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.POLICJANCI RATUJĄ.
KPP w Sokołowie Podlaskim
Skuteczni i obowiązkowi – policjanci ocalili od śmierci mężczyznę
i kobietę

.TYLKO SŁUŻBA.
Policyjni piloci w Tatrach
Policja wspiera TOPR

.TYLKO ŻYCIE.
Rowerzyści
Kolarze w więzieniu – jeszcze do 1 lipca 2015 r. za jazdę rowerem
po pĳanemu można trafić za kratki

.HISTORIA.
Policyjne kalendarium
Listopad w latach 1923, 1973 i 1993

.POLICYJNY PITAWAL.
Terroryzm w przedwojennej Polsce
Zamach na cytadelę – faktyczni sprawcy nigdy nie zostali ustaleni

.TYLKO SŁUŻBA.
Kryminalistyka
Wariograf dla koronnego? – czy wprowadzić badanie poligraficzne
do procedury przyznawania statusu świadka koronnego?

.TYLKO SŁUŻBA.
Komunikacja wewnętrzna w praktyce
Jest, choć się o niej nie mówi – twierdzą policjanci z Łodzi

.PASJE.
Beskidy 2013
Rekordowy rajd – w rajdzie służb mundurowych uczestniczyło
czterysta osób

.TYLKO SŁUŻBA.
Policjant ma prawo
Policjant a nieletni – interwencje wobec nieletniego

.PRAWO.
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich
Od nowego roku po nowemu

.DAWNO TEMU W POLICJI.
Bolesny problem II RP
Dzieci ulicy – przez całe dwudziestolecie międzywojenne na ławy
sądowe trafiali młodociani przestępcy

.SPORT.
Rozmaitości

.TYLKO SŁUŻBA.
Policja a prawa człowieka
Męski punkt widzenia – o wzrastającej liczbie kobiet w Policji
należy dyskutować

.Z NAMI.
Dobry obyczaj w Policji
Jak tytułować

.KRAJ.
Rozmaitości

.TYLKO SŁUŻBA.
Prewencja
Kryptonim „Klimat” – w drugiej połowie listopada w Warszawie
odbędzie się COP 19
Stop agresji, czyli zespoły antykonfliktowe policji – zamiast użycia
siły – dialog, negocjacje i pokojowe nastawienie

.TYLKO SŁUŻBA.
Kryminalistyka
Rewolucja w laboratoriach – usprawnienie działania pionu
kryminalistyki w Policji zapowiada CLKP
Szkolenie techników – regionalne warsztaty kryminalistyczne
zorganizowane przez LK KWP w Lublinie

.STRZAŁ OSTRZEGAWCZY.
Nieuprawnione sprawdzenia w KSIP
Z ciekawości, z chciwości, z miłości – po weryfikacji
prawidłowości sprawdzeń w KSIP I CEL dotyczących osób
pełniących kierownicze stanowiska w Policji

.PAMIĘĆ.
Na grobach przedwojennych policjantów
Lubelscy policjanci na Ukrainie
Grób insp. Sobolewskiego odnowiony
Zapalmy dla Nich znicze

.TYLKO SŁUŻBA.
Przemoc w rodzinie – raport NIK
Biurokracją w ofiary – nowe przepisy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie pogorszyły sytuację osób dotkniętych tym zjawiskiem
Przemoc w rodzinie – prewencja
W Suchedniowie pomoc chwalą – tam pomoc ofiarom działa dobrze
Nowe narzędzia, większa skuteczność – program MSW pozwoli
policjantom skuteczniej walczyć z przemocą wobec dzieci
i wobec dorosłych

.REAKCJE.
Koszty szkolenia w Policji
Skąd te różnice? – refleksje komendanta CSP w Legionowie
na temat średniego kosztu kształcenia w szkołach Policji

.TYLKO SŁUŻBA.
Policja przeciwko bazgrołom
Ścigają „malarzy” – policjanci z Gdyni średnio raz na tydzień
zatrzymują grafficiarza

.TYLKO SŁUŻBA.
RPO kontroluje izby wytrzeźwień
Za mało izb, zły system – funkcjonowanie izb wytrzeźwień
pozostawia wiele do życzenia

.TYLKO SŁUŻBA.
Wątpliwości policjantów
Pytania i odpowiedzi – powrót do służby

zdjęcie na okładce Andrzej Mitura
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Odpowiedzialność
dyscyplinarna
w służbach
mundurowych

7 li sto pa da br. Szko ła Po li cji w Pi le,

przy współ udzia le Ko men dy Głów nej Po li cji, 

or ga ni zu je czwar te se mi na rium do ty czą ce po stę -

po wa nia dys cy pli nar ne go – tym ra zem po świę co -

ne bę dzie ono zbie go wi róż ne go ro dza ju

od po wie dzial no ści re pre syj nej w służ bach mun -

du ro wych. Udział we zmą przed sta wi cie le m.in.

Są du Naj wyż sze go, szkół wyż szych, Hel siń skiej

Fun da cji Praw Czło wie ka, KGP, pro ku ra tu ry,

Stra ży Gra nicz nej, Żan dar me rii Woj sko wej, Służ -

by Wię zien nej oraz szkół i jed no stek Po li cji.

Cel se mi na rium to wzbo ga ce nie wie dzy oraz

wy mia na do świad czeń na te mat pro wa dze nia po -

stę po wań dys cy pli nar nych w służ bach mun du ro -

wych.

KRZYSZ TOF OPA LIŃ SKI

Wy rok w spra wie Ka ty nia 
21 paź dzier ni ka br. Eu ro pej ski Try bu nał Praw

Czło wie ka w Stras bur gu ogło sił pu blicz nie wy -

rok i je go uza sad nie nie w spra wie skar gi ka tyń -

skiej. Wiel ka Izba ETPC za ję ła się spra wą

po wy ro ku try bu na łu z 16 kwiet nia 2012 r., o co

zwró ci ła się stro na pol ska. 

Jed ną z osób skar żą cych Ro sję jest zna na z na -

szych ła mów Kry sty na Krzysz ko wiak, cór ka 

za mor do wa ne go przez NKWD asp. Po li cji Pań -

stwo wej Mi cha ła Adam czy ka (patrz art. Dąb
aspi ran ta Adam czy ka z lip ca 2009 r. i Aspi rant
Adam czyk i je go ro dzi na z lu te go 2010 r.). 

Wiel ka Izba ETPC w Stras bur gu uzna ła, że

nie mo że oce nić ro syj skie go śledz twa w spra wie

mor du na pol skich ofi ce rach WP, funk cjo na riu -

szach Policji Pań stwo wej i przed sta wi cie lach in -

nych służb po rząd ku pu blicz ne go II RP, gdyż

Ro sja przy ję ła Kon wen cję o ochro nie praw czło wie -
ka i pod sta wo wych wol no ści w 1998 r., a po stę po -

wa nie swo je roz po czę ła w 1990 r. 

Try bu nał orzekł, że nie do szło do po ni ża ją ce -

go trak to wa nia krew nych ofiar zbrod ni ka tyń skiej

przed ro syj ski mi są da mi. Jed no cze śnie uznał, że

Ro sja nie wy wią za ła się z obo wiąz ku współ pra cy

ze stras bur ski mi sę dzia mi. Rząd Fe de ra cji Ro syj -

skiej, mi mo we zwań try bu na łu, od mó wił do star -

cze nia de cy zji i uza sad nie nia o umo rze niu

swo je go śledz twa w 2004 r., za sła nia jąc się ta jem -

ni cą pań stwo wą, co jest nie zgod ne z pra wem

mię dzy na ro do wym. 

Wy rok Wiel kiej Izby ETPC w Stras bur gu jest

osta tecz ny.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI

Seminarium 
w Europolu

Przed sta wi cie le 15 państw uczest ni czy li w do -

rocz nym se mi na rium ko mó rek ko mu ni ka cyj nych

służb po rząd ku pu blicz ne go zrze szo nych w Eu -

ro po lu. Pol ską Po li cję re pre zen to wa ły mł. insp.

Kor ne la Ob liń ska – za stęp ca dy rek to ra Ga bi ne tu

KGP ds. ko mu ni ka cji, i Ire na Fe do ro wicz – re -

dak tor na czel na „Po li cji 997”. Go ściem spe cjal -

nym se mi na rium był An to nio Ni ca so, wło ski

pi sarz spe cja li zu ją cy się w ma fii ka la bryj skiej,

współ pra cu ją cy z or ga na mi ści ga nia na ca łym

świe cie. We dług je go da nych ‘Ndran ghe ta –

po za Wło cha mi – dzia ła na na szym kon ty nen cie

w Hisz pa nii, Fran cji, Niem czech, Ho lan dii,

Szwaj ca rii i co raz pręż niej w Eu ro pie Wschod niej.

W USA, Ka na dzie i Au stra lii jest obec na już

od lat 20. ubie głe go wie ku. Wy stą pie nie Ni ca so

by ło bar dzo na cza sie: kil ka ty go dni te mu w ho -

len der skim Utrech cie aresz to wa ny zo stał Fran -

ce sco Nir ta – przed sta wi ciel pro mi nent nej

ro dzi ny na le żą cej do ka la bryj skiej ma fii. Miał

przy so bie 40 ki lo gra mów ko ka iny i 20 ty się cy

eu ro w go tów ce. We dług po li cyj nych sza cun ków

ob ro ty nar ko ty ko we ‘Ndran ghe ty się ga ją 27 mi -

liar dów eu ro. 

– Pań stwa nie przyj mu ją do wia do mo ści, że

ma ją do czy nie nia z ma fią – mó wił Ni ca so. – Tak

jak Ka na da, któ ra utrzy my wa ła przez la ta, że

Wło si to zna ko mi ci in we sto rzy. Aż po wsta ła spe -

cjal na ko mi sja kró lew ska i oka za ło się, że ‘Ndran -

ghe ta za ra bia 3 pro cent war to ści każ de go

za mó wie nia pu blicz ne go.

IF

Kon fe ren cja 
o ko mu ni ka cji 
we wnętrz nej

21 li sto pa da 2013 ro ku w sie dzi bie Wyż szej

Szko ły Umie jęt no ści Spo łecz nych (WSUS)

w Po zna niu od bę dzie się ogól no pol ska kon fe -

ren cja na uko wa po świę co na ko mu ni ka cji 

we wnętrz nej w służ bach mun du ro wych. Jej 

or ga ni za to ra mi są Ko men da Głów na Po li cji

i WSUS. Udział w kon fe ren cji we zmą przed sta -

wi cie le świa ta na uki ba da ją cy i opi su ją cy ko mu -

ni ka cję we wnętrz ną w or ga ni za cjach, a tak że

przed sta wi cie le po szcze gól nych służb mun du -

ro wych od po wia da ją cy za pro ces ko mu ni ko wa -

nia się w ich for ma cjach.

For mu larz zgło sze nio wy, a tak że szcze gó ło wy

pro gram kon fe ren cji bę dą do stęp ne na stro nach

in ter ne to wych www.isp.po li cja.pl i www.wsus.pl

KRAJ Rozmaitości POLICJA 997       listopad 2013 r.4

Po li cjan ci

95-le cia

W 2014 r. obchodziç b´dziemy
95. rocznic´ powołania polskiej
Policji. To szczególna okazja, aby
z bogatej historii formacji
przypomnieç tych, którzy wybili si´
ponad przeci´tnoÊç.

W roku jubileuszowym chcemy
na łamach „Policji 997”
zaprezentowaç Policjantów 95-lecia
– funkcjonariuszy z ró˝nych
okresów naszej paƒstwowoÊci:
mi´dzywojnia, hitlerowskiej
okupacji,
siermi´˝no-socjalistycznego
PRL-u i Polski współczesnej,
demokratycznej i niepodległej.

Mamy nadziej´, ˝e przy pomocy
i podpowiedzi Czytelników uda nam
si´ wybraç bohaterów tamtych lat.
Policjantów i policjantki, którzy
zapisali si´ w pami´ci nie tylko
czynem niezwykłym (np. odwagà,
poÊwi´ceniem ˝ycia), ale równie˝
innymi przymiotami: charakterem,
intelektem, talentem.

JeÊli znacie takie osoby
z policyjnego (milicyjnego)
Êrodowiska, prosimy o kontakt
z redakcjà: e-mailowy:
gazeta.listy@policja.gov.pl lub
telefoniczny: (22) 60-121-87,
(22) 60-161-26.

Redakcja
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Ju bi le uszo wy tur niej par 
Pu char Prze chod ni Pre zy den ta Rze czy po spo li tej po now nie po je -

dzie do Bia łe go sto ku. W ju bi le uszo wym, XX fi na le mi strzostw po li -

cjan tów pre wen cji, czy li Tur nie ju Par Pa tro lo wych Pa trol Ro ku,

zwy cię ży li sierż. sztab. Mie czy sław Ko tow ski i st. sierż. Ad rian Mosz -

czyń ski z KMP w Bia łym sto ku. Dru gie miej sce zdo by li po li cjan ci

z bia ło stoc kie go OPP st. sierż. Ad rian Onosz ko i sierż. Piotr Boł tru -

czuk, a trze cie re pre zen tan ci kra kow skie go OPP sierż. Ja ro sław Piór -

kow ski i sierż. Prze my sław Ma lik. 

W zma ga niach udział bio rą po dwa pa tro le z każ dej ko men dy wo -

je wódz kiej oraz z KSP. Za wo dy roz gry wa ne są przez trzy dni. Tur nie -

jo we kon ku ren cje to: strze-

la nie, tech ni ki obez wład -

nia nia osób, in ter wen cje

po li cyj ne, udzie la nie pierw -

szej po mo cy przed me dycz -

nej, spraw dzian z wie dzy

za wo do wej oraz tor prze -

szkód. Słup ski tur niej to

jed na z pre sti żo wych po li -

cyj nych im prez, któ ra po -

zwa la oce nić po ziom i wska zać dal sze kie run ki do sko na le nia pra cy

po li cjan tów.

PIOTR KO ZŁOW SKI 
zdj. SP w Słup sku

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

De ba to wa li o de ba tach
Od 16 do 18 paź dzier ni ka br. w Po lań -

czy ku od by wa ły się warsz ta ty do ty czą -

ce or ga ni za cji de bat spo łecz nych

i we wnętrz nych w Po li cji. Wzię li w nich

udział przed sta wi cie le ko mend wo je -

wódz kich i szkół Po li cji. Or ga ni za to rem

szko le nia by ła ko men da głów na.

– Ocze ku je się, aby każ da ko men da

po wia to wa i miejska Po li cji or ga ni zo wa -

ła de ba ty spo łecz ne – mó wił pod czas

szko le nia insp. Ra fał Bat kow ski, ko -

men dant wo je wódz ki Po li cji w Po zna -

niu. – Da ją one szan se na kon takt ze

spo łe czeń stwem – pod kre ślał. 

O do brych prak ty kach w or ga ni za cji

de bat spo łecz nych opo wie dział słu cha -

czom insp. Ma rek Świszcz, za stęp ca 

ko men dan ta wo je wódz kie go Po li cji

z sie dzi bą w Ra do miu. Pod kre ślał, że

de ba ta jest for mą dia lo gu ze spo łe czeń -

stwem. Uczest ni cy warsz ta tów wy-

słu cha li też wy kła dów o me to dach

i tech ni kach pro wa dze nia de bat spo -

łecz nych, re gu łach wy wie ra nia wpły wu

spo łecz ne go, ro li rzecz ni ka pra so we go

w or ga ni za cji de bat spo łecz nych,

a także o ję zy ku po li cyj nym. Ce lem

szko le nia by ło po sze rze nie wie dzy, 

do sko na le nie umie jęt no ści i wy mia na

do świad czeń w or ga ni zo wa niu de bat

spo łecz nych i we wnętrz nych w Po li -

cji.

ArtK

Kie ruj się roz sąd kiem
To na zwa kam pa nii spo łecz nej Ko men dy Głów nej

Po li cji, skie ro wa nej przede wszyst kim do osób star -

szych, mo to cy kli stów i pie szych. W jej trak cie po li -

cjan ci za chę ca ją wszyst kich użyt kow ni ków dróg

do pra wi dło wych za cho wań, oka zy wa nia więk szej

życz li wo ści, po wstrzy ma nia się od agre sji i prze strze ga nia prze pi sów.

Gru py spo łecz ne, do któ rych skie ro wa no kam pa nię, zo sta ły wy bra ne nie bez po wo du. Oso -

by star sze ja ko pie si są spraw ca mi oko ło 20 proc. wy pad ków w gru pie wszyst kich zda -

rzeń  z udzia łem pie szych. Cho ciaż w ostat nich la tach spa dła licz ba wy pad ków

spo wo do wa nych przez oso by w wie ku 60+, to jed nak są one naj czę ściej ofia ra mi wy pad ków

ja ko pie si. Dru ga gru pa to mo to cy kli ści, któ rzy nie za wsze są przed sta wia ni w ko rzyst nym

świe tle, a trze cia – pie si, któ rzy sta no wią po nad 30 proc. wszyst kich ofiar wy pad ków dro go -

wych w Pol sce. 

W pierw szych trzech kwar ta łach te go ro ku od no to wa no 6042 wy pad ki z udzia łem pie -

szych: zgi nę ło w nich 676 osób. Wię cej in for ma cji o kam pa nii znaj du je się na stro nie

http://brd.po li cja.pl/kam pa nia

oprac. AW

Po rad nik już do stęp ny
Pod ko niec wrze śnia w WSPol. w Szczyt -

nie za pre zen to wa no po rad nik Po pierw sze
czło wiek. Dzia ła nia an ty dy skry mi na cyj ne
w jed nost kach Po li cji. Za wie ra on m.in. in for -

ma cje o mniej szo ściach na ro do wych, et nicz -

nych, wy zna nio wych i sek su al nych. Po ru sza

się w nim też pro ble my osób star szych i inne

for my wy klu cze nia spo łecz ne go. To pierw -

szy ta ki po rad nik w pol skiej Po li cji.

– Po rad nik nie ma cha rak te ru ide olo gicz -

ne go i nie wy mu sza na ni kim zmia ny po glą -

dów na pew ne kwe stie spo łecz ne – mó wi

mł. insp. Krzysz tof Łasz kie wicz, peł no moc -

nik ko men dan ta głów ne go ds. ochro ny praw

czło wie ka i re dak tor po rad ni ka. – Zwra ca my

w nim uwa gę, że służ ba i pra ca w Po li cji nio są

ze so bą wię cej obo wiąz ków niż przy wi le jów.

Po szcze gól ne za gad nie nia opra co wa li po li -

cyj ni peł no moc ni cy i peł no moc nicz ki ds.

ochro ny praw czło wie ka, któ rych wspie ra li:

BSW KGP, Rzecz nik Praw Oby wa tel skich,

Peł no moc nik Rzą du ds. Rów ne go Trak to wa -

nia oraz licz ne or ga ni za cje po za rzą do we.

Za osta tecz ny kształt edy tor ski po rad ni ka

od po wia da Wy dział Wy daw nictw CSP w Le -

gio no wie.

Po rad nik w for ma cie pdf jest do po bra nia

na stro nach ga ze ta.po li cja.pl oraz isp.po li -

cja.pl

AW
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Jak rozwiązać konflikt, zanim wymknie się spod
kontroli? Policja ma pomysł. Zamiast użycia siły
– dialog, negocjacje i pokojowe nastawienie. Taki jest
cel działań nowo powstałego Nieetatowego Zespołu
Antykonfliktowego KSP.

–L u bię po dej mo wać no we wy zwa nia. Dla te go się zgło si łem

– mó wi Łu kasz Fi gu ra, od 14 lat w pa tro lów ce, uczest nik

mi sji w Ko so wie, od nie daw na rów nież ne go cja tor po li -

cyj ny.

– Chęt nie zdo by wam no we do świad cze nia, a to bar dzo cie ka wy

pro jekt – do da je sierż. sztab. Piotr Bla charz, na co dzień dziel ni co -

wy w Ko mi sa ria cie Po li cji w Ra szy nie, lu bi pra co wać z ludź mi.

– To rzecz, któ ra mie ści się w krę gu mo ich za in te re so wań, czy li

ne go cja cji, me dia cji, ma ni pu la cji – tłu ma czy mł. asp. Wal de mar Ziół -

kow ski, dy żur ny ko mi sa ria tu lot ni sko we go, ab sol went stu diów po -

dy plo mo wych z co achin gu i pierw szej po mo cy emo cjo nal nej.

– Wie dzia łem, że wcze śniej coś ta kie go spraw dzi ło się w Po zna -

niu i Ka to wi cach, że dzia ła w Cze chach i w Niem czech. Po my śla -

łem: spraw dzo ny pro jekt, chcę w nim uczest ni czyć – mó wi z ko lei

sierż. sztab. An to ni Rzecz kow ski z Wy dzia łu Ru chu Dro go we go KSP.

W su mie jest ich 16 plus prze ło że ni. Wszy scy za pa leń cy. Za an ga -

żo wa ni, kon tak to wi, od por ni na stres. Chcą się roz wi jać, nie lu bią

stać w miej scu z za ło żo ny mi rę ka mi, mę czy ich mo no to nia. Do ze -

spo łu an ty kon flik to we go zgło si li się na ochot ni ka. Są wśród nich

funk cjo na riu sze pre wen cji, ru chu dro go we go, wy dzia łu wy wia dow -

czo -pa tro lo we go, spe cja li ści ds. nie let nich, po li cyj ni ne go cja to rzy.

Wszy scy po zy tyw nie prze szli roz mo wę kwa li fi ka cyj ną. 

BEZ PO ŚRED NI KON TAKT
– Ze spół jest nie eta to wy, ma być po wo ły wa ny na czas pro wa dzo nych

ak cji, ope ra cji, w sy tu acjach kry zy so wych – mó wi kom. Woj ciech Bo -

giel, za stęp ca na czel ni ka Sto łecz ne go Sta no wi ska Kie ro wa nia, któ ry

spra wu je nad zór nad ze spo łem an ty kon flik to wym. 

