł by być żół ty.

By ło by jesz cze ła twiej, zna leź li by w pięt na ście mi -

nut, a nie dwa dzie ścia. Jak już pa lant wie zie broń,

nar ko ty ki, zło to, dla cze go nie wsią dzie do, bo ja

wiem... la no sa i nie je dzie pięć dzie siąt ką, uśmie -

cha jąc się mi ło do wszyst kich?

– No bo... – za czął Ma rio i prze rwał. – Ech,

wszy scy to po je bań cy. Ale jak by nie by li po pie prze -

ni jak cho mi ki na od wy ku, to jak by śmy ich ła pa li?

Nem hau ser uśmiech nął się.

– Masz ra cję – po wie dział. (…)

Skróty pochodzą od redakcji.

Wiktor Hagen: Dzień Zwycięstwa,
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Re dak cja nie zwra ca ma te ria łów nie za mó wio nych, 
za strze ga so bie pra wo skró tów i opra co wa nia re dak cyj -
ne go tek stów przy ję tych do dru ku oraz pra wo nie od płat -
ne go pu bli ko wa nia li stów. Re dak cja za strze ga so bie
rów nież moż li wość nie od płat ne go wy ko rzy sta nia pu bli ko -
wa nych ma te ria łów na wła snej stro nie in ter ne to wej.
Za treść za miesz czo nych re klam, ogło szeń, li stów i ma te -
ria łów spon so ro wa nych re dak cja nie od po wia da.

Zamówienia na prenumeratę:
Re dak cja Cza so pi sma „Po li cja 997”

ul. Do ma niew ska 36/38, 02-514 War sza wa 12
tel. 22 60-160-86, 22 60-161-26, faks 22 60-168-67

e -ma il: krzysztof.chrza now ski@po li cja.gov.pl
Ce na pre nu me ra ty rocz nej mie sięcz ni ka 

„Po li cja 997” – 36 zł
Płat ni ków VAT pro si my o po da nie nu me ru NIP. 

Za mó wie nie zo sta nie zre ali zo wa ne po opła ce niu wy sła -
nej do Za ma wia ją ce go fak tu ry lub po do ko na niu przez 

Za ma wia ją ce go wpła ty na kon to:
Ko men da Głów na Po li cji 

ul. Pu ław ska 148/150, 02-624 War sza wa
NBP O/O War sza wa 

18 1010 1010 0071 2622 3100 0000
W ty tu le wpła ty pro si my wpi sać: 

„Pre nu me ra ta Po li cji 997”.
Wpła ty nie po prze dzo ne za mó wie niem bę dą zwra ca ne

bez re ali za cji.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej 
dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.

miesięcznik 
Komendanta Głównego Policji
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KRZYŻÓWKA NR 3