Cho dzi o utrzy ma nie po rząd ku i za pew nie nie bez pie czeń stwa

w związ ku z im pre za mi ma so wy mi, de mon stra cja mi, pro te sta mi.

Głów na idea ze spo łu to pro wa dze nie dia lo gu ze skon flik to wa ny mi

stro na mi. 

– Za da niem ZAP (ze spo łu an ty kon flik to we go po li cji – red.) jest

prze ko na nie uczest ni ków zgro ma dze nia do roz wią za nia kon flik tu

bez oka zy wa nia agre sji i re spek to wa nia wy da wa nych przez okre ślo -
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Pre wen cyj ny cel dzia ła nia ze spó łów an ty kon fli kow tych
opie ra się na:

1. Mo ni to rin gu po le ga ją cym na nie pro wo ka cyj nym roz po zna -
niu uczest ni ków zgro ma dze nia i oce nie cha rak te ru ich
uczest nic twa.

2. Uzy ski wa niu i prze ka zy wa niu in for ma cji „do i od” zgro ma -
dzo nych oraz „do i od” do wo dzą cych za bez pie cze niem.

3. In te rak cji ze zgro ma dzo ny mi w ce lu two rze nia po czu cia pra -
wo rząd no ści i mar gi na li zo wa nia ro li osób (grup) dą żą cych
do kon fron ta cji.

4. Ła go dze niu pro ble mów i na pięć przy za sto so wa niu low pro -
fi le po li cing.

5. Ko mu ni ka cji słu żą cej okre śle niu gra nic ak cep to wal nych za -
cho wań zgro ma dzo nych oraz wy ja śnia niu dzia łań pod ję -
tych przez po li cję.

Kryp to nim „Kli mat”
Od 2 do 22 li sto pa da od by wać się bę dzie w War sza wie

COP 19, czy li XIX Se sja Kon fe ren cji Stron Ra mo wej Kon wen -

cji Na ro dów Zjed no czo nych w spra wie zmian kli ma tu oraz im -

pre zy to wa rzy szą ce.

Szczyt bę dzie się od by wał w kil ku miej scach, głów nie na Sta -

dio nie Na ro do wym, w Pa ła cu Kul tu ry i Na uki i w Bi blio te ce

Uni wer sy te tu War szaw skie go. W ho te lach aglo me ra cji war szaw -

skiej za kwa te ro wa nych bę dzie oko ło 10 ty się cy uczest ni ków. 

W cza sie trwa nia se sji ple nar nych (11–22 li sto pa da) Sta dion

Na ro do wy w War sza wie bę dzie stre fą eks te ry to rial ną i od po wie -

dzial ność za bez pie czeń stwo w jej gra ni cach spo czy wać bę dzie

na służ bach bez pie czeń stwa ONZ. Pol ska Po li cja bę dzie mo gła

dzia łać w tej stre fie wy łącz nie po wcze śniej szym zgło sze niu ta -

kiej po trze by przez służ by ONZ lub w sy tu acji kry zy so wej zwią -

za nej z po waż nym za gro że niem dla ży cia lub zdro wia lu dzi. 

Dzia ła nia Po li cji w trak cie COP 19 zre ali zo wa ne bę dą w for -

mie ogól no pol skiej ope ra cji po li cyj nej pod kryp to ni mem „Kli -

mat”. Ope ra cją do wo dził bę dzie pierw szy za stęp ca ko men dan ta

głów ne go Po li cji nad insp. Krzysz tof Ga jew ski. Od 9 do 24 li sto -

pa da bę dzie w nią za an ga żo wa nych pra wie 15 ty się cy po li cjan -

tów. Si ły Ko men dy Sto łecz nej Po li cji wspie ra ne będą od dzia ła mi

z ca łe go kra ju. Po wo ła ny przez ko men dan ta głów ne go Po li cji ze -

spół ope ra cyj ny do przy go to wa nia po li cyj ne go za bez pie cze nia

COP 19 pod jął de cy zję, że si ły wspar cia bę dą wy ko rzy sty wa ne

ela stycz nie, w za leż no ści od za gro żeń, ja kie bę dą prze wi dy wa -

ne w trak cie trwa nia szczy tu. Naj więk sze wspar cie – 22 kom pa -

nie – prze wi dzia no na 11 li sto pa da, kie dy oprócz COP 19

w War sza wie bę dzie ob cho dzo ne Świę to Nie pod le gło ści.

Po li cja współ pra co wać bę dzie z Biu rem Ochro ny Rzą du,

Agen cją Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, Stra żą Gra nicz ną, Żan -

dar me rią Woj sko wą (po li cjan tów bę dzie wspie rać 450 żan dar -

mów), Pań stwo wą Stra żą Po żar ną oraz z In ter po lem, Eu ro po lem

i Fron te xem.

KK

Do wód ca ope ra cji nad insp. Krzysz tof Ga jew ski,
pierwszy za stęp ca ko men dan ta głów ne go Po li cji:
– Ope ra cja „Kli mat” bę dzie nie co trud niej sza od za bez -
pie cze nia Eu ro 2012. Tam mie li śmy do czy nie nia ze
świę tem spor to wym i dość pre cy zyj nie zi den ty fi ko wa ny -
mi za gro że nia mi. Te raz sy tu acja jest bar dziej skom pli -
ko wa na, bo cha rak ter szczy tu im pli ku je pro te sty
o róż nym pod ło żu, np. al ter glo ba li stycz nym czy związ -
ko wym, wy ra ża ne przez bar dzo róż ne gru py i śro do wi -
ska z ca łe go świa ta. Z do świad cze nia, nie tyl ko
pol skie go, wie my, że mo gą być one bar dzo gwał tow ne.
Ca ły czas pa mię ta my rów nież, że choć sam szczyt jest
wy da rze niem dro bia zgo wo za pla no wa nym, to wszyst -
ko, co bę dzie się dzia ło wo kół, zmie nia się z dnia na
dzień. Tyl ko z mo ni to rin gu in ter ne tu co chwi la do wia du -
je my się o ko lej nej gru pie, któ ra wy bie ra się do War sza -
wy za ma ni fe sto wać swo je ra cje. Do dat ko wo sy tu ację
kom pli ku je zbież ność ter mi nów szczy tu z ob cho da mi
Świę ta Nie pod le gło ści, któ re jest wy da rze niem tak że wy -
ma ga ją cym z na szej stro ny szcze gól nej mo bi li za cji.
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ne służ by po le ceń, tak, by nie trze ba by ło uży wać sił po li cyj nych

– mó wi mł. insp. Sła wo mir Ci sow ski, za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu

Do sko na le nia Za wo do we go KSP. – Umun du ro wa ny po li cjant, zwłasz -

cza w heł mie, z tar czą ma utrud nio ny bez po śred ni kon takt z uczest -

ni ka mi np. ma ni fe sta cji, dla te go człon ko wie ZAP są w cy wil nych

ubra niach, na któ re za kła da ją cha rak te ry stycz ne ka mi zel ki. W War -

sza wie są one w ko lo rze nie bie skim, jest na nich czy tel ny na pis:

ZESPÓŁ ANTYKONFLIKTOWY (oraz je go an giel ska wer sja

ANTI-CONFLICT TEAM) i po ni żej na pis PO LI CJA. 

DE BIUT
– Zde cy do wa li śmy się na nie bie ski, bo ko ja rzy się z pre wen cją

– mówi Mi chał Bie lec ki ze sto łecz ne go ze spo łu an ty kon flik to we go.

– Gdy by li śmy na pierw szej ak cji, lu dzie nie za bar dzo wie dzie li, o co

cho dzi. Mie rzy li nas wzro kiem, wpa try wa li się, za cze pia li i py ta li,

czy rze czy wi ście je ste śmy z Po li cji. 

Ze spół za de biu to wał we wrze śniu, pod czas de mon stra cji związ -

kow ców. O tym za bez pie cze niu wszy scy zgod nie mó wią: pe łen

suk ces.

– Cel zo stał osią gnię ty. Nie by ło żad nych dzia łań fi zycz nych, ze ro

agre sji – mó wi Bie lec ki. – Uzbro jo nych po li cjan tów nie by ło wi dać,

więc je śli na wet ktoś chciał po krzy czeć, czy zmie rzyć się z po li cjan -

ta mi, nie miał z kim.

– Nie mie li wro ga na prze ciw ko sie bie – do da je Ziół kow ski. – A my

by li śmy ta kim po mo stem, łącz ni kiem mię dzy or ga ni za to ra mi a po li -

cjan ta mi. By li śmy po to, że by po móc, a nie pa cy fi ko wać. 

– Aku rat tu mo gli śmy roz ma wiać, ale ma my świa do mość, że nie

ze wszyst ki mi gru pa mi moż na me dio wać – do da je Rzecz kow ski.

– Pod czas de mon stra cji związ kow ców świet ną ro bo tę zro bi ły służ by

po rząd ko we or ga ni za to rów. Jak bę dzie w li sto pa dzie, zo ba czy my.

– W tej pra cy li czą się opa no wa nie i si ła prze ko ny wa nia – mó wi

Bo giel. – Bę dzie za dy ma, trze ba bę dzie roz ma wiać.

SZKO LE NIA
Kie dy roz ma wia li śmy w paź dzier ni ku, ZAP -owców cze kał jesz cze ko -

lej ny cykl szko leń, mię dzy in ny mi z za sad udzie la nia pierw szej po -

mo cy oraz za gad nień praw nych do ty czą cych zgro ma dzeń. 

– Na ra zie za so bą ma my pierw sze, trzy dnio we szko le nie, m.in.

z psy cho lo gii tłu mu – mó wi Bie lec ki. 

– By ło du żo za jęć z psy cho lo giem, du żo teo rii i prak tycz nych ćwi -

czeń – do da je Bla charz. 

– Cho dzi ło też o to, że by nas zin te gro wać. Wia do mo, każ dy z nas

pra cu je w in nej jed no st ce, ma my róż ny staż pra cy, róż ne do świad -

cze nia – tłu ma czy Ziół kow ski. – Mo gli śmy zo ba czyć, ja kie kto ma

umie jęt no ści, moż li wo ści, ta len ty.

– Jed no z ćwi czeń po le ga ło na tym, że roz bi li śmy się na bez lud nej

wy spie i mu sie li śmy się tak po dzie lić obo wiąz ka mi, że by prze trwać

– opo wia da Bla charz. – Ja mia łem za za da nie stwo rze nie obo zu.

– Mu szę po wie dzieć, że ze brał się bar dzo faj ny skład – pod su mo -
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Po wsta nie ze spo łów an ty kon flik to wych po li cji (ZAP) w Pol sce
by ło in spi ro wa nie dzia ła nia mi w Cze chach i w Niem czech.
Pierw szy ta ki pio nier ski „ze spół ne go cja cyj ny” zo stał utwo rzo -
ny w la tach 70. w Ber li nie. Był wy ko rzy sty wa ny m.in. w trak cie
dzia łań zwią za nych z li kwi da cją squatów, pod czas ma ni fe sta -
cji pierw szo ma jo wych. Je go dzia ła nie od po cząt ku opie ra ło
się na roz mo wie po li cjan tów z uczest ni ka mi de mon stra cji.
W Niem czech ZAP po wstał w 2005 ro ku. W na stęp nym ro ku
ze spół an ty kon flik to wy za czął dzia łać też w Cze chach. W Pol -
sce pierw szy był Po znań, po tem Ka to wi ce i Ra dom.

Stop agre sji, czy li ze spo ły 
an ty kon flik to we po li cji

wu je Bie lec ki, a na czel nik Bo giel do da je: – Bę dzie my jesz cze szu -

kać lu dzi. Chcie li by śmy też, że by by ło wśród nas wię cej ko biet.

Na ra zie jest jed na. Do świad cze nia ze spo łów an ty kon flik to wych

z Po zna nia i Ka to wic po ka zu ją, że ko bie ty są bar dzo po trzeb ne.

ANNA KRAWCZYŃSKA
zdj. Andrzej Mitura
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Przejście techników pod nadzór pionu kryminalistyki,
ujednolicenie procedur badawczych oraz czasu
wykonywania ekspertyz, regionalizacja i specjalizacja
badań, znaczny wzrost efektywności pracy i – co
za tym idzie – skrócenie czasu oczekiwania
na ekspertyzy, a także czasu szkoleń, powołanie
biegłych i specjalistów. Te i wiele innych zmian
mających znacznie usprawnić działania pionu
kryminalistyki w Policji zapowiada Centralne
Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Do tej po ry la bo ra to ria kry mi na li stycz ne w KWP (i KSP)

funk cjo no wa ły nie za leż nie od sie bie. W za leż no ści od de -

cy zji ko men dan ta bar dziej lub mniej roz wi ja ły da ną dzie -

dzi nę, ku po wa ły ta ki a nie in ny sprzęt, kształ ci ły eks per tów

wy bra nych spe cjal no ści itp. 

TECH NI CY DO PIO NU
W opra co wa nej nie daw no w CLKP kon cep cji funk cjo no wa nia po li -

cyj nych la bo ra to riów kry mi na li stycz nych (za twier dzo nej już przez

ko men dan ta głów ne go Po li cji) głów ny na cisk

po ło żo no na ujed no li ce nie te go pio nu w ca łym

kra ju od tech ni ków kry mi na li sty ki po czy na jąc,

przez wszyst kie LK KWP i na CLKP koń cząc.

Pod sta wo wą kwe stią gwa ran tu ją cą po wo dze -

nie te go przed się wzię cia jest pod po rząd ko -

wa nie wszyst kich ogniw kry mi na li sty ki

la bo ra to riom kry mi na li stycz nym, a nie – jak

by ło do tąd – in nym służ bom (do cho dze nio -

wej, czy kry mi nal nej). Od 1 stycz nia 2014 r.

w CLKP (a nie w Biu rze Służ by Kry mi nal nej

KGP) bę dzie funk cjo no wał ko or dy na tor kra -

jo wy, współ pra cu ją cy z ko or dy na to ra mi ds. tech ni ki kry mi na li stycz -

nej we wszyst kich wo je wódz twach.

RE GIO NA LI ZA CJA
Przez na stęp ne dwa la ta zo sta nie prze pro wa dzo na re gio na li za cja

ba dań. Nie ma po trze by, że by każ de LK KWP prze pro wa dza ło

eks per ty zy we wszyst kich dzie dzi nach kry mi na li sty ki. Istot -

na jest spe cja li za cja. LK po win ny po dzie lić się obo wiąz ka mi i wy -

ko ny wać ba da nia tyl ko z tych dzie dzin, w któ rych ma ją

naj lep szych spe cjali stów, naj lep sze wy ni ki

i naj bar dziej od po wied ni sprzęt. Naj więk -

szą efek tyw ność osią gną, roz wi ja jąc nie

wszyst kie, a tyl ko kil ka dzie dzin kry mi na li -

sty ki. Na to miast ro lą CLKP jest do ko na nie

ta kie go po dzia łu, że by żad na z dzie dzin nie

by ła za nie dba na i że by mak sy mal nie skró -

cić czas ocze ki wa nia na eks per ty zy (pro po -

zy cję po dzia łu wy ko ny wa nia ba dań przez

po szcze gól ne LK KWP/KSP zo bacz na:

www.ga ze ta.po li cja.pl).

Cho dzi rów nież o to, aby nie zle cać na ze -

wnątrz ba dań z tych dzie dzin, w któ rych

mamy swo ich eks per tów. Nie mo że tak być,

że znaj du je się środ ki na ze wnętrz ne eks per -

ty zy, a bra ku je na od czyn ni ki dla wła snych la -

bo ra to riów, by mo gły je wy ko nać. 

Bę dą zmia ny w re gu la mi nie KWP, za twier -

dzo ne już przez ko men dan ta głów ne go Po li cji.

Ja kie kol wiek za ku py sprzę tu w LK KWP lub

istot ne de cy zje do ty czą ce ich funk cjo no wa nia

bę dą po dej mo wa ne je dy nie po za ak cep to wa niu

ich przez CLKP. Tyl ko w ten spo sób moż na ujed no licić tę służ bę.

STAN DA RY ZA CJA
CLKP wspól nie z la bo ra to ria mi ko mend wo je wódz kich (i sto łecz -

nej) opra co wa ło wy tycz ne co do spo so bów i mak sy mal ne go cza su 

wy ko ny wa nia ba dań kry mi na li stycz nych da ne go obiek tu. Wpro wa -

dze nie tych wy tycz nych ma ujed no li cić czas pra cy i me to dy sto so wa -

ne we wszyst kich LK KWP. Do tąd jed no ba da nie obiek tu z tej sa mej

dzie dzi ny zaj mo wa ło 3, 6, a na wet 12 go dzin w róż nych la bo ra to -

riach. Te raz, we dług wy tycz nych, pod sta wą oce ny pra cow ni ków la bo -

ra to riów bę dzie czas efek tyw nej pra cy, a nie

licz ba wy ko na nych eks per tyz. Jest rze czą

oczy wi stą na wet dla la ika, że nie któ re eks per -

ty zy wy ma ga ją znacz nie wię cej cza su od in -

nych, to też nie moż na efek tyw no ści pra cy

oce niać we dług ich licz by. 

Efek tyw ność cza su pra cy pra cow ni ków la -

bo ra to riów do tej po ry wa ha ła się w gra ni cach

20–30 pro cent. Po wpro wa dze niu zmian ma

wy no sić 70 proc. Po zo sta łe 30 proc. cza su pra -

cy mo że być prze zna czo ne na do kształ ca nie

czy udział w se mi na riach.

Wy tycz ne za czną obo wią zy wać już od 1 grud nia br., a do koń ca

maja przy szłe go ro ku bę dzie czas na wpro wa dze nie ewen tu al nych

ko rekt.

MNIEJ DYS CY PLIN
Zo sta nie zmniej szo na licz ba dys cy plin kry mi na li stycz nych. Do tąd

np. w ba da niach che micz nych by ło aż 6 spe cjal no ści. Po szcze gól ni

eks per ci naj czę ściej zaj mo wa li się jed ną z nich a po zo sta łych 5 ich

nie do ty czy ło. Po wpro wa dze niu pro po no wa nych zmian nie bę dzie

tych po dzia łów i każ dy „che mik” bę dzie ro bił wszyst ko, zgod nie

z wy kształ ce niem. Wy jąt kiem bę dą ba da nia środ ków odu rza ją cych

w pły nach ustro jo wych oraz ma te ria łów wy bu cho wych, gdzie oprócz

wie dzy z za kre su che mii po trze ba jesz cze do -

dat ko wych szko leń. 

BIE GŁY ZA MIAST EKS PER TA
Wpro wa dzo ne zo sta ną tak że zmia ny w na zew -

nic twie. Do tych cza so we go „eks per ta” za stą pi

„bie gły w za kre sie...” (okre ślo nych ba dań).

Wy ni ka to stąd, że w ko dek sie po stę po wa nia

kar ne go nie ist nie je po ję cie „eks pert”, za to

wie lo krot nie wy stę pu je „bie gły” (i nie cho dzi

tyl ko o bie głe go są do we go). Po nad to pro po -
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Re wo lu cja w la bo ra to riach

nr 9 z 2007 r.

nr 9 z 2007 r.

nr 3 z 2011 r.

nr 11 z 2007 r.

nr 2 z 2012 r.
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nu je się wpro wa dze nie „spe cja li stów”.

Bę dą to oso by nie wy da ją ce opi nii, a je -

dy nie prze ka zu ją ce wy ni ki ba dań. Ma to

do ty czyć np. ba da nia za war to ści al ko ho -

lu we krwi. Tu prze cież nie po trze ba

spe cjal nej eks per ty zy ze wszyst ki mi for -

mal ny mi wy mo ga mi, a je dy nie stwier -

dze nia, czy kie row ca miał al ko hol we

krwi, a je śli tak, to w ja kim stę że niu.

Skró ci to czas ocze ki wa nia na wy nik,

a spe cja li ści nie bę dą mu sie li prze cho -

dzić ca łe go szko le nia dla bie głych. 

KRÓT SZE SZKO LE NIA
Sys tem szko le nia tak że ule gnie zmia nie. Kur sy dla bie głych

zo sta ną skró co ne z 3 do 2 lat, al bo na wet do 1,5 ro ku. Ten

ostat ni ter min bę dzie do ty czył kur san tów szko lą cych się

w dzie dzi nie, któ rą ukoń czy li na stu diach. Tzn. je że li ktoś

skoń czy stu dia na wy dzia le np. bio lo gii i bę dzie chciał zo stać

bie głym w tej dzie dzi nie kry mi na li sty ki, uda się na skró co -

ny, 1,5-rocz ny kurs. Upraw nie nia bie głe go bę dą wy da wa ne tyl -

ko w CLKP i nie trze ba już bę dzie

w tym ce lu pi sać pra cy (war tość ba daw -

cza prac by ła zni ko ma, na to miast znacz -

nie wy dłu ża ły czas szko le nia). 

Dla spe cja li stów wy da ją cych opi nie

wy star czy 6-mie sięcz ne szko le nie. Do -

ty czy to wspo mnia nych już spe cja li -

stów od ba da nia za war to ści al ko ho lu

we krwi, a tak że osób spo rzą dza ją cych

ko pie z za pi sów cy fro wych i elek tro -

nicz nych, stop kla tek, od twa rza ją cych

na gra nia, spi su ją cych tekst z ta śmy

oraz two rzą cych por tre ty pa mię cio we.

Wszyst kie szko le nia bę dą na sta wio ne głów nie na ćwi cze nia

z da nej dzie dzi ny, czy li głów ny na cisk zo sta nie po ło żo ny na dzia -

ła nia prak tycz ne, naj bar dziej przy dat ne w przy szłej pra cy.

TA DE USZ NOSZ CZYŃ SKI
Ilustracje: teksty, w których „Policja 997” przedstawiała kolejne

projekty reorganizacji kryminalistyki Policji
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nr 10 z 2007 r.

nr 11 z 2010 r.

Szko le nia tech ni ków
Od 7 do 12 października br. w Polańczyku odbyły się dwie
tury XIII Regionalnych Warsztatów Kryminalistycznych:
to cykliczne zajęcia terenowe, organizowane przez
Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Lublinie. 

W zię ło w nich udział 230 tech ni ków z gar ni zo nów: lu bel skie go,

świę to krzy skie go, ma zo wiec kie go, pod kar pac kie go i pod la -

skie go oraz tech ni cy z KSP i Żan dar me rii Woj sko wej. Wśród

kur san tów by ły czte ry ko bie ty.

– Je stem zwo len ni kiem, by w tech ni ce kry mi na li stycz nej by ło co raz

wię cej ko biet – mó wi nad kom. Ma rek Pod sia dło, ko or dy na tor tech -

ni ki kry mi na li stycz nej KWP w Lu bli nie i or ga ni za tor warsz ta tów.

– Cza sem na da ją się do te go le piej niż męż czyź ni, bo są bar dziej

spo strze gaw cze.

Za ję cia pro wa dzi li sa mi tech ni cy kry mi na li sty ki – star si uczy li młod -

szych. To naj więk sze i naj star sze prak tycz ne szko le nia te go ty pu w Pol -

sce, pierw sze od by ły się w 1999 r. Głów ny mi te ma ta mi te go rocz nych

warsz ta tów by ły oglę dzi ny sek to ro we miej sca zda rze nia oraz wy pad ki

dro go we w nie ty po wych miej scach, oglę dzi ny miej sca wy bu chu i po jaz -

dów (z uwzględ nie niem za bez pie cza nia śla dów me cha no sko pĳ nych),

wy mia ro wa nie w te re nie otwar tym i w po miesz cze niach, pierw sza po -

moc przed me dycz na oraz kłu sow nic two.

– Za ję cia z kłu sow nic twa pro wa dził tech nik i jed no cze śnie my śli wy

z ko ła ło wiec kie go – wy ja śnia nad kom. Ma rek Pod sia dło. – Za wsze sta -

ra my się po świę cić część

warsz ta tów na spra wy

nie ty po we, np. w po -

przed nich edy cjach mie -

li śmy oglę dzi ny uli

z pa sie ki.

Ko lej ne ta kie warsz ta ty

dla tech ni ków są pla no -

wa ne na przy szły rok.

AW
zdj. LK KWP w Lu bli nie 

Mł. insp. dr Wal de mar Kraw czyk, dy rek tor CLKP:
– Wpro wa dze nie w ży cie pro po no wa nych zmian do pro -
wa dzi do spe cja li za cji i re gio na li za cji ba dań, skró ci ich
czas i ogra ni czy kosz ty, za pew ni zrów no wa żo ny roz wój
po szcze gól nych dys cy plin kry mi na li sty ki, za gwa ran tu je
mak sy mal ne wy ko rzy sta nie po ten cja łu ludz kie go i po -
sia da ne go sprzę tu. Na sza kon cep cja – kon ty nu uje dy -
rek tor Kraw czyk – po wsta ła po za po zna niu się
z ra por tem mł. insp. To ma sza Ko wal czy ka, któ ry peł nił
funk cję peł no moc ni ka ko men dan ta głów ne go Po li cji ds.
współ pra cy CLKP, LK KWP/KSP, oraz ko mó rek tech ni ki
kry mi na li stycz nej z po zo sta ły mi ko mór ka mi or ga ni za cyj -
ny mi służ by kry mi nal nej Po li cji. Nie zga dza my się jed -
nak z je go wnio ska mi, któ re w za sa dzie pro wa dzą
do li kwi da cji po li cyj nej kry mi na li sty ki. Nam cho dzi o jej
wzmoc nie nie. Co gor sza, pan Ko wal czyk opu bli ko wał
ze bra ne w cza sie swo jej pra cy da ne w po za re sor to wym
pi śmie, a pu bli ka cja ta za wie ra spo ro nie ści sło ści i prze -
kła mań. No, ale to już te mat na osob ną pu bli ka cję.
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Pani A. chciała tylko wiedzieć, kiedy jej komendant ma
urodziny. Pan B. był zainteresowany, gdzie szef
mieszka. A pan C. sprawdził w bazie dyrektora, bo go
kolega prosił, z kancelarii prawnej. Policjanci
i pracownicy Policji bywają ciekawscy – wynika ze
sprawdzeń, które w trybie kontroli i nadzoru
przeprowadza Biuro Służby Kryminalnej KGP
na wniosek dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP. 

Od po cząt ku 2013 ro ku BSW KGP we ry fi ku je pra wi dło wość

spraw dzeń w Kra jo wym Sys te mie In for ma cyj nym Po li cji

i Cen tral nej Ewi den cji Lud no ści do ty czą cych osób peł -

nią cych kie row ni cze sta no wi ska w Po li cji. 

TRZY RA ZY DZIEN NIE
– Na po cząt ku te go ro ku w prze strze ni pu blicz nej po ja wi ły się in -

for ma cje do ty czą ce osób z kie row nic twa Po li cji, któ re, jak się oka za -

ło, wy cie kły od nas – mó wi insp. Ry szard Wal czuk, dy rek tor BSW

KGP. – Za pro po no wa li śmy ko men dan to wi głów ne mu roz wią za nia,

a wśród nich kon tro lo wa nie za sad no ści spraw dzeń ka dry kie row ni -

czej Po li cji. 

Oka za ło się, że w pierw szym kwar ta le ope ra to rzy – funk cjo na riu -

sze i pra cow ni cy – 325 ra zy (sta ty stycz nie czę ściej niż trzy ra zy

dzien nie) wpi sa li do baz imio na i na zwi ska łącz nie 139 osób – ka dry

kie row ni czej Po li cji, i uzy ska li ich nu me ry PE SEL. I więk szość

na tym po prze sta ła. Ale 180 ra zy ope ra to rzy spraw dza li da lej. Po we -

ry fi ka cji oka za ło się, że 85 spraw dzeń nie mia ło żad ne go związ ku

z re ali zo wa ny mi za da nia mi służ bo wy mi. W kil ku wy pad kach nie uda -

ło się usta lić, po co ko men dan tów czy dy rek to rów spraw dza no. W kil -

ku nie wia do mo, kto, w czy im imie niu i w ja kiej spra wie się gał do baz

z za py ta niem o oso by peł nią ce kie row ni cze sta no wi ska w Po li cji. 

Trzy oso by zo sta ły uka ra ne na ga ną, dwie – upo mnie niem, jed ną

po uczo no, jed nej cof nię to upraw nie nia. W 20 przy pad kach kon se -
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Z ciekawości, z chciwości,
z miłości

Biu ro Spraw We wnętrz nych KGP we ry fi ku je spraw dze nia
w po li cyj nych re je strach osób zaj mu ją cych w ana li zo wa nym
okre sie na stę pu ją ce sta no wi ska:
• ko men dant głów ny Po li cji;
• za stęp cy ko men dan ta głów ne go Po li cji;
• dy rek to rzy biur KGP;
• za stęp cy dy rek to rów biur KGP;
• ko men dan ci wo je wódz cy Po li cji;
• za stęp cy ko men dan tów wo je wódz kich Po li cji;
• ko men dan ci szkół Po li cji;
• za stęp cy ko men dan tów szkół Po li cji.

Pro ce du ra spraw dza nia in for ma cji w zbio rach KSIP
De cy zja nr 125 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji z 5 kwiet nia
2013 r. w spra wie funk cjo no wa nia Kra jo we go Sys te mu In for -
ma cyj ne go Po li cji, roz dział 10: 
§ 57. 2. Po wód spraw dze nia in for ma cji w KSIP jest uwa run -
ko wa ny wła ści wo ścią rze czo wą do ko nu ją cej spraw dze nia ko -
mór ki or ga ni za cyj nej Po li cji oraz ro dza jem za dań służ bo wych
re ali zo wa nych przez tę ko mór kę lub czyn no ści służ bo wych
wy ko ny wa nych przez po li cjan tów lub pra cow ni ków Po li cji do -
ko nu ją cych spraw dzeń.
3. Udo stęp nie nie upraw nio nym pod mio tom lub oso bom in -
for ma cji uzy ska nych w wy ni ku spraw dze nia in for ma cji w KSIP
od by wa się na za sa dach okre ślo nych w § 71 de cy zji oraz z za -
cho wa niem wa run ków okre ślo nych w ust. 2. (...)
5. Za kres spraw dzeń, o któ rych mo wa w prze pi sach ni niej -
sze go roz dzia łu, obej mu je in for ma cje prze twa rza ne w zbio -
rach KSIP Oso ba, Fakt, Pod miot i Rzecz oraz w zbio rach
okre ślo nych w § 6 ust. 1 i 2, zwa ne da lej „spraw dze niem
w KSIP”. Spraw dzeń tych do ko nu je się zgod nie z za kre sem
nada nych upraw nień do prze twa rza nia in for ma cji w KSIP.
§ 58. 2. W ce lu do ko na nia spraw dze nia oso by wy ma ga ne
są na stę pu ją ce in for ma cje:
1) da ne iden ty fi ku ją ce oso bę spraw dza ną obej mu ją ce w za -
leż no ści od po sia da nych da nych: na zwi sko, imię, imię oj ca,
da tę uro dze nia lub nu mer PE SEL, a w przy pad ku cu dzo ziem -
ca do dat ko wo oby wa tel stwo i płeć;
2) po wód spraw dze nia;
3) na zwa jed nost ki lub ko mór ki or ga ni za cyj nej Po li cji do ko -
nu ją cej spraw dze nia;
4) da ne po li cjan ta do ko nu ją ce go spraw dze nia, obej mu ją ce
sto pień, imię i na zwi sko, iden ty fi ka tor służ bo wy oraz nu mer
te le fo nu służ bo we go;
5) znak spra wy, w tym nu mer lub licz ba dzien ni ka spra wy lub
po stę po wa nia, w związ ku z któ rym na stę pu je spraw dze nie.
5. Po wód spraw dze nia oso by okre śla się ja ko:
1) ope ra cyj ny;
2) pro ce so wy;
3) ad mi ni stra cyj ny;
4) do pusz cze nie do służ by lub pra cy na sta no wi skach służ bo -
wych zwią za nych z do stę pem do in for ma cji nie jaw nych;
5) kwe ren da ar chi wal na;
6) wska za ny usta wą;
7) w związ ku z nad zo rem nad ja ko ścią da nych;
8) in ny.
Szcze gó ło wo po wo dy spraw dzeń opi sa no w § 59 do § 69 de -
cy zji 125; ca łość na: http://edzien nik.po li cja.gov.pl/act de ta -
ils.html?year=2013&act=28
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kwen cje służ bo we sta no wi ła roz mo wa dys cy pli nu ją ca, w jed nym

– roz mo wa ostrze gaw cza, w 18 – in struk taż. Trzy oso by uzna no w po -

stę po wa niu dys cy pli nar nym za win ne, ale od stą pio no od ich

uka ra nia. 

– Ochro na da nych oso bo wych to obo wią zek każ de go, kto ko rzy sta

z po li cyj nych baz da nych – przy po mi na mł. insp. Ma rek Śli zak, 

dy rek tor BSK KGP. 

– Wie dza, któ ra jest w ba zach, jest dla po li cjan tów, ale tyl ko w ta -

kim za kre sie, w ja kim słu ży pro wa dze niu po stę po wań – mó wi nad -

insp. Ma rek Dzia ło szyń ski, ko men dant głów ny Po li cji. – Nie ma

pra wa być wy ko rzy sty wa na do żad nych po za służ bo wych dzia łań. Za -

ba wy w ba zach da nych mo gą skoń czyć się źle, na wet wy da le niem ze

służ by czy utra tą pra cy. 

WIERZ CHO ŁEK GÓ RY LO DO WEJ
– Nie upraw nio ne spraw dze nia osób z kie row nic twa Po li cji to

wierz cho łek gó ry lo do wej – dy rek tor Wal czuk naj le piej wie, że do -

stęp do po li cyj nych baz stwa rza nie któ rym po ku sy nie do prze zwy -

cię że nia. – Wia do mo, że przy ty sią cach spraw dzeń dzien nie nie

wy chwy ci się wszyst kich tych, któ rych nie po win no być. Ale w try -

bie kon tro li i nad zo ru wciąż je ujaw nia my. 

W BSW moż na usły szeć hi sto rie jak z me lo dra ma tów. O pra cow ni -

cy Po li cji, któ ra do ko ny wa ła spraw dzeń z… mi ło ści – na śla dow ca słyn -

ne go Ka li bab ki tak ją za uro czył, że usta la ła dla nie go da ne in nych pań,

któ re po tem rów nież uwo dził i oszu ki wał; o pa ni, któ ra w po li cyj nych

ba zach szu ka ła do wo dów nie wier no ści mał żon ka – nie dość, że je zna -

la zła, to jesz cze mia ła po stę po wa nie kar ne, wa run ko wo umo rzo ne. 

Czę ste są hi sto rie jak by żyw cem wy ję te z kry mi na łów: te o po li -

cjan tach, któ rzy po 50 zło tych od sztu ki usta la li da ne po ten cjal nych

klien tów firm ubez pie cze nio wych (po śred nik in ka so wał 800 zł

od zwer bo wa nej oso by); te o „współ pra cy” z wy wia dow nia mi go spo -

dar czy mi i biu ra mi de tek ty wi stycz ny mi za pa rę stów. 

– Uczu lam, by zwra cać uwa gę na funk cjo na riu szy i pra cow ni ków,

któ rzy prze ka zu ją in for ma cje kan ce la riom praw ni czym i fir mom de -

tek ty wi stycz nym – ape lo wał ostat nio do ko men dan tów wo je wódz -

kich insp. Grze gorz Ki siel, za stęp ca dy rek to ra BSW KGP. – Wie dza

z po li cyj nych baz jest dla nich bar dzo cen na. 

Zda rza ją się też hi sto rie jak z hor ro rów. Jak ta o pra cow ni cy, któ ra

spraw dza ła z cie ka wo ści, nie dla zy sku. Zo sta ła zwol nio na z pra cy 

i, kie dy ży cie sta ło się nie do znie sie nia, po peł ni ła sa mo bój stwo. 

***

W dru gim kwar ta le BSW ana li zo wa ło spraw dze nia 132 osób spo -

śród ka dry kie row ni czej Po li cji. Funk cjo na riu sze i pra cow ni cy ob słu -

gu ją cy KSIP zre ali zo wa li ich 220. 167 bu dzi ło wąt pli wo ści, któ rych

wy ja śnia nie w paź dzier ni ku jesz cze trwa ło.

IRENA FEDOROWICZ
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Prze kro cze nie upraw nień lub nie do peł nie nie obo wiąz ków,
w tym tych wy ni ka ją cych z de cy zji nr 125 z 5 kwiet nia 2013 r.,
skut ku je od po wie dzial no ścią dys cy pli nar ną funk cjo na riu sza
lub pra cow ni ka.
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Lubelscy policjanci na Ukrainie 
Policyjni związkowcy z Lubelskiego pamiętają o grobach
przedwojennych stróżów prawa, które zostały
za wschodnią granicą. Co roku odwiedzają cmentarze
i pojedyncze mogiły, ratując je od zapomnienia. 

W dniach 19–20 wrze śnia 2013 ro ku przed sta wi cie le Za rzą du Wo je -

wódz kie go NSZZ Po li cjan tów wo je wódz twa lu bel skie go byli na

Ukra inie już po raz sie dem na sty. Ce lem po dró ży by ło od wie dze -

nie cmen ta rzy, na któ rych znaj du ją się gro by funk cjo na riu szy Po li cji Pań -

stwo wej, któ rzy od da li ży cie w obro nie oby wa te li II RP. 

W Kow lu, mi mo pa da ją ce go desz czu, upo rząd ko wa no wcze śniej od no wio -

nych 30 gro bów, za pa lo no zni cze oraz zło żo no wią zan ki kwia tów. Re no wa cja

tu tej szych na grob ków przy wró ci ła ko wel skiej ne kro po lii pier wot ny wy gląd. 

Na cmen ta rzu we Wło dzi mie rzu Wo łyń skim upo rząd ko wa no pięć gro bów

po li cjan tów, któ rzy stra ci li ży cie, wy ko nu jąc czyn no ści służ bo we. Czte ry gro -

by za cho wa ły się w do brym sta nie, po trzeb ne są je dy nie drob ne pra ce kon -

ser wa tor skie, na to miast je den wy ma ga po waż niej szych prac mu rar skich

i ka mie niar skich. 

Tuż przy Wło dzi mie rzu Wo łyń skim znaj du je się Ki sie lin – kie dyś mia sto

(to tam 11 lip ca 1943 ro ku, w tzw. krwa wą nie dzie lę, ro ze gra ły się wy pad ki,

któ re sta ły się sym bo lem rze zi wo łyń skiej – z rąk UPA zgi nę ło 90 Po la ków

– red.), obec nie upa da ją ca wieś. W jej cen trum znaj du je się cmen tarz, nie -

daw no ogro dzo ny. Za ro śnię ty jest jed nak cał ko wi cie mło dym drze wo sta nem.

W cen tral nej czę ści cmen ta rza od kry to grób zmar łe go tra gicz nie przed wo jen -

ne go po li cjan ta. Opie kę nad tym miej scem spra wu je Za rząd Te re no wy

NSZZ Po li cjan tów w Hru bie szo wie. 

Ostat nim miej scem od wie dzo nym przez lu bel skich związ kow ców był

cmen tarz w Lu bom lu, na któ rym znaj du je się kwa te ra post. PP Jó ze fa Sno -

chow skie go, lat 28, i post. PP Wła dy sła wa Bie gań skie go, lat 30, któ rzy

ponieśli bo ha ter ską śmierć w wal ce z ban dy ta mi. Kwa te ra jest od no wio -

na i ogro dzo na be to no wym pło tem dzię ki Za rzą do wi Te re no we mu NSZZ

Po li cjan tów w Par cze wie i ukra iń skim mi li cjan tom z Ko men dy Re jo no wej

Mi li cji w Lu bom lu. Lu bel scy po li cyj ni związ kow cy wspól nie z ukra iń ski mi

mi li cjan ta mi zło ży li wią zan kę przy po mni ku po le głych ukra iń skich mi li cjan -

tów pod Ko men dą Re jo no wą Mi li cji w Lu bom lu.

– Pra ce kon ser wa tor skie i po szu ki waw cze na Ukra inie nie mo gły by się

odbyć, gdy by nie nasz ser decz ny przy ja ciel Ana tol Su lik. W tym miej scu skła -

da my ser decz ne po dzię ko wa nia lu bel skie mu ko men dan to wi wo je wódz kie -

mu Po li cji in spek to ro wi Mi cha ło wi Do ma radz kie mu za udzie lo ne wspar cie

– mó wią związ kow cy.

SŁA WO MIR TE LE ON
zdj. au tor 

Grób insp. Sobolewskiego
odnowiony 
Grób insp. Władysława Sobolewskiego, ojca polskiej
kryminalistyki, jest już odnowiony. Uroczystość
odsłonięcia odremontowanego nagrobka odbyła się
4 października br. na Cmentarzu Łyczakowskim we
Lwowie. 

Oka ta stro fal nym sta nie gro bu pi sa li śmy dwa la ta te mu. Pi lo to -

wa li śmy spra wę od po cząt ku, śle dząc po czy na nia po li cjan tów

za an ga żo wa nych w oca le nie pa mię ci o insp. So bo lew skim.

STO WA RZY SZE NIE 
Naj pierw by ło ich dwóch: An drzej Spry cha i Pa weł Mar chliń ski.

To dzię ki ich upo ro wi po wo ła no Sto wa rzy sze nie Opie ki nad Gro -

ba mi Po li cjan tów na Wscho dzie, któ re 1 wrze śnia ub.r. uzy ska ło

oso bo wość praw ną. To oni od szu ka li na gro bek na lwow skim

cmen ta rzu i pierw si pod ję li się je go upo rząd ko wa nia. To od nich

do wie dzie li śmy się o sta nie gro bow ca. O dzia ła niach dwóch pol -

skich ofi ce rów Po li cji pi sa li śmy sze rzej w li sto pa dzie 2011 r. w ar -

ty ku le „Ocal my grób insp. So bo lew skie go”. 

W ubie głym ro ku na cmen tarz do Lwo wa uda ła się tak że de le -

ga cja Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt nie, gdzie głów na au la no si

imię insp. Wła dy sła wa So bo lew skie go. 

OJ CIEC POL SKIEJ KRY MI NA LI STY KI 
In spek tor Po li cji Pań stwo wej dr praw Wła dy sław So bo lew ski uro -

dził się 25 mar ca 1890 r. we Lwo wie. W ro dzin nym mie ście skoń -

czył stu dia praw ni cze i roz po czął prak ty kę. W cza sie I woj ny

świa to wej zo stał po wo ła ny do woj ska. W 1918 r. ochot ni czo wstą -

pił do od dzia łów Obro ny Lwo wa. We wrze śniu 1919 r., a więc nie -

mal za raz po po wsta niu Po li cji Pań stwo wej zna lazł się w jej

sze re gach. Słu żył ja ko ofi cer in spek cyj ny, był tak że ko men dan -

tem Głów nej Szko ły Po li cyj nej i Szko ły Ofi cer skiej w War sza wie.

Brał udział w spe cja li stycz nych kur sach w Wied niu, stu dio wał kry -

mi no lo gię w In sty tu cie Na uk Po li cyj nych przy Uni wer sy te cie

w Lo zan nie. Od 1931 r. był kie row ni kiem La bo ra to rium Po li cyj -

ne go w Cen tra li Służ by Śled czej w War sza wie. 

Wła dy sław So bo lew ski był pio nie rem pol skiej kry mi na li sty ki.