Po zio mo: 1 – … bi je, nie za bi je – wiel ka noc ny zwy czaj, 4 – wy so ki pia sto wa ny nie je den, 7 – pol ski ra per, wy stę pu je w ze spo le Po ka hon taz, 11 – król
Zyg munt Au gust z do mu, 13 – ele ment za wie sze nia po jaz du, 16 – …, czy li jaźń, 17 – ze spół lu dzi, 18 – prze rwa w ope rze, 20 – po jazd na ścież ce,
21 – prze ka zy wa ny zwierzch ni ko wi, 24 – ma lo wa ne w po wie dze niu, 27 – po waż ne i dłu gie oma wia nie pro ble mu, 29 – gdy Cię ogar nie – zda się, że
po fru niesz, 30 – z Te he ra nem, 31 – wy bu cha, 32 – słod ki, sło ny, kwa śny ra zem, 33 – za dra pa nie, 35 – kwan to wy ge ne ra tor pro mie nio wa nia, 38 – dzia -
nie się, prze bieg, 40 – wy stę pu ją na spor to wej cyr ko wej are nie, 42 – broń, 45 – „duch po wietrz ny” z Szek spi ra, 46 – by za ro bić – stoi w ko lej kach,
47 – za wo dy spor to we wy so kiej ran gi, 51 – na pra wo jaz dy, ję zy ka an giel skie go, przy go to waw czy do, 53 – gdy tkwią w de sce, to de ska do wy rzu ce -
nia, 55 – drze wo owo co we lub guz, 56 – w pió rze wiecz nym, 58 – mi nus na ho no rze, 59 – pięk ny wio sen ny kwiat, 61 – „krót ki” kon ty nent, 62 – do wiel -
kie go pie ca, 64 – ro dzaj daw ne go dzba na, 67 – grec ka li te ra t, 68 – po le ce nie prze ło żo ne go, 72 – trwa od wscho du do za cho du słoń ca, 73 – brzdąc,
75 – do bra – to czwór ka, 76 – zwy kle ma czte ry no gi, 78 – Ra iner Ma ria, po eta z Au strii ro dem, 79 – urzę do we po na gle nie, 80 – z hi sto rii zna na d’Arc,
81 – że la za – gdy go rą ce, 82 – nie gdyś w pa rze z opie run kiem, 83 – bi je w pier si czło wie ka, 84 – Ra ku szan ka zwa na mat ką kró lów, 85 – wy zna nie
wia ry, 86 – nie gdyś: wiel ka flo ta wo jen na.
Pio no wo: 1 – ro ku – np. wio sna, 2 – w za adre so wa nej ko per cie, 3 – kli mat, na strój, 5 – ona ob cho dzi imie ni ny 27 kwiet nia, 6 – pa ro wo zow nia, 7 – to
ka pry śna pa ni, 8 – w we ster nie strze la ją, jeż dżą kon no, pa są by dło, 9 – waż ny w te ni sie i na sto le, 10 – nie gdyś z ekra nem pa no ra micz nym, dziś
zeroekranowe, 11 – smo cza pod Wa we lem, 12 – Pal mo wa w Wiel kim Ty go dniu, 14 – kom pu te ro wy kla wisz ak cep ta cji, 15 – gra ją w ko ście le, 19 – wią -
za ny w wę zeł, 22 – kciuk i wska zu ją cy, 23 – on za wsze wie, na czym stoi, 25 – po moc ne po da wa ne pa ni, 26 – jam nik ina czej, 27 – sto so wa na, by zbić
wa gę, 28 – „cię ża rów ki” na wod nym szla ku, 34 – ma łe po miesz cze nie, 36 – nie gdyś dwie u wa gi, 37 – pił ka rzy na bo isku np., 39 – fli sak, 41 – in stru -
ment stru no wy, 43 – zyg za ko wa ta, 44 – za sad ni cza w pań stwie – to kon sty tu cja, 48 – z niej wi to wia nek dla pan ny mło dej, 49 – krót ka wy po wiedź,
50 – gó ry prze no si, 52 – skrom ny – bia ły lub ró żo wy – kwia tek, 54 – ucze nie się bez zro zu mie nia, me cha nicz ne, 55 – uro czy ste wiel ka noc ne śnia da -
nie, 57 – opatrz no ścio wy, sta nu lub za ufa nia, 60 – na nie idzie kłó tli wy, 63 – dłu gi skok, 65 – mię dzy na ro do wa or ga ni za cja (skrót), dzia ła na rzecz ochro -
ny za byt ków, 66 – te go na zwi ska Bo że na – ak tor ka i To masz – bok ser, 67 – …, czy li oce na do sta tecz na, 69 – to np. skwar ki, 70 – szo so wy lub to ro wy,
ści ga się, 71 – wio sen na – so czy sta i buj na, 74 – pa sja, 77 – nie go dzi wiec.

Po roz wią za niu krzy żów ki na le ży od czy tać ha sło, któ re two rzą li te ry w krat kach ozna czo nych w pra wym dol nym ro gu cy fra mi od 1 do 35:

(……...........)  (…........)  (…..................)  – (…...............................)  (…......)  (….............)  (….............)  (….................................................)
1  2  3  4  5       6  7  8       9  10  11  12          13  14  15  16  17  18     19  20     21  22  23      24  25  26      27  28  29  30  31  32  33  34  35 

BOŻENA CHMIELEWSKA

Roz wią za nia (sa mo ha sło) pro si my nad sy łać na kartkach pocztowych (nie decyduje data stempla pocztowego) pod ad re sem re dak cji lub e -ma ilem
(gazeta.listy@policja.gov.pl) do 18 marca 2013 r. W e -ma ilu pro si my o po da nie imie nia i na zwi ska oraz ad re su za miesz ka nia. Wśród Czy tel ni ków, którzy
na de ślą pra wi dło we roz wią za nia, roz lo su je my na gro dy: książki Wydawnictwa W.A.B.
Nadesłanie przez Czytelnika rozwiązania oznacza, że wyraża on zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w razie
wygranej. Pełny regulamin do wglądu w redakcji.
Rozwiązanie krzyżówki nr 2: „(...) potrzeba uznania drugiego człowieka”. Nagrodę, książki Wydawnictwa Videograf wylosowali: Mirosław Bujak z Tychów,
Tomasz Rybczyński z Gębic, Agnieszka Walczak z Radomia.
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Bieg Jaćwingów 
15 i 16 lu te go br. na tra sach bie go wych w le sie Ku mie cie w Goł da -