To dzię ki je go ba da niom i pra com do po wszech ne go sto so wa nia

we szły na uko we eks per ty zy bro ni pal nej, po ci sków i łu sek. Był

spe cja li stą w za kre sie me cha no sko pii, fo to gra fii kry mi na li stycz -

nej, dak ty lo sko pii, pi sma ręcz ne go i ma szy no we go. Zmarł na gle

4 paź dzier ni ka 1937 r., pro wa dząc wy kład dla ofi ce rów Woj ska 

Pol skie go. Je go po grzeb we Lwo wie zgro ma dził przed sta wi cieli

naj wyż szych władz, hie rar chów ko ściel nych, lu mi na rzy na uki

i kie row nic two Po li cji Pań stwo wej. 

GRÓB 
Miej sce do cze sne go spo czyn ku oj ca pol skiej kry mi na li sty ki, mimo

że znaj du je się przy głów nej alei lwow skiej ne kro po lii, któ rą prze -

cho dzą nie mal wszyst kie pol skie wy ciecz ki, od wie dza jąc gro by

Ma rii Ko nop nic kiej czy Ga brie li Za pol skiej, przez kil ka dzie siąt

lat by ło za po mnia ne. Gro bo wiec za rósł krza ka mi i po wo li za czął

się roz sy py wać. Te raz zo stał od no wio ny. 
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– Zdą ży li śmy z po mo cą w ostat niej chwi li, nie wiem, czy na gro bek prze trwał by

ko lej ną zi mę – mó wi An drzej Spry cha, pre zes Sto wa rzy sze nia Opie ki nad Gro ba -

mi Po li cjan tów na Wscho dzie, na co dzień na czel nik Wy dzia łu Bez pie czeń stwa Oso -

bo we go Ga bi ne tu Ko men dan ta Głów ne go Po li cji. – W lip cu br. pod pi sa li śmy

z Mi ni ster stwem Spraw We wnętrz nych umo wę o prze ka za niu do ta cji ce lo wej

– 20 tys. zł – na re no wa cję gro bow ca. Pra ce ru szy ły od ra zu. W rocz ni cę śmier ci

insp. Wła dy sła wa So bo lew skie go mo gli śmy zor ga ni zo wać uro czy stość przy od no -

wio nym gro bow cu. 

CE RE MO NIA 
4 paź dzier ni ka br. na Cmen ta rzu Ły cza kow skim we Lwo wie spo tka li się przed sta -

wi cie le Sto wa rzy sze nia Opie ki nad Gro ba mi Po li cjan tów na Wscho dzie, Fun da cji

Dzie dzic two Kre so we, Sto wa rzy sze nia Hi sto rycz ne go „Na Po ste run ku”, Mi ni ster -

stwa Spraw We wnętrz nych za rów no pol skie go, jak i ukra iń skie go, Ko men dy Głów -

nej Po li cji, mi li cji ukra iń skiej, Wyż szej Szko ły Po li cji w Szczyt nie oraz Lwow skie go

Pań stwo we go Uni wer sy te tu Spraw We wnętrz nych MSW Ukra iny. Licz nie przy byli

ro da cy miesz ka ją cy we Lwo wie. Obec ny był kon sul ge ne ral ny RP we Lwo wie, am -

ba sa dor ty tu lar ny Ja ro sław Drozd. De le ga cje zło ży ły wień ce i za pa li ły zni cze.

Przy gro bie war tę ho no ro wą za cią gnę li po li cjan ci z WSPol. w Szczyt nie i Sto wa rzy -

sze nia Hi sto rycz ne go „Na Po ste run ku”. Mo dli twę przy gro bie po pro wa dził o. Wła -

dy sław Li zun, pro boszcz pa ra fii św. An to nie go we Lwo wie. 

Te go sa me go dnia po po łu dniu wszy scy uczest ni czy li w mszy świę tej w ko ście -

le św. An to nie go, od pra wio nej w in ten cji śp. Wła dy sła wa So bo lew skie go. 

– Chce my te raz wy stą pić z ofi cjal nym pi smem do Sto wa rzy sze nia Prze wod ni -

ków Lwow skich, aby gro bo wiec wy bit ne go ofi ce ra przed wo jen nej po li cji był

uwzględ nia ny w pro gra mie zwie dza nia Cmen ta rza Ły cza kow skie go – mó wi Pa weł

Mar chliń ski, wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia Opie ki nad Gro ba mi Po li cjan tów

na Wscho dzie, na co dzień eks pert Biu ra Służ by Kry mi nal nej KGP. – Ale to nie

wszyst ko – ma my już w pla nach re wi ta li za cję mo gi ły sied miu nie zna nych z imie -

nia i na zwi ska po li cjan tów, któ rzy 20 wrze śnia 1939 r. zo sta li roz strze la ni przez za -

ło gę ra dziec kie go czoł gu. Grób znaj du je się w Ku ro wi cach. Zo stał wznie sio ny

i oca lo ny dzię ki miej sco wym Po la kom. Pierw sza ta bli ca, któ ra przy po mi na ła tra ge -

dię, po wsta ła w la tach 90. ub.w. dzię ki nie ży ją ce mu już Eu ge niu szo wi Cy dzi ko wi,

wie lo let nie mu pre ze so wi Polskiego Towarzystwa Opie ki nad Gro ba mi Woj sko -

wy mi we Lwo wie. Ra zem ze Sto wa rzy sze niem Hi sto rycz nym „Na Po ste run ku” bę -

dzie my sta ra li się dojść, skąd mo gli być ci po li cjan ci, usta lić ich per so na lia i do pro -

wa dzić do od no wie nia ich grobu.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. z ar chi wum Sto wa rzy sze nia Opie ki nad Gro ba mi Po li cjan tów na Wscho dzie 

Za pal my dla Nich zni cze 
Od ubie gło rocz nych Za du szek zmar ły

trzy bo ha ter ki na szych ar ty ku łów. Wszyst -

kie do świad czy ły w ży ciu wie lu krzywd, tra -

ge dii zwią za nych ze stra tą oj ca lub męża

po li cjan ta, tak że po nie wier ki ze sła nia

i trud ne go po wro tu do oj czy zny. Ni gdy nie

pod da ły się, za wsze wie rzy ły w lep szą przy -

szłość i zna ły cel swo jej piel grzym ki. 

Za pal my dla Nich zni cze. 

19 li sto pa da 2012 r. zmar ła Kry sty na

Bry dow ska, cór ka asp. PP Fe lik sa Misz -

cza ka. By ła człon kiem Za rzą du War szaw -

skie go Sto wa rzy sze nia Ro dzi na Po li cyj na

1939, wi ce pre zes Za rzą du Fe de ra cji Ro dzin

Ka tyń skich. Pra co wa ła w Ra dzie Ochro ny

Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa. Z jej ra mie nia

ko or dy no wa ła pra ce zwią za ne z bu do wą

cmen ta rzy ofiar zbrod ni ka tyń skiej. O

Krystynie Bry dow skiej pi sa li śmy w ar ty ku le

„Łzy Kry sty ny” w li sto pa dzie 2009 r. Ja ko

trzy ipół let nie dziec ko stra ci ła oj ca, któ ry 

zo stał za mor do wa ny w Ka li ni nie wio sną

1940 r. Trzy la ta póź niej zmar ła Jej ma ma.

Sie ro ty po po li cjan cie wy cho wy wa ła bab cia.

Kry sty na Bry dow ska zmar ła w wie ku 78 lat

po cięż kiej cho ro bie. 

19 ma ja 2013 r. zmar ła naj star sza wdo -

wa ka tyń ska Zo fia Ro ma now ska. Jej mę -

żem był asp. An to ni Ro ma now ski, któ ry,

po dob nie jak oj ciec Kry sty ny Bry dow skiej,

tra fił do nie wo li so wiec kiej, do obo zu

w Ostasz ko wie. Jeń cy te go obo zu le żą na

Pol skim Cmen ta rzu Wo jen nym w Mied no -

je. O pa ni Zo fii pi sa li śmy w ma te ria le „Prze -

pra sza my, że tak póź no” w paź dzier ni ku

2011 r., re la cjo nu jąc ga lę wrę cze nia me dali

„Wdo wom ka tyń skim” na Zam ku Kró lew -

skim w War sza wie oraz w lip cu br. po Jej

śmier ci.

14 sierp nia 2013 r. zmar ła Hen ry ka

Mi lew ska, cór ka st. post. Emi la Dro bi -

ka, kre so wiacz ka, sy bi racz ka, człon ki ni

WSRP 1939 i Związ ku Sy bi ra ków. O Niej

i hi sto rii Jej ro dzi ny pi sa li śmy w paź dzier ni -

ku 2007 r. w ar ty ku le „Oj ciec nie wró cił”.

Emil Dro bik, przed wo jen ny po li cjant, zo stał

wy da ny bol sze wi kom przez ukra iń skie go

mi li cjan ta, któ ry wcze śniej ukry wał go, po -

bie ra jąc za to opła tę. Nie wia do mo, jak

i gdzie zgi nął. Żo na i cór ka po li cjan ta zo sta -

ły wy wie zio ne w ka zach ski step. Do Pol ski

wró ci ły w 1946 r. Hen ry ka Mi lew ska zmar -

ła w wie ku 88 lat.

PA W
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Według Najwyższej Izby Kontroli wprowadzone
w latach 2010 i 2011 przepisy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie pogorszyły sytuację osób dotkniętych tym
zjawiskiem. Spadła liczba ujawnionych przypadków oraz
wydłużył się termin udzielania ofiarom pomocy. Winne temu
są zbiurokratyzowanie, przewlekłe procedury oraz odebranie
Policji i przekazanie zespołom interdyscyplinarnym
kluczowych zadań w systemie zwalczania tej patologii.

K on tro lę pla có wek, w tym 14 jed no stek Po li cji (KRP War sza wa IV,

KRP War sza wa VI, KPP w Gra je wie, KPP w Li ma no wej, KMP w Lu -

bli nie, KPP w Łę czy cy, KPP w Eł ku, KPP w Bar to szy cach, KPP

w Sta lo wej Wo li, KPP w Miel cu, KPP w Gry fi nie, KPP w Gry fi cach, KPP

w So ko ło wie Pod la skim, KPP w Sierp cu), 14 ośrod ków po mo cy spo łecz -

nej, 4 po wia to wych cen trów po mo cy ro dzi nie, 5 re gio nal nych ośrod ków

po mo cy spo łecz nej oraz 3 urzę dów mar szał kow skich, prze pro wa dzo no

w dru giej po ło wie 2012 roku. Obej mo wa ła ona la ta 2010 i 2011 oraz pierw -

sze pół ro cze 2012 ro ku.

40 PRO CENT MNIEJ
NIK po da je, że w dru giej po ło wie 2012 r., w po rów na niu z dru gą po ło wą

2011 r., aż o 40 proc. spa dła licz ba ujaw nio nych przy pad ków prze mo cy w ro -

dzi nie. Za rów no przez Po li cję (w 12 z 14 skon tro lo wa nych jed no stek), jak

i ośrod ki po mo cy spo łecz nej. I tak w pierw szej po ło wie 2011 r. OPS ujaw ni -

ły 161 przy pad ków, na to miast w pierw szym pół ro czu 2012 r. – je dy nie 100.

Zda niem in spek to rów dy na mi ka spad ku by ła by więk sza, gdy by uwzględ -

nić, że w po przed nich ure gu lo wa niach ofia ra mo gła nie wy ra zić zgo dy

na wsz czę cie pro ce du ry.

NIE EFEK TYW NE ZE SPO ŁY
Do 1 sierp nia 2010 r., kie dy we szła w ży cie usta wa z 10 czerw ca 2010 r.

o zmia nie usta wy o prze ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie oraz nie któ rych

in nych ustaw (Dz.U. 2010 nr 125, poz. 842), to Po li cja bra ła na sie bie cię -

żar wal ki z tą pa to lo gią. Funk cjo na riu sze za kła da li da nej ro dzi nie Nie bie -

ską Kar tę (w okre ślo nych przy pad kach mo gli to ro bić pra cow ni cy po mo cy

spo łecz nej), prze pro wa dza li wi zy ta cje do mo we, wskazywali, co robić dalej.

Zno we li zo wa ny akt praw ny na ło żył na gmi ny obo wią zek po wo ły wa nia ze -

spo łów in ter dy scy pli nar nych. Uczest ni czą ce w nich oso by (przed sta wi cie -

le po mo cy spo łecz nej, ko mi sji roz wią zy wa nia pro ble mów al ko ho lo wych,

Po li cji, oświa ty, służ by zdro wia, or ga ni za cji po za rzą do wych oraz ku ra to rzy

są do wi), w ra mach grup ro bo czych, zo bo wią za ne zo sta ły do opra co wy wa -

nia in dy wi du al nych pla nów po mo cy dla da nej ro dzi ny. Zda niem NIK cza -

sa mi trwa to bar dzo dłu go, na wet kil ka mie się cy, gdyż ze spo ły zbie ra ją się

za rzad ko.

W tym cza sie ofia ry po zo sta ją bez po mo cy, bez ochro ny Po li cji. W usta wie nie
po da no żad nych ter mi nów, któ rych ze spo ły in ter dy scy pli nar ne po win ny prze -
strze gać. Naj gor sza jed nak by ła sy tu acja osób, gdy Nie bie skie Kar ty za kła da li
pra cow ni cy służ by zdro wia czy oświa ty. Po li cja do wia dy wa ła się o nich do pie -
ro, gdy za jął się ni mi ze spół. Pierw sza wi zy ta dziel ni co we go na stę po wa ła do -
pie ro po dwóch, trzech, a na wet wię cej, mie sią cach.

NIK pod kre śla, że sy tu ację ofiar prze mo cy w znacz nym stop niu po pra wi ła
wła śnie Po li cja, któ ra, nie cze ka jąc na usta le nia ze spo łów in ter dy scy pli nar nych,
po dej mo wa ła dzia ła nia w ce lu spraw dze nia bez pie czeń stwa osób, je śli ist nia ło
po dej rze nie, że są do tknię te prze mo cą do mo wą. Zda rza ły się spo ra dycz ne przy -

pad ki, że tak że po li cjan ci, mi mo iż wie dzie li, że da na ro dzi na za gro żo na jest

prze mo cą, nie po dej mo wa li czyn no ści spraw dza ją cych, lecz cze ka li na wy -

tycz ne ze spo łów in ter dy scy pli nar nych.

W skład tych ze spo łów wcho dzą naj czę ściej oso by czyn ne za wo do wo

i ze bra nie się w jed nym miej scu i cza sie by wa dla nich pro ble mem. Pra cę

ze spo łów czę sto dez or ga ni zu ją spraw cy, któ rzy nie sta wia ją się na we zwa -

nia. Nie ste ty, ze spo ły nie mo gą pod jąć wo bec nich żad nych dzia łań, gdyż

bra ku je praw nych ure gu lo wań.

Ta ki stan spra wia, że mi mo nie ma łe go za an ga żo wa nia wie lu lu dzi ze spo ły
in ter dy scy pli nar ne nie dzia ła ją efek tyw nie – czy ta my w ra por cie NIK.

TRUD NE ROZ MO WY
Roz po rzą dze nie z 13 wrze śnia 2011 r. w spra wie pro ce du ry Nie bie skie Kar -

ty oraz wzo rów for mu la rzy Nie bie ska Kar ta (Dz.U. 2011 nr 209, poz. 1245)

za kła da we zwa nie ofia ry prze mo cy na spo tka nie ze spo łu in ter dy scy pli nar -

ne go lub gru py ro bo czej. Tam, w obec no ści kil ku lub kil ku dzie się ciu osób,

mu si opo wie dzieć o tym, co ją spo tka ło, ja kiej po mo cy ocze ku je. Nie jest

to sy tu acja kom for to wa, a by wa, że wręcz upo ka rza ją ca. 

Du ża ilość człon ków ze spo łu w jed nym cza sie i jed nym miej scu wy wo łu je
u ofiar prze mo cy dys kom fort psy chicz ny oraz nie chęć współ pra cy. Roz mo wa
w czte ry oczy spra wia, że ofia ra na bie ra za ufa nia i czę ściej się otwie ra. Stąd czę -
ste ne ga tyw ne na sta wie nie ofiar wo bec ze spo łów i po dej mo wa nych przez nich
dzia łań. To zaś z ko lei mo gło prze ło żyć się na nie zgła sza nie Po li cji przy pad ków
prze mo cy w ro dzi nie – czy ta my w ra por cie.

Z usta leń NIK wy ni ka, że znacz ny wpływ na spa dek licz by za ło żo nych

Nie bie skich Kart ma ją no we for mu la rze. Są zbyt roz bu do wa ne i cza so -

chłon ne. W kon se kwen cji są nie zbyt do kład nie wy peł nia ne – do ty czy to

wszyst kich kon tro lo wa nych in sty tu cji.

Po nad 90 proc. skon tro lo wa nych Nie bie skich Kart wy peł ni li wła śnie po -

li cjan ci, po zo sta łe pra cow ni cy po mo cy spo łecz nej, na to miast przed sta wi -

cie le oświa ty i służ by zdro wia zro bi li to spo ra dycz nie.

ZA WIE SZE NIA BEZ KO REK CJI
NIK pod kre śla, że w żad nej z ob ję tych kon tro lą jed no stek nie wy od ręb nio -

no środ ków na za da nia zwią za ne z prze mo cą w ro dzi nie. Usta wo wy za pis

o za pew nie niu wspar cia ofia rom, w tym w spe cja li stycz nych ośrod kach, nie

ma po kry cia w rze czy wi sto ści. W jed nym ze skon tro lo wa nych OPS funk -

cjo no wał ośro dek wspar cia (z 25 miej sca mi), w dru gim ośro dek in ter wen -

cji kry zy so wej, który dys po no wał tyl ko 13 łóż ka mi. W od wie dza nych przez

in spek to rów OPS bra ko wa ło tak że po miesz czeń do prze pro wa dza nia roz -

mów z ofia ra mi. Bra ko wa ło też pra cow ni ków so cjal nych.

Naj wyż sza Izba Kon tro li usta li ła, że w 80 proc. ana li zo wa nych przy pad -

ków są dy orze kły wo bec spraw ców wy ro ki w za wie sze niu, a tyl ko w 6 proc.

przy pad ków sto so wa nie dzia łań ko rek cyj no -edu ka cyj nych, któ re, zda niem

kon tro le rów, mo gły by pro wa dzić do zmia ny za cho wa nia spraw ców. 

NIK za zna cza jed nak, że od mo men tu zmia ny prze pi sów ofia ry prze mo -

cy ro dzin nej ma ją szer szy do stęp do po rad nic twa psy cho lo gicz ne go, praw -

ne go, so cjal ne go.

PO LI CJO, STAŃ NA CZE LE
We wnio skach po kon trol nych NIK za le ca uprosz cze nie i uela stycz nie nie

pro ce du ry i for mu la rzy Nie bie skiej Kar ty. Pro po nu je też, aby Po li cji po wie -

rzyć klu czo wą ro lę w re ali za cji pro ce du ry Nie bie skie Karty. A tak że na nowo

okre ślić sta tus i spo so by po wo ły wa nia ze spo łów in ter dy scy pli nar nych.

GRAŻYNA BARTUSZEK 
(na podstawie raportu NIK Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez

administrację publiczną)

TYLKO SŁUŻBA Przemoc w rodzinie – raport NIK POLICJA 997       listopad 2013 r.14

Biurokracją w ofiary

14-16.11:Layout 6  10/21/13  2:20 PM  Page 14



W Suchedniowie, w województwie
świętokrzyskim, pomoc ofiarom działa
dobrze, a policjanci chwalą nowe przepisy.
Choć nie wszystkie. 

–Z mia ny wpro wa dzo ne w usta wie o prze -

ciw dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie

z pew no ścią nie po gor szy ły, a wręcz po -

lep szy ły sy tu ację ofiar – mó wi st. sierż. An na Du -

lem ba, dziel ni co wa z KP, te go rocz na lau re at ka

ogól no pol skie go kon kur su „Po li cjant, któ ry mi po -

mógł”, czło nek Ze spo łu In ter dy scy pli nar ne go ds.

Prze ciw dzia ła nia Prze mo cy w Ro dzi nie w gmi nie

Su ched niów, spo łecz ny ku ra tor są do wy. – Zwięk -

sze nie licz by in sty tu cji, któ re ma ją pra wo uru cho -

mić pro ce du rę Nie bie skie Kar ty, da je więk szą

moż li wość ujaw nie nia zja wi ska prze mo cy. Utwo rze -

nie ze spo łów in ter dy scy pli nar nych po zwa la na to -

miast na szyb sze i bar dziej kom plek so we ob ję cie

ofiar nad zo rem i po mo cą.

DWIE GMI NY, DWA ZE SPO ŁY
Na te re nie ob ję tym dzia ła niem su che dniow skie go

ko mi sa ria tu dzia ła ją dwa ze spo ły in ter dy scy pli nar -

ne ds. prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie

– w gmi nie Su ched niów i w gmi nie Łącz na. Ich

człon ka mi są, po za przed sta wi cie la mi wy mie nio -

nych w usta wie in sty tu cji, rów nież in ne oso by,

m.in. przed sta wi cie le To wa rzy stwa Przy ja ciół

Dzie ci. Do ze spo łu w Su che dnio wie na le ży pe da -

gog ze świe tli cy śro do wi sko wej dzia ła ją cej przy

miej sco wej pa ra fii. A je śli za cho dzi po trze ba, po -

wo ły wa ni są psy cho lo go wie, te ra peu ci. 

– Za pis o po wo ła niu ze spo łów in ter dy scy pli nar -

nych był strza łem w dzie siąt kę – mó wi asp. sztab.

Ja nusz Sta szew ski, ko men dant KP w Su che dnio -

wie. – Nam bar dzo do brze ukła da się współ pra ca

z dzia ła ją cy mi na na szym te re nie ze spo ła mi. One

współ pra cu ją ze so bą i z na mi, po wie dział bym, że

wręcz wzor co wo. 

RAZ W MIE SIĄ CU, A NA WET CZĘ ŚCIEJ
Zno we li zo wa na usta wa sta no wi, że ze spół in ter dy -

scy pli nar ny zwo łu je się nie rza dziej niż raz na kwar -

tał. W ubie głym ro ku su che dniow ski ze spół ze brał

się czter na ście, a do po ło wy wrze śnia te go ro ku

– pięt na ście ra zy.

– U nas in sty tu cje ma ją sie dem dni na prze ka za -

nie mi ory gi na łu Nie bie skiej Kar ty – mó wi Ra fał

Michta, prze wod ni czą cy ze spo łu, pra cow nik Miej -

sko -Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Su -

che dnio wie. – W cią gu trzech dni prze ka zu ję in for -

ma cje wszyst kim człon kom ze spo łu oraz zwo łu ję

je go po sie dze nie. Je śli ze spół uzna – na pod sta wie

in for ma cji od po li cjan tów, jak rów nież pra cow ni ków

so cjal nych – że przy pa dek wy ma ga dal szych dzia -

łań, po wo ły wa na jest, zgod nie z usta wą, gru pa ro bo -

cza. To ona opra co wu je plan po mo cy dla da nej

ro dzi ny.

ZA RZĄ DZE NIE 528
Ra fał Mich ta mó wi, że naj wię cej Nie bie skich Kart

za kła da ją po li cjan ci, w na stęp nej ko lej no ści pra -

cow ni cy so cjal ni. Pod kre śla rów nież, że w swo jej

pra cy ni gdy nie spo tkał się z przy pad kiem, że po li -

cjan ci nie po dej mo wa li żad nych dzia łań wo bec

rodziny, w któ rej jest prze moc, gdyż cze ka li

na opra co wa nie pla nu po mo cy przez ze spół in ter -

dy scy pli nar ny.

– Cho ciaż w zno we li zo wa nej usta wie o prze ciw -

dzia ła niu prze mo cy w ro dzi nie nie okre ślo no ter -

mi nu pierw szej wi zy ty w ro dzi nie ob ję tej

prze mo cą, to na le ży pa mię tać, że nas obo wią zu je

Za rzą dze nie 528 Ko men dan ta Głów ne go Po li cji

z 6 czerw ca 2007 roku w spra wie form i me tod wy -

ko ny wa nia za dań przez dziel ni co we go i kie row ni -

ka re wi ru – mó wi An na Du lem ba. – Za pi sa ne jest

w nim, że dziel ni co wy re ali zu je za da nia pro fi lak -

ty ki spo łecz nej, w szcze gól no ści przez prze ciw -

dzia ła nie prze mo cy w ro dzi nie. A tak że, że jest

zo bo wią za ny do pod ję cia nie zbęd nych czyn no ści

służ bo wych po uzy ska niu in for ma cji o ujaw nie niu

fak tu po peł nie nia prze stęp stwa, w szcze gól no ści

do udzie le nia po mo cy ofia rom. W na szej jed no st -

ce dziel ni co wy w mo men cie uzy ska nia in for ma cji

o wdro że niu pro ce du ry Nie bie skie Kar ty, a do sta -

je my ją przed ze bra niem się ze spo łu in ter dy scy -

pli nar ne go, od wie dza tę ro dzi nę i spo rzą dza
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Nowe narzędzia,
większa
skuteczność
Od 1 stycznia 2014 r. policjanci będą mogli korzystać z nowych
narzędzi, które, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, pomogą
im określić stopień zagrożenia w rodzinach, gdzie dochodzi
do przemocy.

S za co wa nie ry zy ka za gro że nia ży cia i zdro wia w związ ku z prze mo cą w ro -
dzi nie to pro gram MSW, któ ry po zwo li po li cjan tom sku tecz niej wal -

czyć z tą pa to lo gią. Da je im bo wiem no we na rzę dzia: jed no do ty czy

sy tu acji, gdy sto so wa nia jest prze moc wo bec dzie ci, dru gie – wo bec do ro -

słych. Każ de z nich skła da się z kwe stio na riu sza za wie ra ją ce go py ta nia

o czyn ni ki ry zy ka (je go wy peł nie nie nie jest ob li ga to ryj ne) oraz z al go ryt mu

po stę po wa nia po li cjan tów pod czas in ter wen cji. A to, jak wy ko rzy stać je

w spo sób usys te ma ty zo wa ny i pro fe sjo nal ny, przed sta wio no w Prak tycz nym
pod ręcz ni ku dla po li cjan tów.

– No we na rzę dzia po win ny być sto so wa ne w sy tu acji, gdy po li cjant nie

jest pe wien, czy za trzy mać spraw cę, gdy nie cho dzi o tzw. prze moc go rą cą

– mó wi mł. insp. Ma rek Wal czak, dy rek tor Biu ra Pre wen cji i Ru chu Dro go -

we go KGP. – Po zwo lą mu roz po znać po ziom za gro że nia prze mo cą oraz pod -

po wie dzą, ja kie kro ki pod jąć wo bec spraw cy. 

Pro gram, w któ rym wy ko rzy sta no m.in. do świad cze nia po li cji szwedz kiej

i bry tyj skiej, opra co wa ny zo stał przez Biu ro Pre wen cji i Ru chu Dro go we go

KGP, Fun da cję Dzie ci Ni czy je oraz Ogól no pol skie Po go to wie dla Ofiar Prze -

mo cy w Ro dzi nie In sty tu tu Psy cho lo gii i Zdro wia „Nie bie ska Li nia”.

Za nim za pa dła de cy zja o re ali za cji pro gra mu we wszyst kich jed nost kach

Po li cji, był on przez mie siąc te sto wa ny w gar ni zo nie lu bu skim. Wcze śniej

nad kom. Wan da Men de i nad kom. Ma rze na Kor da czuk -Wąs z Wy dzia łu Pre -

wen cji BPiRD KGP prze szko li ły 64 lu bu skich po li cjan tów, ci z ko lei prze -

szko li li ko lej nych czte ry stu. Po za koń cze niu pi lo ta żu po li cjant ki od wie dzi ły

wszyst kie jed nost ki (10 po wia to wych i 2 miej skie) te stu ją ce pro gram, zbie -

ra jąc opi nie, ko men ta rze, uwa gi o pro gra mie. Prze wa ża ją ca więk szość funk -

cjo na riu szy by ła zda nia, że pro gram war to wpro wa dzić do wszyst kich

jed no stek, gdyż po ma ga w pod ję ciu de cy zji o za trzy ma niu spraw cy oraz 

daje im po czu cie ochro ny. Po ja wi ły się też gło sy, że jest on przy dat ny tyl ko

dla mło dych po li cjan tów, na to miast dla tych ze sta żem po wy żej pię ciu lat

jest zbęd ny. By ły rów nież (wpraw dzie jed nost ko we) opi nie ne ga tyw ne: że

jest nie po trzeb ny, nie prak tycz ny, ubez wła sno wol nia po li cjan tów, nie roz -

strzy ga w przy pad ku prze mo cy psy chicz nej, po wie la for mu larz Nie bie skiej

Kar ty. 

Wszyst kie gło sy uwzględ nio ne zo sta ły w ra por cie koń co wym.

Od 15 paź dzier ni ka br. w jed nost kach na te re nie ca łe go kra ju pro wa dzo -

ne są szko le nia po li cjan tów, któ re, po dob nie jak w gar ni zo nie lu bu skim,

mają cha rak ter ka ska do wy. Do 15 grud nia br. prze szko lo nych zo sta nie 27 ty -

się cy funk cjo na riu szy – dziel ni co wych i z pio nu pa tro lo wo -in ter wen cyj ne -

go, któ rzy na co dzień ma ją do czy nie nia ze zja wi skiem prze mo cy do mo wej.

Do ce lo wo prze szko lo nych ma zo stać 60 ty się cy po li cjan tów – ca ła służ ba

pre wen cyj na.

GB

szcze gó ło wą no tat kę, któ rą przed kła da

oso bie re pre zen tu ją cej Po li cję w ze s-

po le.

Ko men dant Sta szew ski do da je, że

w jed no st ce, któ rą kie ru je, nie do po my -

śle nia jest, aby ofia ra by ła zo sta wio na sa -

ma so bie, bez po mo cy, bez ochro ny.

– Na szym dziel ni co wym nie trze ba

tego tłu ma czyć, ani przy po mi nać. U nas

spraw cy nie mo gą czuć się bez kar ni.

ŻE BY NIE BY ŁO ZA DO BRZE…
Jed nak nie wszyst kie za war te w usta wie

za pi sy wy wo łu ją en tu zjazm su che dniow -

skich po li cjan tów. Do ty czy to wzy wa nia

ofiar na po sie dze nia ze spo łów in ter dy -

scy pli nar nych, gdzie przed wie lo ma oso -

ba mi mu szą opo wie dzieć o swo jej

sy tu acji.

– Czę sto jest to dla nich bar dzo kre -

pu ją ce – mó wi An na Du lem ba. – Cho -

ciaż zda rza ją się oso by, któ re po la tach

mil cze nia, ukry wa nia praw dy, otwie ra ją

się, wy rzu ca ją z sie bie ca ły ten ból. Nie -

raz mam wra że nie, że ta kie, na zwij my

to, pu blicz ne wy zna nie, oczysz cza je,

uspo ka ja.

Na po sie dze nie ze spo łów wzy wa ni są

też spraw cy, oczy wi ście nigdy w tym sa -

mym ter mi nie, co ofia ry. Tych, któ rzy

nie zgła sza ją się na spo tka nia, a jest ich

cał kiem spo ro, od wie dza ją dziel ni co wi

lub pra cow ni cy so cjal ni, któ rzy prze pro -

wa dza ją z ni mi roz mo wy. 

Za strze że nia funk cjo na riu szy z KP

w Su che dnio wie bu dzą też for mu la rze

Nie bie skiej Kar ty. We dług nich są

za dłu gie, a wy peł nie nie zaj mu je du żo

cza su. 

– Ma my na dzie ję, że wszyst kie te nie -

do god no ści zo sta ną na pra wio ne – do da -

ją po li cjan ci.

GRAŻYNA BARTUSZEK 
zdj. Andrzej Mitura

TYLKO SŁUŻBA Prewencja POLICJA 997       listopad 2013 r.16

W naszej jednostce dzielnicowy
w momencie uzyskania informacji

o wdrożeniu procedury 
Niebieskie Karty, a dostajemy ją

przed zebraniem się 
zespołu interdyscyplinarnego,

odwiedza tę rodzinę i sporządza
szczegółową notatkę, którą

przedkłada osobie reprezentującej
Policję w zespole.

t
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I n spi ra cję do po dzie le nia się kil ko ma re flek sja mi

na te mat tzw. kosz tów szko le nia sta no wił dla mnie

ar ty kuł pt. Jak się szko li my cd. za miesz czo ny w nu -

me rze 10. (103.) mie sięcz ni ka „Po li cja 997”. Po je go

lek tu rze na su wa ją się za sad ni cze py ta nia, na któ re war -

to od po wie dzieć. Co moż na po rów ny wać, a cze go po -

rów ny wać nie ma sen su? Co trze ba uwzględ nić,

po dej mu jąc pró bę do ko na nia ana li zy fi nan so wej? Ja kie

wnio ski na su wa ją się po kon tro li NIK?

Ana li za po rów naw cza (ang. bench mar king) jest

(w du żym uprosz cze niu) cią głym, usys te ma ty zo wa nym

pro ce sem, któ ry po zwa la wska zać, zro zu mieć i za adap -

to wać naj sku tecz niej sze prak ty ki sto so wa ne przez li -

de rów, w ce lu uzy ska nia jak naj lep szych wy ni ków,

w tym eko no micz nych. Ist nie ją róż ne ty py tej ana li zy:

we wnętrz na, bran żo wa lub kon ku ren cji, funk cyj na lub

nie kon ku ren cyj na, ro dza jo wa lub naj lep szych prak tyk.

Więk szość or ga ni za cji, z uwzględ nie niem swo jej spe -

cy fi ki, mo że za sto so wać jed ną lub kil ka z ty pów ana li -

zy po rów naw czej. 

CO PO RÓW NY WAĆ?
Nie moż na po rów ny wać każ dej or ga ni za cji z każ dą,

sens ma tyl ko po rów ny wa nie or ga ni za cji „po dob nych”.

W sfe rze fi nan so wej w ce lu oce ny stop nia po do bień stwa

na le ży za sto so wać kry te rium kosz tów/wy dat ków w uję ciu

za rów no ilo ścio wym, jak i ja ko ścio wym. Za sto so wa nie tyl -

ko jed ne go ro dza ju kry te rium nie da je peł ne go/praw dzi -

we go ob ra zu or ga ni za cji. W od nie sie niu do jed no stek

szko le nio wych, mo im zda niem, przy kła da mi kry te riów

mo gą być: licz ba miejsc szko le nio wych, licz ba słu cha czy,

ro dza je re ali zo wa nych szko leń i kur sów, stan dard za kwa te -

ro wa nia, wiel kość te re nu, licz ba obiek tów i ich prze zna -

cze nie, kosz ty utrzy ma nia nie ru cho mo ści, licz ba środ ków

trans por tu oraz sto pień ich przy dat no ści.

Na pod sta wie wska za nych kry te riów po zwo lę so bie sfor -

mu ło wać te zę, że mię dzy szko ła mi Po li cji wy stę pu je

znacz nie wię cej róż nic niż po do bieństw. 

Mi mo róż nic, moż na zna leźć po do bień stwa mię dzy szko -

ła mi Po li cji, np. zbli żo ny jed nost ko wy koszt ży wie nia słu -

cha czy (z wy jąt kiem kur sów, któ rych spe cy fi ka wy ma ga

za sto so wa nia do dat ko wych sta wek ży wie nio wych).

Czę sto ma my do czy nie nia z sy tu acją, w któ rej koszt

jed nost ko wy za ku pu ma te ria łu, sprzę tu, usług itp. jest

zbli żo ny, ale je go ska la, po dyk to wa na po trze ba mi jed nost -

ki, po wo du je znacz ną róż ni cę w wy dat ku ca ło ścio wym.

W kwe stii wy dat ków za sad ny był by ich po dział na co

naj mniej trzy gru py, do ty czą ce:

– utrzy ma nia te re nu i obiek tów jed nost ki oraz po sia da -

ne go sprzę tu (np. po da tek od nie ru cho mo ści, opła ta

za trwa ły za rząd, ubez pie cze nie środ ków trans por tu),

– re ali za cji pro ce su dy dak tycz ne go (np. za kwa te ro wa -

nie i wy ży wie nie słu cha czy, za kup po mo cy dy dak tycz -

nych),

– peł nie nia służ by i sto sun ku pra cy (np. wy na gro dze nia

i upo sa że nia, me dy cy na pra cy, wy po sa że nie sta no wisk

pra cy).

REAKCJE Koszty szkolenia w Policji POLICJA 997       listopad 2013 r.18

Skąd te róż ni ce?

Szkoła Policji w Pile     Szkoła Policji w Słupsku     Szkoła Policji w Katowicach     Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Powierzchnia gruntów 
(ha)*

Ogólna liczba 
miejsc kwaterunkowych*

* da ne do ty czą ce po wierzch ni grun tów oraz ogól nej licz by miejsc kwa te run ko wych obej mu ją rok 2011

Przyszło nam żyć w czasach, w których wszystko ma wymiar
ekonomiczny, dlatego też chcąc racjonalnie gospodarować,
powinniśmy kalkulować koszty i liczyć wydatki. Próbę taką
podjęła Najwyższa Izba Kontroli, dochodząc do konkluzji
o znacznych różnicach w średnim koszcie kształcenia
w szkołach Policji. 

47,1408
1002

632

740

1491
36

11,2362
4,6372

CSP

117,1588 CSP

1020
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Nie każ dy wy da tek jest bez po śred nio zwią za ny z pro -

ce sem kształ ce nia. Z da nych przed sta wio nych w ra por -

cie NIK nie wy ni ka, czy wy li czo ny śred ni rocz ny koszt

kształ ce nia obej mu je wszyst kie ka te go rie wy dat ków,

czy tyl ko te zwią za ne z re ali za cją pro ce su dy dak tycz ne -

go. 

Na mar gi ne sie, trze ba zwró cić uwa gę na ewi dent ny

błąd po le ga ją cy na ze sta wie niu da nych z I kwar ta łu

2012 r. w przy pad ku Szko ły Po li cji w Ka to wi cach z ca -

łym ro kiem 2011 w przy pad ku Cen trum Szko le nia Po -

li cji [Ja ko przy kład ra port po da je śred ni rocz ny koszt
kształ ce nia jed ne go słu cha cza w SP w Ka to wi cach
– 6,3 tys. zł i w CSP w Le gio no wie – po nad 76 tys. zł,
przy 80-pro cen to wym wy ko rzy sta niu ba zy szko le nio wej
(na pod sta wie wy li czeń wła snych NIK)].

SPE CY FI KA SZKÓŁ
Każ da szko ła Po li cji po sia da spe cy fi kę, któ ra ma wpływ

na wy dat ki zwią za ne z re ali za cją za dań sta tu to wych.

Szko ły re ali zu ją kur sy spe cja li stycz ne wy ma ga ją ce róż -

nej licz by pro wa dzą cych za ję cia, a tak że zróż ni co wa ne -

go oprzy rzą do wa nia, od przy kła do wej kart ki pa pie ru

po wy so ko spe cja li stycz ny sprzęt (np. prze gląd ło dzi

mo to ro wej to koszt ok. 20 tys. zł). 

Cen trum Szko le nia Po li cji dys po nu je ośrod ka mi za -

miej sco wy mi i jest je dy nym re ali za to rem m.in. kur sów

spe cja li stycz nych dla po li cjan tów wy ko nu ją cych za da -

nia na wo dach i te re nach przy wod nych, kur sów spe -

cja li stycz nych dla prze wod ni ków psów służ bo wych,

dla po li cjan tów ru chu dro go we go oraz szko leń z za kre -

su dzia łań mi ner sko -pi ro tech nicz nych. Tak sze ro ki za -

kres dzia łal no ści nie mo że po zo stać bez wpły wu na

kosz ty.

Wy dat ki w du żym stop niu za le żą od licz by po li cjan -

tów prze szko lo nych na da nym ro dza ju kur su spe cja li -

stycz ne go. Śred nią dzien ną licz bę słu cha czy cen -

tral ne go do sko na le nia za wo do we go w po szcze gól nych

szko łach Po li cji w 2011 r. ob ra zu je ostatni wy kres.

Nie za leż nie od spe cy fi ki jed no stek szko le nio wych,

w tym ich wiel ko ści, ro dza ju re ali zo wa nych kur sów spe -

cja li stycz nych, w pro ce sie kształ ce nia naj waż niej sza jest

je go ja kość. 

Wpływ na po ziom wy dat ków Cen trum Szko le nia

Policji mia ło też peł nie nie przez tę jed nost kę funk cji

za ple cza od pra wo wo -kon fe ren cyj ne go KGP, z wy ko rzy -

sta niem ba zy Mię dzy na ro do we go Cen trum Szko leń

Spe cja li stycz nych Po li cji. Tyl ko w 2011 r. zre ali zo wa no

169 przed się wzięć, w któ rych udział wzię ło 4100 osób.

Pod czas mi strzostw Eu ro py w pił ce noż nej EURO 2012

w CSP mie ści ło się Po li cyj ne Cen trum Do wo dze nia.

Po dob ną funk cję na sze obiek ty bę dą peł ni ły w li sto pa -

dzie 2013 r., pod czas konferencji kli ma tycz nej COP 19. 

ME TO DO LO GIA I NA RZĘ DZIA
Pod su mo wu jąc tych kil ka re flek sji na te mat kosz tów

szko le nia, na le ży stwier dzić, że ich ana li zo wa nie i po rów -

ny wa nie jest z ca łą pew no ścią pro ce sem zło żo nym, wie -

lo aspek to wym, a uprosz czo ne po dej ście nie pro wa dzi

do ja kiej kol wiek ra cjo na li za cji za rzą dza nia fi nan sa mi.

W związ ku z tym przed po dej mo wa niem ko lej nych prób

dia gno zy te go ob sza ru przez róż ne pod mio ty za sad ne by -

ło by opra co wa nie wła ści wej me to do lo gii oraz na rzę dzi,

gdyż tyl ko w ten spo sób moż na uzy skać pe łen ob raz sy -

tu acji i sfor mu ło wać kon struk tyw ne wnio ski.

insp. dr RO MAN STA WIC KI
ko men dant Cen trum Szko le nia Po li cji w Le gio no wie

źró dło wy kre sów: CSP w Le gio no wie

listopad 2013 r.       POLICJA 997 Koszty szkolenia w Policji  REAKCJE 19

** da ne do ty czą ce wy po sa że nia w sprzęt trans por to wy, ze wzglę du na dy na mi kę zmian w tym za kre sie, obej mu ją rok 2013

Szkoła Policji w Pile     Szkoła Policji w Słupsku     Szkoła Policji w Katowicach     Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Wyposażenie 
w sprzęt transportowy (szt.)**

Średnia dzienna liczba słuchaczy centralnego
doskonalenia zawodowego – 2011 r.

Nie można porównywać każdej organizacji
z każdą, sens ma tylko porównywanie

organizacji „podobnych”. 

17

19

10 23

72

54

182

36

CSP

142

CSP

287
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D zia ła od paź dzier ni ka 2007 ro ku.

Trzon nie eta to we go ze spo łu do spraw

roz po zna wa nia śro do wi ska graf fi cia rzy

sta no wią po li cjan ci z Wy dzia łu Kry mi nal ne -

go. Je śli po szu ku ją na sto lat ka, któ ry nie

ukoń czył 17 lat, do ak cji włą cza ją się po li -

cjan ci zaj mu ją cy się spra wa mi nie let nich.