pi ro ze gra ny zo stał XXVI Bieg Ja ćwin gów. Dru gie go dnia za wo dów

od by ły się bie gi głów ne, a tak że bie gi służb mun du ro wych. Po li cjan -

ci ry wa li zo wa li w Otwar tych Mi strzo stwach Po li cji o Pu char Ko men -

dan ta Wo je wódz kie go Po li cji w Olsz ty nie w bie gu na 10 km sty lem

do wol nym. Po dium zo sta ło zdo mi no wa ne przez miej sco wych funk -

cjo na riu szy z KPP w Goł da pi. Pierw sze miej sce za jął pod kom. Sła wo -

mir Sa niuk, dru gie asp. Mi chał Ma li now ski, trze cie zaś kom. Je rzy

Ku pre wicz. W bie gu głów nym na 20 km sty lem kla sycz nym w kla sy -

fi ka cji po li cjan tów zwy cię żył nad kom. Piotr Za ur ski z KMP w Ostro -

łę ce. Pu cha ry naj lep szym w imie niu ko men dan ta wo je wódz kie go

Po li cji w Olsz ty nie nad insp. Jó ze fa Gdań skie go wrę czył ko men dant

po wia to wy Po li cji w Goł da pi mł. insp. An drzej Ży liń ski. On sam tak -

że wziął udział w bie gu, zaj mu jąc 6. miej sce. Co cie ka we, w wy ni ku

ze rwa nia oku cia wią za nia bieg ukoń czył na jed nej nar cie. 

Bieg Ja ćwin gów od by wa się w Goł da pi od 1979 ro ku. Róż ni ca lat

i licz by do tych cza so wych za wo dów wy ni ka z fak tu, że nie za wsze po -

go da po zwa la na ich ro ze gra nie. W tym ro ku go ść mi ho no ro wy mi by li

mistrz świa ta w nar ciar stwie kla sycz nym Jó zef Łusz czek oraz mistrz

olim pĳ ski w sko kach nar ciar skich Woj ciech For tu na.

ANNA BARSZCZEWSKA 
zdj. Adam Przyborowski 

CBŚ najlepsze wśród jednostek
specjalnych  

W roz gry wa nym w dniach 25–27 stycz nia br. w Lu bliń cu I Ha lo -

wym Tur nie ju Pił ki Noż nej Jed no stek Spe cjal nych o Pu char Do wód -

cy Wojsk Spe cjal nych pierw sze miej sce za ję ła dru ży na CBŚ KGP,

kie ro wa na przez An drze ja „Puł kow ni ka” Ku czyń skie go. Naj lep szym

bram ka rzem tur nie ju zo stał Ka mil So bie raj, a kró lem strzel ców Piotr

Ko besz ko, obaj z po li cyj nej dru ży ny.

P. Ost. 
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Po raz piąty 
w Czarnej Górze 

Ko men dant po wia to wy z Kłodz ka, NSZZ

Po li cjan tów i sta ro sta po wia tu kłodz kie go

wspól nie zor ga ni zo wa li V Zi mo wy Fe styn Po -

li cyj ny, któ ry od był się 1 lu te go w Ośrod ku

Nar ciar skim „Czar na Gó ra”. Im pre za przy -

cią gnę ła po li cjan tów, pra cow ni ków Po li cji

i ich naj bliż szych. 

Głów ną atrak cją fe sty nu był za ba wo wy

zjazd nar ciar ski, roz gry wa ny w trzech ka te -

go riach: męż czyź ni, ko bie ty i dzie ci. Na star -

cie sta nę ło 46 za wod ni ków. Wśród męż czyzn

naj lep szy oka zał się Grze gorz Da cy szyn. 

Naj szyb szą za wod nicz ką zo sta ła Agniesz ka

Kocz ko don. Ry wa li za cję dzie ci wy grał je de -

na sto let ni Mi ko łaj Bal. Naj młod szym uczest -

ni kiem był ośmio let ni Sta ni sław Ciu ra, któ ry

za jął czwar te miej sce.

P.O. 
zdj. KPP w Kłodzku 

Sportowe zapowiedzi
W mar cu pla no wa ne są trzy im pre zy z cen tral ne go har mo no -

gra mu, za twier dzo ne go przez KGP: 

– XIV Ogól no pol ski Po li cyj ny Bieg Pia stów – ko or dy no wa ny

przez KMP w Je le niej Gó rze; 

– XV Mię dzy na ro do we Za wo dy Strze lec kie „Rom ków” – KWP

w Po zna niu; 

– Zi mo we Mi strzo stwa Po li cji w Pły wa niu – KWP w Lu bli nie.

P.O. 
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