Zda rza się, że do dzia łań przy stę pu ją dziel ni -

co wi z gdyń skich ko mi sa ria tów. Od paź dzier -

ni ka 2007 r. do koń ca 2012 r. po li cjan ci z tej

gru py za trzy ma li 239 „ma la rzy”, w tym

59 dorosłych. Za rzu co no im po peł nie nie

1308 prze stępstw i 140 wy kro czeń. Stra ty

osza co wa no na po nad mi lion zło tych. 

WY KRO CZE NIE 
LUB PRZE STĘP STWO
Graf fi ti to ry sun ki lub ta gi, czy li pod pi sy,

umiesz cza ne np. na po cią gach, pło tach i ścia -

nach bu dyn ków. Je śli ma lo wa ne są bez ze -

zwo le nia, kwa li fi ko wa ne są, w za leż no ści

od war to ści uszko dzo ne go mie nia, ja ko wy -

kro cze nia lub prze stęp stwa ści ga ne z oskar -

że nia pry wat ne go.

– Nie cze ka my na zgło sze nie prze stęp -

stwa – wy ja śnia pod insp. Ro man Ma lek, na -

czel nik Wy dzia łu Kry mi nal ne go KMP

w Gdy ni. – Ujaw nia my je, a na stęp nie do -

cie ra my do po krzyw dzo nych, któ rzy skła da -

ją za wia do mie nia o ich po peł nie niu. To

na sza re cep ta na suk ces w zwal cza niu graf -

fi cia rzy. 

„Ma la rze”, bo tak na zy wa ją ich po li cjan ci,

zna czą te ren na za sa dzie „ja tu by łem”.

Uwa ża ją, że im wię cej jest ich pod pi sów,

tym le piej. Jed nak me dal ma dwie stro ny.

Gdy ta gów przy by wa, po li cjan ci co raz in ten -

syw niej po szu ku ją ich au to rów.

– Na te mat graf fi ti wie my co raz wię cej.

Zna my slang i spo so by dzia ła nia au to rów ry -

sun ków – wy ja śnia po li cjant z nie eta to we go

ze spo łu do spraw roz po zna wa nia śro do wi ska

graf fi cia rzy. 

Dla prze cięt ne go czło wie ka ta gi to ba z-

gro ły, któ re trud no od czy tać. Gdyń scy po -

li cjan ci nie ma ją z tym pro ble mów. Od -

czy tu ją je, a na stęp nie do ku men tu ją. Stwo -

rzy li do te go ba zę zdjęć. Pod insp. Ro man

TYLKO SŁUŻBA Policja przeciwko bazgrołom POLICJA 997       listopad 2013 r.20

Ścigają „malarzy”
Policjanci z Gdyni średnio raz na tydzień zatrzymują grafficiarza, który
nielegalnie bazgrze na murach i pociągach. Zwalczaniem tego rodzaju
przestępczości zajmuje się specjalna grupa policjantów z Komendy
Miejskiej Policji.
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Ma lek mó wi, że na ich pod sta wie mo gą udo -

wod nić za trzy ma ne mu „ma la rzo wi” ska lę

je go dzia łal no ści.

– Zda rza się, że graf fi cia rze przy zna ją się

pod czas prze słu cha nia nie tyl ko do ma lo wa -

nia, ale tak że do roz bo jów lub wła mań do

kio sków i skle pów – stwier dza na czel nik.

KTO I PO CO MA LU JE?
Naj czę ściej ma lu ją nie let ni chłop cy i dziew -

czę ta, ale tych dru gich jest znacz nie mniej.

Ma lu ją też oso by peł no let nie, ale one sta no -

wią mniej szość. „Ma la rze” zwy kle dzia ła ją po -

je dyn czo. 

– Jed ni pi szą po ścia nach z nu dów, a dru -

dzy, bo chcą za im po no wać ko le gom i ko le żan -

kom – tłu ma czy kom. Mi chał Ru sak z KMP

w Gdy ni. – Pró bu ją w ten spo sób zwra cać

na sie bie uwa gę. Bu du ją swój wi ze ru nek

w śro do wi sku mło dzie żo wym kosz tem nisz -

cze nia ścian bu dyn ków.

Z ob ser wa cji po li cjan tów wy ni ka, że mło -

dzież, któ ra ma lu je, po cho dzi czę sto z tzw.

do brych do mów. 

ZA TRZY MA NI
Po li cja z Gdy ni za trzy mu je rocz nie kil ku dzie -

się ciu graf fi cia rzy, któ rzy nisz czą mie nie war -

te kil ka set ty się cy zło tych. Je den z „ma la rzy”

wska zał po li cjan tom oko ło ty sią ca miejsc,

gdzie ma lo wał ta gi. 

– Cho dzi li śmy z nim na wi zje lo kal ne przez

dwa ty go dnie – mó wi funk cjo na riusz.

Za trzy ma no też na sto lat ka, któ ry oko ło

czte rech lat te mu za czął ma lo wać bu dyn ki

w cen trum Gdy ni. Pod pi sy wał się „Turk 182”,

a póź niej „Tur ker” i „Tur kus”. Na pi sów przy -

by wa ło naj wię cej w week en dy i świę ta. Oka -

za ło się, że „ma larz” był miesz kań cem Gdy ni,

ale uczył się w in nym mie ście. Po li cjan ci usta -

li li po za trzy ma niu go, że za czął ma lo wać, bo

obej rzał film „Turk 182”, opo wia da ją cy o stra -

ża ku, któ ry zo stał ran ny, a pań stwo się nim nie

za ję ło. 

– Za trzy ma li śmy go w ubie głym ro ku. Po -

wie dział, że ma lo wał, bo w ten spo sób wy ra żał

swo je nie za do wo le nie z sys te mu. Wy rzą dził

szko dy na po nad 20 ty się cy zło tych – mó wi

po li cjant z Wy dzia łu Kry mi nal ne go KMP. 

In ny „ar ty sta”, pod pi su ją cy się „Szok”, po -

ma lo wał oko ło 150 bu dyn ków. 

– Na po cząt ku, jak go za trzy ma li śmy, twier -

dził, że to nie on, ale wy szło, że ma lo wał

od oko ło czte rech lat – wspo mi na po li cjant

pra cu ją cy przy spra wie.

WSPÓŁ PRA CA Z IN NY MI 
SŁUŻ BA MI
Graf fi cia rze ma lu ją po cią gi, mu ry, ekra ny

dźwię ko chłon ne. Nie daw no po ma lo wali

nowe pa ne le przy szla ku ko le jo wym Szyb -

kiej Ko lei Miej skiej. 

– Koszt jed ne go pa ne lu wy no si 10 ty się cy

zło tych, a po ma lo wa li ich dzie sięć. Pra cu je my

nad usta le niem graf fi cia rzy. Prę dzej czy póź -

niej wy lą du ją w ko men dzie, a następnie tra fią

przed sąd – za pew nia je den z po li cjan tów. 

O tym, że nie moż na ma zać bez kar nie,

prze ko nał się graf fi ciarz, któ ry wy ma lo wał po -

ciąg Szyb kiej Ko lei Miej skiej. Zo stał za trzy -

ma ny przez funk cjo na riu sza KMP w Gdy ni,

któ ry te go dnia miał wol ne. Gdy tra fił do ko -

men dy, przy znał się do uszko dze nia ta bo ru

SKM -ki oraz bu dyn ków w cen trum mia sta.

Gdyń scy po li cjan ci w wal ce ze zja wi skiem

nie le gal ne go graf fi ti nie są osa mot nie ni.

Mogą li czyć na wspar cie in nych służb. Po ma -

ga ją straż ni cy miej scy i funk cjo na riu sze Stra -

ży Ochro ny Ko lei z Trój mia sta. 

– Prze ka zu ją nam in for ma cje o uszko dze -

niach mie nia, a tak że na gra nia z mo ni to rin -

gów – tłu ma czy kom. Mi chał Ru sak. 

Wy pra co wa ne przez funk cjo na riu szy z Gdy -

ni me to dy zwal cza nia nie le gal ne go graf fi ti

mo gą się przy dać w in nych mia stach, gdzie

ta gi i ry sun ki sta no wią pla gę, przy no sząc

duże stra ty w mie niu.

AR TUR KO WAL CZYK
zdj. An drzej Mi tu ra

listopad 2013 r.       POLICJA 997 Policja przeciwko bazgrołom  TYLKO SŁUŻBA 21

Grafficiarze zatrzymani na terenie Gdyni

źródło: KMP w Gdyni

Usta wa z 6 czerw ca 1997 r. Ko deks kar ny (Dz.U. z 1997 r. nr 88, poz. 553)
Art. 288. § 1. Kto cu dzą rzecz nisz czy, uszka dza lub czy ni nie zdat ną do użyt ku, pod -
le ga ka rze po zba wie nia wol no ści od 3 mie się cy do lat 5.
§ 2. W wy pad ku mniej szej wa gi, spraw ca pod le ga grzyw nie, karze ogra ni cze nia wol -
no ści al bo po zba wie nia wol no ści do ro ku. (...)
§ 4. Ści ga nie prze stęp stwa okre ślo ne go w § 1 lub 2 na stę pu je na wnio sek po krzyw -
dzo ne go.

Usta wa z 20 ma ja 1971 r. Ko deks wy kro czeń (Dz.U. z 1971 r. nr 12, poz. 114)
Art. 63a. § 1. Kto umiesz cza w miej scu pu blicz nym do te go nie prze zna czo nym ogło -
sze nie, pla kat, afisz, apel, ulot kę, na pis lub ry su nek al bo wy sta wia je na wi dok pu -
blicz ny w in nym miej scu bez zgo dy za rzą dza ją ce go tym miej scem, pod le ga ka rze,
ogra ni cze nia wol no ści al bo grzyw ny.
§ 2. W ra zie po peł nie nia wy kro cze nia moż na orzec prze pa dek przed mio tów sta no -
wią cych przed miot wy kro cze nia oraz na wiąz kę w wy so ko ści do 1500 zło tych lub
obo wią zek przy wró ce nia do sta nu po przed nie go.
Art. 124. § 1. Kto cu dzą rzecz umyśl nie nisz czy, uszka dza lub czy ni nie zdat ną do użyt -
ku, je że li szko da nie prze kra cza 250 zło tych, pod le ga ka rze aresz tu, ogra ni cze nia
wol no ści al bo grzyw ny.
§ 2. Usi ło wa nie, pod że ga nie i po moc nic two są ka ral ne.
§ 3. Ści ga nie na stę pu je na żą da nie po krzyw dzo ne go.
§ 4. W ra zie po peł nie nia wy kro cze nia moż na orzec obo wią zek za pła ty rów no war to -
ści wy rzą dzo nej szko dy lub obo wią zek przy wró ce nia do sta nu po przed nie go.
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W raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich
z wizytacji w izbach wytrzeźwień,
przeprowadzonych przez Krajowy
Mechanizm Prewencji, napisano, że
funkcjonowanie tych placówek pozostawia
wiele do życzenia. 

Na po cząt ku paź dzier ni ka w Biu rze RPO przed -

sta wio no ra port o izbach wy trzeź wień, któ re

wi zy to wa no w la tach 2008–2013. W Pol sce

są wpraw dzie 43 izby wy trzeź wień, ale tyl ko 14 z nich

moż na na zwać ty po wy mi: więk szość to ośrod ki pro fi lak -

ty ki uza leż nień oraz cen tra po mo cy i in ter wen cji kry zy -

so wej, a pro wa dze nie izby jest tyl ko nie wiel ką czę ścią

ich dzia łal no ści. 

Głów ne wnio ski z wi zy ta cji tych pla có wek to przede

wszyst kim zbyt ma ła ich licz ba. Po trze ba tak że jed no li -

te go sys te mu spra wo wa nia opie ki nad oso ba mi nie trzeź -

wy mi i uza leż nio ny mi.

DLA CZE GO NIE W USTA WIE

W ra por cie Kra jo we go Me cha ni zmu Pre wen cji (KMP

– sze rzej pi sa li śmy o nim w nr. paź dzier ni ko wym)

pod kre ślo no, że wpro wa dze nie w ca łym kra ju ta kie -

go jed no li te go sys te mu po zwo li ło by unik nąć nie rów -

ne go trak to wa nia osób nie trzeź wych. Przy czy ną te go

zja wi ska są róż ne pro ce du ry sto so wa ne wo bec tych

osób znaj du ją cych się w miej scu pu blicz nym. Tam,

gdzie gmi ny i po wia ty pro wa dzą izby wy trzeź wień,

oso by wy ma ga ją ce opie ki w trak cie trzeź wie nia, są

do nich prze wo żo ne. Gdy nie ma izby, oso by te tra -

fia ją do po bli skie go pdoz lub do szpi ta la, a, jak wia -

do mo, żad na z tych in sty tu cji nie jest do tego

po wo ła na. Po li cja nie ma od po wied nio przy go to wa -

ne go per so ne lu, któ ry mógł by świad czyć po moc me -

dycz ną, więc sta je się ofia rą tak funk cjo nu ją ce go

sys te mu.

Zgod nie z roz po rzą dze niem Mi ni stra Zdro wia

z 4 lu te go 2004 r. w spra wie try bu do pro wa dza nia,

przyj mo wa nia i zwal nia nia osób w sta nie nie trzeź wo -

ści oraz or ga ni za cji izb wy trzeź wień i pla có wek utwo -

rzo nych lub wska za nych przez jed nost kę sa mo rzą du

te ry to rial ne go do izb do pro wa dza ją funkcjonariusze

straży miej skiej lub Po li cji. Zda niem wi zy ta to rów

RPO bu dzi to za strze że nia: prze ka za nie po li cjan tom

ta kich upraw nień za pi sa no w roz po rzą dze niu, a nie

w usta wie, co na ru sza art. 31 ust. 3 Kon sty tu cji RP.

Zgod nie z tym ar ty ku łem ogra ni cze nia w za kre sie ko -
rzy sta nia z kon sty tu cyj nych wol no ści i praw mo gą być
usta na wia ne tyl ko w usta wie i tyl ko wte dy, gdy są ko -
niecz ne w de mo kra tycz nym pań stwie dla je go bez pie -
czeń stwa lub po rząd ku pu blicz ne go, bądź dla ochro ny
śro do wi ska, zdro wia i mo ral no ści pu blicz nej, al bo wol -

no ści i praw in nych osób. Ogra ni cze nia te nie mo gą na -
ru szać isto ty wol no ści i praw.

W ra por cie pod kre ślo no, że stra żnikom (w usta wie

o stra żach gmin nych z 1997 r.) nada no upraw nie nie

do do pro wa dze nia oso by nie trzeź wej do izby, na to -

miast po li cjan ci nie ma ją ta kich usta wo wych upraw -

nień. W usta wie o Po li cji, w art. 15 ust. 1 pkt 2,

za pi sa no je dy nie, że po li cjan ci, wy ko nu jąc swo je

czyn no ści, ma ją pra wo za trzy mać oso by w try bie

i przy pad kach okre ślo nych w prze pi sach ko dek su po -

stę po wa nia kar ne go i in nych usta wach. Tym cza sem

usta wa z 26 paź dzier ni ka 1982 r. o wy cho wa niu

w trzeź wo ści i prze ciw dzia ła niu al ko ho li zmo wi nie

za wie ra upraw nień dla Po li cji do re ali za cji jej po sta -

no wień.

Ra port wska zu je, że war to roz wa żyć wpro wa dze -

nie jed no li te go re gu la mi nu po by tu w izbach, po dob -

ne go do te go, któ ry re gu lu je po byt osób za trzy -

ma nych lub do pro wa dzo nych w ce lu wy trzeź wie nia

do pdoz.

ZA BÓJ CZA RU TY NA

Od stycz nia do sierp nia te go ro ku mia ło miej sce

13 zgo nów pod czas do pro wa dza nia do wy trzeź wie -

nia. Dochodziło do nich naj czę ściej pod czas prze -

wo że nia osób do izby wy trzeź wień, na ba da nie

le kar skie lub do jed nost ki Po li cji. Z ana li zy tych wy -

da rzeń wy ni ka, że po li cjan ci po dej mu ją cy in ter wen -

cję wo bec osób z ob ra że nia mi cia ła lub z któ ry mi

jest utrud nio ny kon takt z po wo du ich nie trzeź wo -

ści, czę sto nie wzy wa ją le ka rza lub ze spo łu ra tow -

nic twa me dycz ne go. Za miast te go de cy du ją się

na prze wie zie nie ta kiej oso by do izby lub pdoz

– wbrew oko licz no ściom i sy tu acji na miej scu in ter -

wen cji, zwłasz cza gdy są uza sad nio ne wska za nia

do udzie le nia im po mo cy me dycz nej lub ho spi ta li -

za cji. W ta kiej sy tu acji po li cjan ci po win ni naj pierw

udzie lić oso bie nie trzeź wej po mo cy me dycz nej,

o czym mówi par. 2 ust. 2 wspo mnia ne go już roz po -

rzą dze nia Mi ni stra Zdro wia z 2004 r. KGP za pro po -

no wa ła zmia nę art. 40 ust. 2 usta wy o wy cho wa niu

w trzeź wo ści tak, aby oso by w ce lu wy trzeź wie nia

do pro wa dza ne by ły do jed no stek Po li cji w osta tecz -

no ści, gdy nie ma moż li wo ści umiesz cze nia ich

w izbie wy trzeź wień, pla ców ce lub pod mio cie lecz -

ni czym. Po stu lu je też zmia nę art. 39 tej usta wy,

czyli o wpro wa dze nie obo wiąz ku two rze nia izb

w mia stach po wy żej 50 tys. miesz kań ców.

ALEK SAN DRA WI CIK

TYLKO SŁUŻBA RPO kontroluje izby wytrzeźwień POLICJA 997       listopad 2013 r.22

Za ma ło izb, zły sys tem 
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Z god nie z art. 41 ust. 3 usta wy z 6 kwiet nia 1990 r. o Po li cji

(Dz.U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687 z późn. zm.) po li cjan ta

zwal nia się ze służ by w ter mi nie do 3 mie się cy od dnia pi -

sem ne go zgło sze nia przez nie go wy stą pie nia ze służ by. 

W usta wie o Po li cji nie ma prze pi sów re gu lu ją cych
moż li wość przy wró ce nia do służ by po li cjan ta, któ ry
z niej wy stą pił. Art. 42 ust. 1 usta wy do pusz cza przy wró ce -

nie do służ by na sta no wi sko rów no rzęd ne, ale wy łącz nie

w przy pad ku uchy le nia lub stwier dze nia nie waż no ści de cy zji

o zwol nie niu ze służ by w Po li cji z po wo du jej wa dli wo ści. Z ko -

lei na pod sta wie art. 42 ust. 7 przy wró ce nie po li cjan ta do służ -

by jest moż li we w przy pad ku po li cjan ta zwol nio ne go ze służ by

na pod sta wie art. 41 ust. 2 pkt 8 i 9, je że li po stę po wa nie kar -

ne zo sta ło za koń czo ne pra wo moc nym wy ro kiem unie win nia -

ją cym al bo orze cze niem o umo rze niu po stę po wa nia z po wo du

nie po peł nie nia prze stęp stwa al bo prze stęp stwa skar bo we go

lub bra ku usta wo wych zna mion czy nu za bro nio ne go. 

Na le ży zwró cić uwa gę, że Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny

w War sza wie w wy ro ku z 12 paź dzier ni ka 2010 r., II SA/Wa 874/10,

wy ra ził sta no wi sko, że w przy pad ku zwol nie nia po li cjan ta na je go

wnio sek, na pod sta wie art. 41 ust. 3 usta wy o Po li cji, nie jest moż -

li we za sto so wa nie art. 155 k.p.a. i uchy le nie de cy zji. 

Brak moż li wo ści przy wró ce nia do służ by nie ozna -
cza jed nak, że po li cjant, któ ry od szedł ze służ by na wła -
sną proś bę, nie mo że po now nie za trud nić się w Po li cji.
Po li cjant zwol nio ny na pod sta wie art. 41 ust. 3 usta wy
o Po li cji mo że po now nie ubie gać się o przy ję cie do służ -
by na za sa dach ogól nych, ure gu lo wa nych w art. 25 usta -
wy o Po li cji oraz Roz po rzą dze niu Mi ni stra Spraw
We wnętrz nych z 18 kwiet nia 2012 r. w spra wie po stę -
po wa nia kwa li fi ka cyj ne go w sto sun ku do kan dy da tów
ubie ga ją cych się o przy ję cie do służ by w Po li cji (Dz.U.,
poz. 432). Bę dzie to no wy sto su nek służ bo wy, a nie kon -
ty nu acja (przy wró ce nie) po przed nie go, nie mniej oba
okre sy służ by bę dą su mo wa ne do wy słu gi eme ry tal nej.

O po now nym przy ję ciu do służ by mo gą de cy do wać ko men -

dan ci wo je wódz cy oraz ko men dant głów ny; ko men dan ci szkół

Policji już nie.

Obo wią zu ją ce prze pi sy nie prze wi du ją moż li wo ści zwol nie -

nia z po stę po wa nia kwa li fi ka cyj ne go oso by, któ ra wy stą pi ła ze

służ by i po now nie ubie ga się o przy ję cie do niej. Zgod nie

z art. 25 ust. 3 usta wy o Po li cji po stę po wa nie kwa li fi ka cyj ne

w sto sun ku do kan dy da ta ubie ga ją ce go się o przy ję cie do służ -

by w Po li cji, któ ry zło żył do ku men ty wy mie nio ne w ust. 2

pkt 1 przed upły wem 3 lat od dnia zwol nie nia z tej służ by, je -

że li pod czas jej peł nie nia uzy skał kwa li fi ka cje za wo do we pod -

sta wo we, skła da się z eta pów, o któ rych mo wa w ust. 2 pkt 1

i 5–8. Obej mu je ono wów czas zło że nie po da nia o przy ję cie

do służ by, kwe stio na riu sza oso bo we go kan dy da ta do służ by,

a tak że do ku men tów stwier dza ją cych wy ma ga ne wy kształ ce nie

i kwa li fi ka cje za wo do we oraz za wie ra ją cych da ne o uprzed nim

za trud nie niu, prze pro wa dze nie roz mo wy kwa li fi ka cyj nej, usta -

le nie zdol no ści fi zycz nej i psy chicz nej do służ by w Po li cji,

spraw dze nie w ewi den cjach, re je strach i kar to te kach praw dzi -

wo ści da nych za war tych w kwe stio na riu szu oso bo wym kan dy -

da ta do służ by, prze pro wa dze nie po stę po wa nia spraw dza ją ce go

okre ślo ne go w prze pi sach o ochro nie in for ma cji nie jaw nych.

Nie trze ba na to miast przy stę po wać do te stu wie dzy, te stu

spraw no ści fi zycz nej, te stu psy cho lo gicz ne go.

Z ko lei zgod nie z par. 10 ust. 1a Roz po rzą dze nia Mi ni stra

Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 19 czerw ca 2007 r.

w spra wie szcze gó ło wych wa run ków od by wa nia szko leń za wo -

do wych oraz do sko na le nia za wo do we go w Po li cji (Dz.U.

nr 126, poz. 877 z późn. zm.) prze pi su ust. 1 (obo wiąz ku szko -

le nia pod sta wo we go po przy ję ciu do służ by) nie sto su je się

do po li cjan ta przy ję te go do służ by przed upły wem 18 mie się -

cy od dnia zwol nie nia go ze służ by w Po li cji, je że li pod czas jej

peł nie nia uzy skał kwa li fi ka cje za wo do we pod sta wo we. 

Na na ra dzie ka dry kie row ni czej w Szczyt nie insp. To masz

Szan kin, za stęp ca dy rek to ra Ga bi ne tu KGP od po wie dzial ny

za ka dry za po wie dział zmia nę te go punk tu roz po rzą dze nia

i wy dłu że nie zwol nie nia ze szko le nia pod sta wo we go dla po -

now nie przyj mu ją cych się do służ by do 3 lat od dnia zwol nie -

nia ze służ by.

mec. EDY TA GRZE LEC KA 
rad ca praw ny Ga bi ne tu Ko men dan ta Głów ne go Po li cji, oprac.

PK

Pytania i odpowiedzi (26) 

– Powrót do służby

6 listopada – Busko-Zdrój – Konferencja dla nauczycieli i rodziców 
z udziałem kieleckiej grupy PaT 

12–15 listopada – Oleśnica – Utworzenie grupy PaT dla
województwa dolnośląskiego 

25 listopada – Warszawa – Gala Finałowa działania PaT/E w roku
2013 

29–30 listopada – Milanówek – Gminny Przystanek PaT

Czy policjant, który odszedł na emeryturę, może wrócić
do służby? Czy musi ponownie przechodzić procedurę
rekrutacyjną, a później przeszkolenie wstępne?
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Sierż. sztab. Krzysz tof Bro dac ki, sierż.

sztab. An drzej Żak, st. sierż. Tomasz

Grze lak i st. post. Ro bert Anu le wicz na co

dzień peł nią służ bę pa tro lo wo -in ter wen cyj ną.

Choć nie na le ży ona do naj ła twiej szych, za nic

nie za mie ni li by jej na inną.

W PIĄ TEK, TRZY NA STE GO
13 wrze śnia 2013 r., oko ło godz. 20, sierż. sztab.

Krzysz tof Bro dac ki i sierż. sztab. An drzej Żak

z Po ste run ku Po li cji w Rep kach do stali we zwa -

nie, że w ro wie przy tra sie Bo ry chów – Wy ro zę -

by le ży sa mo chód, któ ry za czy na się pa lić.

Po li cjan ci, któ rzy kil ka chwil wcze śniej za koń -

czy li czyn no ści zwią za ne z wy pad kiem dro go -

wym, w któ rym zgi nę ły trzy oso by, w cią gu

dwóch mi nut przy by li na miej sce zda rze nia.

– Volks wa gen golf IV le żał na le wym bo ku,

w głę bo kim, za ro śnię tym chwa sta mi ro wie

– opo wia da An drzej Żak. – Spod po kry wy sil ni -

ka wy do by wał się dym. Ko le ga ga śni cą za czął

ga sić za rze wie ognia. We wnątrz po jaz du,

po stro nie kie row cy, le żał sku lo ny męż czy zna.

Wspól nie z oso bą, któ ra po wia do mi ła po li cję

o wy pad ku, wy do sta li śmy go przez tyl ną kla pę

i uło ży li śmy w bez piecz nym miej scu.

Sierż. sztab. Żak stwier dził u męż czy zny zła -

ma nie mied ni cy i ko ści udo wej. Przy by li ra tow -

ni cy zdia gno zo wa li tak że wstrzą śnie nie mó zgu.

Wszyst ko po twier dzi ły póź niej sze ba da nia le -

kar skie.

– Ty dzień wcze śniej wró ci łem z kur su pierw -

szej po mo cy w Suł ko wi cach, wy ko rzy sta łem

zdo by tą tam wie dzę – opo wia da po li cjant.

– Przy da ły się i ćwi cze nia prak tycz ne, i teo ria.

Na kurs za pi sa łem się dwa la ta wcze śniej, ale

war to by ło po cze kać.

Na miej sce wy pad ku bar dzo szyb ko przy by li

stra ża cy.

– Ofia ra mia ła du żo szczę ścia – mó wi Krzysz -

tof Bro dac ki. – Ja dą cy za nią męż czy zna, gdy tyl -

ko spo strzegł, że golf na gle znik nął mu z oczu,

za trzy mał się i po szedł spraw dzić, co się wy da -

rzy ło. By ło ciem no, pa dał deszcz, ża den kie row -

ca ja dą cy dro gą nie za uwa żył by, że w ro wie,

w za ro ślach, le ży roz bi ty sa mo chód.

Po li cjan ci żar tu ją, że mniej szczę ścia miał golf,

z któ re go zo stał wrak. Po szko do wa ny wła śnie

tego dnia go za re je stro wał, ale przed tem go wy -

pu co wał, a na wet wy mie nił opo ny. 

– Je go wła ści ciel szyb ko jed nak nie usią dzie

za kie row ni cą, jak wy ka za ło ba da nie, miał 4,5

pro mi la al ko ho lu we krwi – mó wi An drzej Żak.

PŁO NIE ŁĄ KA
Du żym re flek sem wy ka za li się To masz Grze lak

i Ro bert Anu le wicz z Wy dzia łu Pre wen cji KPP,

któ rzy 18 lip ca br. pa tro lo wa li So ko łów Pod la -

ski. Oko ło 16.30, bę dąc na uli cy Bar to szo wej,

zo ba czy li dym wy do by wa ją cy się zza bu dyn ku,

w któ rym mie ści się sta cja po go to wia ra tun ko -

we go. Zo sta wi li ra dio wóz i po bie gli spraw dzić,

co się dzie je. Pa li ła się dzie wię cio aro wa łą ka

przy le ga ją ca do po se sji, na któ rej znaj du je się

sta cja. Kie dy po de szli bli żej, zo ba czy li le żą cą

w pło mie niach nie przy tom ną ko bie tę w po de -

szłym wie ku. Bły ska wicz nie wy nie śli ją z pło -

mie ni, a po spraw dze niu czyn no ści ży cio wych

uło ży li w po zy cji bocz nej. Dal szej po mo cy

udzie li li jej ra tow ni cy z po bli skiej sta cji po go to -

wia ra tun ko we go.

– Oka za ło się, że syn ko bie ty sko sił tra wę,

któ rą ona chcia ła spa lić – mó wi To masz Grze -

lak. – Po żar był tak du ży, że na wet stra ża kom

du żo cza su za ję ło je go uga sze nie.

– Miej sce, w któ rym do szło do zda rze nia, nie

jest wi docz ne z uli cy, za sła nia je bu dy nek sta cji

– mó wi Ro bert Anu le wicz. – Nie wie le więc bra -

ko wa ło, aby do szło do tra ge dii.

Wy pa la nia traw za bra nia art. 124 usta wy

z 16 kwiet nia 2004 r. o ochro nie przy ro dy

(Dz.U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 z późn. zm.).

Zgod nie z ko dek sem wy kro czeń, art. 82 par. 4

(Dz.U. z 1971 r. nr 12, poz. 114) gro zi za nie

areszt, na ga na lub grzyw na od 20 do 5000 zło -

tych. Je śli jed nak wy pa la nie traw po wo du je za -

gro że nie dla ży cia czy dla za bu do wań lub in ne go

mie nia, spraw ca od po wia da za nie jak za prze -

stęp stwo okre ślo ne w ko dek sie kar nym o spro -

wa dze niu zda rze nia, któ re za gra ża ży ciu lub

zdro wiu wie lu lu dzi i pod le ga ka rze od roku

do dzie się ciu lat.

ICH MA ŁA OJ CZY ZNA
Krzysz tof Bro dac ki w Po li cji słu ży dzie więć lat,

An drzej Żak osiem. Za czy na li w PP w Bie la -

nach, a dwa la ta te mu, po re or ga ni za cji, trafili

do PP w Repkach. Kie ru je nim asp. sztab. Ja -

cek Pa tej ko, któ ry w Bie la nach rów nież zaj -

mo wał to sta no wi sko. O pa nach Krzysz to fie

i An drze ju ma bar dzo do bre zda nie, pod kre śla,

że są bar dzo sku tecz ni i obo wiąz ko wi. Za swo -

je osią gnię cia by li wie lo krot nie na gra dza ni.

Obaj są żo na ci. Krzysz tof Bro dac ki ma tro -

je dzie ci (Pa weł 7 lat, Pau li na 6 lat, Mar cin

3,5 ro ku), An drzej Żak – dwo je (12-let nie go

Łu ka sza i 4,5-let nie go Pio tra). Pa sją Krzysz -

to fa są ko nie i mo to cy kle, An drze ja – hi sto ria

(okres po dru giej woj nie świa to wej) oraz mo -

to ry za cja.

To masz Grze lak do służ by wstą pił pięć lat

te mu, od po cząt ku jest w Ze spo le Pa tro lo wo -

-In ter wen cyj nym Wy dzia łu Pre wen cji KPP

w So ko ło wie Pod la skim. Ma żo nę i rocz ne go

syn ka, Ja ku ba. W tym sa mym wy dzia le

od dwóch lat słu ży Ro bert Anu le wicz. Jest ka -

wa le rem, tre nu je boks. I jest naj wyż szym po -

li cjan tem w jed no st ce, mie rzy 197 cm.

Wszy scy czte rej po cho dzą z So ko ło wa Pod -

la skie go.

GRA ŻY NA BAR TU SZEK
zdj. An drzej Mi tu ra
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Sku tecz ni
i obo wiąz ko wi

Funkcjonariusze z KPP w Sokołowie
Podlaskim ocalili od śmierci
mężczyznę uwięzionego
w płonącym samochodzie i kobietę,
która podpaliła trawę na łące.

Od lewej: st. sierż. Tomasz Grzelak, 
st. post. Robert Anulewicz, 

sierż. sztab. Krzysztof Brodacki,
sierż. sztab. Andrzej Żak
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Dwie uro czy sto ści
7 paź dzier ni ka br. w War sza wie, w są siedz twie po mni ka Pol skie go

Pań stwa Pod ziem ne go, od sło nię to po mnik ci cho ciem nych – spa do -

chro nia rzy Ar mii Kra jo wej. Po wstał on w wy ni ku współ pra cy Mu -

zeum Po wsta nia War szaw skie go, Jed nost ki Woj sko wej GROM (któ ra

no si imię Ci cho ciem nych Spa do chro nia rzy AK) oraz Ra dy Ochro ny

Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa. W eli tar nej gru pie 316 ci cho ciem nych

znaj do wa ło się tak że dzie wię ciu przed wo jen nych po li cjan tów.

Na to miast 12 paź dzier ni ka w Stocz ku Klasz tor nym (woj. war miń -

sko -ma zur skie) od by ły się uro czy sto ści (na zdjęciu) upa mięt nia ją ce

60. rocz ni cę uwię zie nia w tej miej sco wo ści przez wła dze ko mu ni -

stycz ne ks. kard. Ste fa na Wy szyń skie go.

W uro czy sto ściach wzię li udział m.in. ko men dant głów ny Po li cji

nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski i szef Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy Mi ni -

strów Ja cek Ci choc ki. 

Po od sło nię ciu ta bli cy i zło że niu wień ców w ba zy li ce Mat ki Bo -

skiej Stocz kow skiej od pra wio no mszę świę tą, a póź niej od był się

kon cert ze spo łu Pro Mu si ca An ti qua i ar ty stów z In sty tu tu Mu zy ki

Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty nie.

JA RO SŁAW BAR SKI
zdj. Tomasz Stawarski

Rozmaitości  KRAJ 25

Bez piecz ny bez dom ny
14 paź dzier ni ka br. w war szaw skim Te atrze Ka mie ni ca zor ga ni zo -

wa no spo tka nie Bez piecz ny bez dom ny. Dzię ki uprzej mo ści ak to ra

(i jed no cze snie dy rek to ra te go te atru) Emi lia na Ka miń skie go oso by

bez dom ne mo gły zjeść cie pły po si łek i za szcze pić się prze ciw gry pie.

Pod czas te go spo tka nia po li cjan ci z Wy dzia łu Pro fi lak ty ki Biu ra Pre -

wen cji i Ru chu Dro go we go KGP i z Wy dzia łu Pre wen cji KSP mó wili

też o za gro że niach utra ty zdro wia lub ży cia wsku tek nad mier ne go

wy chło dze nia or ga ni zmu i roz da li ma te ria ły pro fi lak tycz ne. 

Spo tka nie w Te atrze Ka mie ni ca to pierw sza ak cja roz po czy na ją ca

przed zi mą dzia ła nia Po li cji na rzecz osób bez dom nych. AW

XII Jasnogórskie Spotkania
Środowiska Policyjnego

29 wrze śnia, w świę to pa tro na Po li cji Mi cha ła Ar cha nio ła, kil ka ty się -

cy funk cjo na riu szy i pra cow ni ków Po li cji przy by ło na Ja sną Gó rę. Od da li

hołd po mor do wa nym po li cjan tom oraz mo dli li się o du cho we wspar cie

w ży ciu oso bi stym i w co dzien nej służ bie. 

Po musz trze pa rad nej w wy ko na niu or kie stry KWP we Wro cła wiu i Or -

kie stry Re pre zen ta cyj nej z KSP zło żo no kwia ty przed po mni kiem mar -

szał ka Józefa Pił sud skie go. Na stęp nie piel grzy mi wy ru szy li w kie run ku

Ja snej Gó ry. Cen tral nym punk tem uro czy sto ści by ła msza świę ta w in -

ten cji śro do wi ska po li cyj ne go, kon ce le bro wa na przez ks. bp. Jó ze fa

Guzd ka, bi sku pa po lo we go WP i de le ga ta Kon fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski

ds. dusz pa ster stwa Po li cji. Zwra ca jąc się do zgro ma dzo nych na ja sno gór -

skich bło niach, bp Guz dek mó wił o po wo ła niu po li cjan tów i ko niecz no -

ści pra cy nad so bą, a tak że o od po wie dzial no ści za kształ to wa nie pra wych
su mień in nych lu dzi. Wska zał przy tym na ro lę pre wen cyj ną po li cji, któ rą

re ali zu je ona pod czas spo tkań z mło dzie żą, i roz mów na te mat za gro żeń

w in ter ne cie, uza leż nie nia od al ko ho lu i nar ko ty ków. Za pew niał, że z na -
dzie ją i uzna niem pa trzy na ich służ bę ogrom na więk szość spo łe czeń stwa

oraz pro sił, aby po zo sta li wier ni swo jej mi sji.

Po mszy piel grzy mi prze szli do Ka pli cy Cu dow ne go Ob ra zu, gdzie

przy pła sko rzeź bie Glo ria Vic tis od da li hołd po li cjan tom po mor do wa nym

na Wscho dzie. Przed ob ra zem Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej modlili

się o po kój i bez pie czeń stwo.

Nie za po mnia nym ak cen tem XII Ja sno gór skich Spo tkań Śro do wi ska

Po li cyj ne go był kon cert chó ru KWP w Bia łym sto ku, któ ry we wrze śniu

ob cho dził swo je 10-le cie. Przez kil ka dzie siąt mi nut w sa li o. Kor dec kie -

go roz brzmie wa ły naj pięk niej sze kom po zy cje sa kral ne i świec kie.

GB
zdj. Alek san der Za łę ski i Marek Krupa
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P ią tek, 27 wrze śnia, na lą do wi sku przy szpi ta lu

po wia to wym w Za ko pa nem dy żur peł nią nie

tylko dwaj ra tow ni cy TOPR, ale także załoga

funkcjonariuszy z Za rzą du Lot nic twa Po li cji Głów ne go

Szta bu Po li cji KGP: nad kom. Mar cin Mar cin kow ski

– do wód ca za ło gi i za ra zem pierw szy pi lot, asp. sztab.

Je rzy Pań czuk – dru gi pi lot, asp. sztab. An drzej Bar -

wiak – tech nik po kła do wy.

ZA DA NIA PI LO TÓW
Dy żur ra tow ni czy śmi głow ca po li cyj ne go w Za ko pa -

nem wy ni ka z usta leń Mi ni ster stwa Spraw We wnętrz -

nych, Za rzą du Lot nic twa Po li cji KGP i TOPR. 

– Nasz So kół za stę pu je śmi gło wiec Ta trzań skie go

Ochot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go, bo ich jest re -

mon to wa ny – wy ja śnia nad kom. Mar cin Mar cin kow ski.

– Wspo ma ga my ra tow ni ków TOPR he li kop te rem, pi lo -

ta mi i tech ni ka mi po kła do wy mi.

Do peł nie nia służ by w gó rach zo sta ło od de le go wa -

nych 12 po li cjan tów. Trzy oso bo we ze spo ły (do wód ca

za ło gi, dru gi pi lot i tech nik po kła do wy) zmie nia ją się

co 7 lub 14 dni. 

– Dy żu ry peł ni my od świ tu do zmro ku, bo w gó rach

w no cy nie la ta my – tłu ma czy asp. sztab. Je rzy Pań -

czuk. 

Pi lo ci mó wią, że wy ko nu ją za da nia dla TOPR, ale

gdy zaj dzie po trze ba, mo gą wspo ma gać Gór skie Ochot -

ni cze Po go to wie Ra tun ko we.

W cza sie służ by za ło ga prze by wa w bu dyn ku przy lą -

do wi sku. W nim znaj du je się m.in. po kój ope ra cyj ny

ra tow ni ków TOPR. Przyj mu ją tu zgło sze nia o wy pad -

kach. 

– Na pod sta wie ze bra nych in for ma cji o zda rze niu

prze ka zu ją nam, gdzie i w ja kim ce lu ma my z ni mi le -

cieć – wy ja śnia ją pi lo ci za sa dy współ pra cy z ra tow ni -

ka mi.

Pi lo ci po li cyj ni re ali zu ją w gó rach za da nia zwią za ne

z ra to wa niem ży cia i zdro wia ludz kie go. Do star cza ją

na miej sce wy pad ków ra tow ni ków i sprzęt me dycz ny,

a na stęp nie trans por tu ją po szko do wa nych na lą do wi -

sko przy szpi ta lu po wia to wym. 

LO TY W GÓ RACH
Naj wię cej pra cy pi lo ci mie li la tem, gdy by ła ład na po go da.

Wte dy na szla kach gór skich by ło naj wię cej tu ry stów, a co

za tym idzie – wy pad ków. W wa ka cje he li kop ter po li cyj ny

star to wał śred nio od trzech do pię ciu ra zy dzien nie.

– Lo ty na miej sce zda rze nia są krót kie, trwa ją oko ło 

5–10 mi nut, bo po ko nu je my nie wiel kie od le gło ści – tłu -

ma czy za ło ga So ko ła. – Od by wa ją się jed nak w trud nych

wa run kach. W gó rach ła two się nie la ta. 

Naj trud niej ste ru je się śmi głow cem, gdy jest za ła ma nie

po go dy. 

– Tu po go da jest zmien na i nie prze wi dy wal na. Na po -

cząt ku lo tu mo że być sło necz nie, a póź niej po chmur nie

i desz czo wo – do da je je den z pi lo tów. 

Dla te go cza sa mi ak cje ra tow ni cze dzie lo ne są na kil ka

eta pów. 

– Zda rza się, że de san tu je my ra tow ni ków i od cho dzi -

my, bo idą chmu ry. Pod cho dzi my, gdy chmu ry przej dą lub

zro bi się w nich „oczko” – wy ja śnia za ło ga. 

Każ da ak cja ra tow ni cza wy glą da ina czej. In ne za każ -

dym ra zem są po go da i miej sce wy pad ku. Dla te go, aby do -

trzeć szyb ko do po szko do wa ne go, li czy się zna jo mość

to po gra fii gór. 

– Na po cząt ku na pro wa dza li nas ra tow ni cy TOPR. Te -

raz jest nam ła twiej, bo po zna li śmy te ren – stwier dza ją pi -

lo ci.

Za ło ga przed wy lo tem na ak cję zbie ra in for ma cje o po -

go dzie. Usta la, gdzie le cieć, ilu jest ran nych i czy moż -

na tam wy lą do wać.
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Sta ni sław Krzep tow ski -Sa ba ła 
– in struk tor aspi rant TOPR, ra tow nik 
do ło wy/me dycz ny:
– Nasz śmi gło wiec jest w re mon cie. Dzię -
ki Po li cji ma my czym la tać. Po li cyj ni pi lo -
ci zo sta li wrzu ce ni na głę bo ką wo dę, bo
la ta nie w gó rach jest trud ne, ale ra dzą so -
bie rów nie do brze jak na si. Na sza współ -

pra ca z ni mi za czy na się już w chwi li otrzy ma nia
in for ma cji o wy pad ku. Prze ka zu je my pi lo tom
dane o tra sie lo tu i ukształ to wa niu te re nu w miej -
scu zda rze nia. Usta la my, jak ma ją do nie go pod -
le cieć, czy bę dzie my dzia łać w za wi sie, czy
bę dzie my sia dać. Gdy je ste śmy na miej scu wy -
pad ku, roz po czy na się mo ja ro la. De san tu ję się
na li nie do pa cjen ta, któ re mu udzie lam pierw szej
po mo cy. Cza sa mi, gdy po trze bu ję wspar cia, pro -
szę o po moc pi lo tów, któ rzy trans por tu ją ko lej -
nych ra tow ni ków i nie zbęd ny sprzęt. Po opa -
trze niu pa cjen ta wzy wam śmi gło wiec, chło pa ki
pod cho dzą i le ci my do szpi ta la.

Asp. sztab. An drzej Bar wiak
– tech nik po kła do wy:
– Zaj mu ję się prze glą da mi tech nicz -
ny mi śmi głow ca, że by był w go to wo -
ści o każ dej po rze dnia i no cy. Ra no
wy ko nu ję prze gląd „przed lo to wy”,
a przed każ dym star tem prze gląd
„star to wy”. Po każ dym lo cie wy ko nu -
ję tzw. prze gląd „po lo to wy”. Spraw dzam, czy nic
nie zo sta ło uszko dzo ne, czy wszyst ko jest w na -
le ży tym sta nie. Po za tym wy ko nu ję prze glą dy
okre so we, któ re prze pro wa dza się co 15 dni
lub 25 go dzin lo tów. Wszyst kie te czyn no ści opi -
su ję w po kła do wym dzien ni ku tech nicz nym. Tu -
taj nie moż na so bie po zwo lić na prze ocze nia.
Śmi gło wiec mu si być tak przy go to wa ny, że by nie
za wiódł.

Latają po turystów, którzy na szlakach górskich połamali się, dostali
zawału serca lub zostali porażeni piorunem. Transportują także ciała
tych, którzy w górach zginęli. Mowa o pilotach policyjnych
stacjonujących od 29 czerwca br. w Zakopanem. 
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– Je że li na miej scu wy pad ku jest pła sko, to lą du je my,

a gdy ak cja pro wa dzo na jest przy skal nych ścia nach,

dzia ła my w za wi sie – za ło ga opi su je spo so by pro wa dze -

nia dzia łań ra tun ko wych. 

PO RA ŻE NI PIO RU NEM
Pi lot Mar cin Mar cin kow ski opo wia da, że naj bar dziej

pa mię ta swo ją pierw szą ak cję, z 6 lip ca. Te go dnia

w oko li cach Za ko pa ne go by ły bu rze. Przed godz. 13

ra tow ni cy do sta li in for ma cję z cen tra li TOPR, że

na szla ku w re jo nie Karcz mi ska zo sta li po ra że ni pio -

ru nem ko bie ta i męż czy zna. Jed na z osób by ła nie -

przy tom na. 

– Mi mo za ła ma nia po go dy wy star to wa li śmy z pię cio -

ma ra tow ni ka mi na po kła dzie, ale nie mo gli śmy do le -

cieć na miej sce, bo by ła tam bu rza – wspo mi na pi lot.

– Krą ży li śmy w po wie trzu.

Gdy po go da się po pra wi ła, pod le cie li na miej sce wy -

pad ku. Zo sta wi li ra tow ni ków, któ rzy udzie li li po szko -

do wa nym pierw szej po mo cy. Po kil ku na stu mi nu tach

przy le cie li i za bra li tu ry stów na lą do wi sko przy szpi ta -

lu w Za ko pa nem. Hi sto ria za koń czy ła się szczę śli wie,

bo tu ry ści wró ci li do zdro wia. 

– By li u nas i dzię ko wa li za po moc po li cjan tom i ra -

tow ni kom z TOPR – opo wia da nad kom. Mar cin kow ski. 

ZWŁO KI PRZY PO LA NIE BIA ŁE GO
W pią tek, 23 sierp nia, asp. sztab. Je rzy Pań czuk od by -

wał tzw. lot wzna wia ją cy do lo tów w gó rach. I za pa mię -

ta go na dłu go.

– W trak cie mo je go pierw sze go dy żu ru zna leź li śmy

czło wie ka, któ ry kil ka dni wcze śniej za gi nął – opo wia -

da pi lot. – Le żał w re jo nie Po la ny Bia łe go, w po bli żu

Gie won tu. Nie ste ty, po de san to wa niu ra tow ni ka

TOPR oka za ło się, że męż czy zna nie ży je. Pi lot do da -

je, że zwło ki zna leź li przy pad kiem, pod czas ob lo tu,

a nie lo tu po szu ki waw cze go. 

Na miej sce zda rze nia do tar li po li cjan ci i pro ku ra tor.

Po oglę dzi nach zwłok pro ku ra tor wy ra ził zgo dę na ich

prze trans por to wa nie śmi głow cem do Za ko pa ne go.

Tego dnia asp. sztab. Je rzy Pań czuk wy ko nał trzy lo ty,

spę dza jąc w po wie trzu 2 go dzi ny i 2 mi nu ty.

WY PA DEK W JA SKI NI 
W so bo tę, 27 lip ca, o godz. 13.47 cen tra la TOPR

otrzy ma ła in for ma cję o wy pad ku gro to ła za w Ja ski ni

nad Ko tli na mi. Spadł z wy so ko ści oko ło 4 me trów.

Miał uraz krę go słu pa. Po moc we zwa li je go ko le dzy. 

– Wy le cie li śmy z pierw szą gru pą ra tow ni ków

o 14.40. Na miej scu oka za ło się, że po trzeb ne jest

wspar cie. Prze trans por to wa łem ko lej nych lu dzi ze

sprzę tem, bo ak cja ra tun ko wa od by wa ła się w trud -

nych wa run kach – wspo mi na nad kom. Mar cin Mar cin -

kow ski. 

Po szko do wa ny tra fił do szpi ta la o godz. 19. W ak cji

ra tun ko wej uczest ni czy ło 23 ra tow ni ków. Po li cyj ni pi -

lo ci wy ko na li 18 lo tów. Spę dzi li w po wie trzu 2 go dzi -

ny i 44 mi nu ty.

PO NAD 300 LO TÓW
Od 29 czerw ca do 30 wrze śnia po li cyj ne za ło gi sta cjo -

nu ją ce w Za ko pa nem wy ko na ły 312 lo tów. Naj wię cej

ra tow ni czych, ale by ły też lo ty szkol ne, tech nicz ne

oraz zgry wa ją ce z ra tow ni ka mi TOPR. Pi lo ci spę dzili

w po wie trzu oko ło 84 godz. Kie dy od da wa li śmy to

wy da nie „Po li cji 997” do dru ku, kie row nic two Za rzą -

du Lot nic twa Po li cji za po wia da ło, że po li cyj ny So kół

bę dzie sta cjo no wał pod Ta tra mi do 31 paź dzier ni ka

2013 r.

AR TUR KO WAL CZYK
zdj. Ma ciej La tasz, ra tow nik TOPR i au tor
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(...) Już po nie speł na go dzi nie zbli ża się do nas śmi gło wiec. Przyj mu je my
go umó wio ny mi zna ka mi – choć i tak pew nie na sze ko lo ro we ubra nia od -
róż nia ją się ide al nie po za szla kiem po śród hal. Dźwięk śmi gła w Ta trach nie -
odmien nie po wo du je gę sią skór kę i dreszcz na ple cach. Nie ste ty tym ra zem
le cą do nas...

(...) Po nie speł na czte rech go dzi nach z ja ski ni wy ła nia się zna jo ma twarz
– obo la ła, ale uśmiech nię ta. (...) TOPR -owcy jak mrów ki uwi ja ją się z wy cią -
ga niem ca łe go sprzę tu z ja ski ni, ale za nim to zro bią, ko lej ny raz pod la tu je
do nas śmi gło wiec, na wy cią gar ce na po kład wcią ga ne są no sze z ra tow -
ni kiem. (...)

W tym miej scu jesz cze raz chcia łam na pi sać, że ak cja zo sta ła prze pro wa -
dzo na bły ska wicz nie, z peł nym po świę ce niem i pro fe sjo na li zmem, za co
ser decz nie, ser decz nie dzię ku je my i ma my na dzie ję, że mi mo wszyst ko
w po dob nych oko licz no ściach już nie bę dzie my mu sie li się spo ty kać.
A je śli jest jesz cze ktoś, kto czy ta jąc te go po sta, za sta na wia się, czy zna nu -
mer do TOPR, pro po nu ję od ra zu za pi sać – 601 100 300 bądź 985.

Frag ment blo ga Pol ly Ne zji, uczest nicz ki wy pra wy do Ja ski ni nad Ko tli na mi z 27 lip ca 2013 r. 

Jan Gą sie ni ca -Roj – star szy in struk tor
TOPR, ra tow nik po kła do wy:
– Naj waż niej sze, że dzię ki Po li cji ma my
śmi gło wiec, któ rym mo że my ra to wać tu ry -
stów po trze bu ją cych po mo cy. So kół jest
ma szy ną, któ ra spraw dza się w róż nych
wa run kach. Je ste śmy do nie go przy zwy -
cza je ni, bo ma my po dob ny. Mu szę przy -
znać, że z pi lo ta mi po li cyj ny mi la ta się bar dzo
do brze. Wia do mo, że mu sie li przy zwy cza ić się
do la ta nia w gó rach, a przede wszyst kim po znać
to po gra fię te re nu, ale po szło to bar dzo spraw nie.
Wi dać, że są od waż ni. Cza sa mi pod czas ak cji ra -
tow ni czej mu szą pod le cieć śmi głow cem bli sko
skał, gdzie od le gło ści ścia ny od wir ni ka są nie du -
że. Wte dy na sza współ pra ca opie ra się na za ufa -
niu. Pi lot nie wi dzi te go, co ra tow nik, gdy
wy glą da od stro ny drzwi. Za ło ga mu si nam uwie -
rzyć, gdy mó wi my, że moż na jesz cze kil ka cen ty -
me trów pod le cieć bli żej ścia ny. To się mu si udać,
bo po praw ki nie bę dzie.
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Obecnie w polskich więzieniach jest ich około 5 tysięcy.
Współwięźniowie nazywają ich „kolarzami”.
To rowerzyści skazani na podstawie art. 178a
par. 2 k.k. za jazdę rowerem po pĳanemu. 

P ol ska jest je dy nym kra jem Unii Eu ro pej skiej, w któ rym za 

jaz dę ro we rem po pi ja ne mu trafia się za krat ki. Art. 178a 

par. 2 k.k. mó wi bo wiem: „Kto, znaj du jąc się w sta nie nie trzeź -

wo ści, pro wa dzi po jazd, pod le ga ka rze grzyw ny, ka rze ogra ni cze nia

wol no ści al bo po zba wie nia wol no ści do ro ku”. Od 1 lipca 2015 r. się

to zmie ni. 

ZA TA KĄ GŁU PO TĘ 
Krzysz tof N. do stał 4 mie sią ce od siad ki i 5-let ni za kaz pro wa dze -

nia wszel kich po jaz dów. Za czę ło się nie win nie. Gril lo wa li z ko le -

ga mi, pi li pi wo. Nie pa mię ta, ile wy pił, ale by ło te go spo ro. Gdy

za bra kło, wsiadł na ro wer i po je chał do od le głe go o po nad ki lo metr

wiej skie go skle pu. A przed skle pem ra dio wóz. Po li cjan ci ka za li mu

dmu chać w al ko mat. Wy szło po nad 2 pro mi le. Sąd orzekł ka rę

grzyw ny 2500 zło tych. Krzysz tof N. nie miał z cze go za pła cić, tra -

fił więc za krat ki. 

Je rzy Z. za jaz dę ro we rem po pi ja ne mu tra fił przed sąd po raz

dru gi. Sąd od wie sił mu „za wia sy” i do stał 8 mie się cy wię zie nia i za -

kaz pro wa dze nia po jaz dów na 10 lat. Żo na zo sta ła sa ma z trój ką

dzie ci i bez pra cy. Je rzy pra co wał na bu do wie i nie źle za ra biał, teraz

żona mu si ko rzy stać z po mo cy spo łecz nej. Więc Je rzy po mstu je,

kto to ta kie dur ne pra wo wy my ślił, że by za ta ką głu po tę czło wie ka

w wię zie niu trzy mać, jak ja kie go ban dzio ra. 

Wa cław P. ma 70 lat i jest chy ba naj star szym „kolarzem” od sia -

du ją cym wy rok. I re cy dy wi stą. Pierw szy raz za jaz dę po pi ja ne -

mu do stał ka rę grzyw ny. Za pła cił i pa rę mie się cy póź niej znów

je chał ro we rem nie trzeź wy i zo stał za trzy ma ny przez po li cjan -

tów. Tym ra zem wy rok są du był bar dziej su ro wy – 6 mie się cy wię -

zie nia. Pół ro ku po tym jak wy szedł, sy tu acja zno wu się

po wtó rzy ła. A po tem zno wu. Wa cław na wet zbyt nio na to nie na -

rze ka, bo w wię zie niu pod le czy li go tro chę na pa rę róż nych scho -

rzeń i le ki da wa li za dar mo. 

Na czel nik jed ne go z za kła dów kar nych opo wia dał w pro gra mie

te le wi zyj nym, że tra fia ją do nie go sta li by wal cy, któ rzy kil ka krot -

nie byli ka ra ni za jaz dę po pi ja ne mu. Naj czę ściej są to lu dzie

z ma łych mia ste czek i wsi, nie za moż ni. Zła pa ni po raz ko lej ny

po al ko ho lu na ro we rze tra fia ją do wię zie nia. Tra cą pra cę, a po od -

by ciu ka ry nikt ich nie chce za trud nić. To ogrom ne kosz ty spo -

łecz ne, dra mat dla nich i dla ich ro dzin.

RO WE RZY STA – ZA GRO ŻO NY CZY ZA GRO ŻE NIE?
Naj wię cej kon tro wer sji bu dził i bu dzi fakt, że jaz da ro we rem

w sta nie nie trzeź wo ści jest kwa li fi ko wa na ja ko prze stęp stwo, nie

zaś ja ko wy kro cze nie. Prze ciw ni cy te go za pi su praw ne go od lat

przy ta cza ją dzie siąt ki ar gu men tów. Przede wszyst kim ten, że

tyl ko kil ka pro cent wy pad ków po wo do wa nych jest z wi ny ro we -

rzy stów i prze waż nie oni sa mi są w tych wy pad kach po szko do wa -

ny mi. Oso by po szko do wa ne przez ro we rzy stów to za le d wie

je den pro mil wszyst kich ofiar wy pad ków dro go wych. 

Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad ba da ła ten

pro blem w 2011 ro ku. W ra por cie „Zda rze nia dro go we z udzia -

łem ro we rzy stów w la tach 2008–2011” na pi sa no m.in. „wy stę -

pu je sil na asy me tria za gro że nia, na ja kie na ra że ni są ro we rzy ści
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Ko la rze
w wię zie niu
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i ja kie sami po wo du ją dla in nych uczest ni ków ru chu. Je śli ro we -

rzy sta po peł ni błąd czy zła mie prze pis, w zde cy do wa nej więk -

szo ści wy pad ków ob ra że nia od no si wy łącz nie on sam. Licz ba

in nych uczest ni ków ruchu ran nych w wy pad kach spo wo do wa -

nych przez ro we rzy stów wy no si za le d wie 50–60 rocz nie, a za bi -

tych 1–2. Sta no wi to od po wied nio 1,1–1,3 pro mi la ogó łu ran nych

i uła mek pro mi la ogó łu za bi tych na pol skich dro gach”. 

Ra port wska zu je, że co czter na sty ro we rzy sta uczest ni czą cy

w zda rze niu dro go wym znaj do wał się pod wpły wem al ko ho lu.

Co wię cej, do czę ści tych zda rzeń do szło bez wi ny ro we rzy sty

„od se tek zda rzeń z udzia łem ro we rzy stów, w któ rych spraw cą

był ro we rzy sta pod wpły wem al ko ho lu lub in ne go środ ka, wy no -

si oko ło 5 proc. Wpływ al ko ho lu jest jesz cze mniej wy raź ny

w przy pad ku naj po waż niej szych wy pad ków, czy li tych ze skut -

kiem śmier tel nym. Wśród za bi tych ro we rzy stów oko ło 5–6 proc.

znaj do wa ło się pod wpły wem al ko ho lu, a 3–4 proc. przy czy ni ło

się do spo wo do wa nia wy pad ku, w któ rym sami zgi nę li”.

Da ne te po twier dza ją naj now sze sta tyst ki po li cyj ne. Wy ni ka

z nich, że na na szych dro gach do szło w 2012 r. do po nad 37 000

wy pad ków. Po szko do wa nych w nich zo sta ło 4135 ro we rzy stów,

300 z nich zgi nę ło, do dat ko wo zgi nę ło 30 pa sa że rów ro we ru. Na -

to miast wśród spraw ców wy pad ków by ło 1714 ro we rzy stów,

z cze go 206 ro we rzy stów by ło nie trzeź wych. A za tem co 21. wy -

pa dek był z wi ny ro we rzy sty (nie ca łe 5 proc.), a co 180. wy pa dek

(ok. 0,06 proc.) z winy ro we rzy sty nie trzeź we go. 

Na ra port GDD KiA po wo łał się pro ku ra tor ge ne ral ny An drzej

Se re met w opi nii na te mat pro jek tu mi ni stra spra wie dli wo ści

do ty czą ce go skre śle nia art. 178a par. 2 z ko dek su kar ne go w ra -

mach no we li za cji usta wy.

(...) przed sta wio ne da ne wska zu ją, że ro we rzy ści w sta nie nie trzeź -
wo ści nie sta no wią, w od róż nie niu od pro wa dzą cych w ta kim sta nie
po jazd me cha nicz ny, du że go i re al ne go za gro że nia bez pie czeń stwa
dla in nych uczest ni ków ru chu dro go we go. Wy ni ka to z nie wiel kiej
pręd ko ści i ma sy kie ro wa nych przez nich po jaz dów. Skut ki po wo -
do wa nych przez nie trzeź wych ro we rzy stów wy pad ków dro go wych
do ty ka ją w ogrom nej więk szo ści sa mych spraw ców.

Tym cza sem, pa trząc na licz bę osób od by wa ją cych ka ry wię zie nia

za jaz dę po pi ja ne mu, moż na by po my śleć, że pi ja ni ro we rzy ści są

pra wie tak sa mo nie bez piecz ni, jak pi ja ni kie row cy sa mo cho dów.

W ro ku 2012 bo wiem na ka rę po zba wie nia wol no ści ska za no oko -

ło 4600 pi ja nych ro we rzy stów, pod czas gdy pi ja nych kie row ców sa -

mo cho dów, po wo du ją cych lub po ten cjal nie mo gą cych spo wo do wać

o wie le cięż sze w skut kach wy pad ki, ska za no oko ło 5600.

DROB NI CA DO WY KRO CZEŃ
Nie tyl ko ro we rzy ści, ale tak że Po li cja jest za in te re so wa na zmia ną

prze pi sów do ty czą cych ka ra nia za jaz dę ro we rem pod wpły wem al -

ko ho lu. Prze kwa li fi ko wa nie te go czy nu z prze stęp stwa na wy kro -

cze nie upro ści pro ce du ry i uwol ni po li cjan tów do cho dze niów ki od

pro wa dze nia po nad 67 ty się cy spraw nie trzeź wych ro we rzy stów

rocz nie. 

Ubędzie pra cy tak że i są dom, a w wię zie niach zwol ni się miej -

sce dla praw dzi wych kry mi na li stów, któ rych kil ka ty się cy rocz nie

ocze ku je w ko lej ce na wol ne miej sce w ce li.

Zmia nę pra wa w tym za kre sie od daw na po stu lowali więc także

przed sta wi cie le wy mia ru spra wie dli wo ści, wska zu jąc m.in. nie ade -

kwat nie wy so kie kosz ty pro ce sów w tak bła hych spra wach i jesz -

cze wyż sze kosz ty po no szo ne przez pań stwo w przy pad ku ska -

za nia. Nie wspo mi na jąc o kosz tach spo łecz nych. 

– Drob ni pi jacz ko wie, któ rzy po wiej skich dróż kach jeż dżą na

ro we rach do bud ki z pi wem, po win ni ro wy ko pać al bo zaj mo wać się

in ny mi po ży tecz ny mi dzia ła nia mi, a nie kosz to wać nas 2,5 tys. zł

mie sięcz nie, bo ty le kosz tu je utrzy ma nie jed ne go ska za ne go

w wię zie niu – uza sad niał ko niecz ność zmian w prze pi sach po -
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Przekwalifikowanie jazdy rowerem 
pod wpływem alkoholu 

z przestępstwa na wykroczenie uprości
procedury i uwolni policjantów

dochodzeniówki od prowadzenia
ponad 67 tysięcy spraw nietrzeźwych

rowerzystów rocznie. Ubędzie pracy także
i sądom, a w więzieniach zwolni się 

miejsce dla prawdziwych kryminalistów,
których kilka tysięcy rocznie oczekuje

w kolejce na wolne miejsce w celi.

Ujawnieni kierujący pod wpływem alkoholu
w tys.

Wypadki spowodowane przez kierujących
pod wpływem alkoholu

źródło: BPiRD KGP

źródło: BPiRD KGP
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przed ni mi ni ster spra wie dli wo ści Ja ro sław Go win, kie -

ru jąc je sie nią 2012 ro ku do Sej mu rzą do wy pro jekt no -

we li za cji pra wa w tym za kre sie. 

Po zy tyw ną opi nię dla pro jek tu no we li za cji, zgod nie

z któ rym stan nie trzeź wo ści ja dą ce go ro we rem bę dzie

czy nem prze nie sio nym z ko dek su kar ne go do ko dek su

wy kro czeń, wy ra ził tak że, jak wspo mnia no wcze śniej,

pro ku ra tor ge ne ral ny An drzej Se re met: Na le ży stwier -
dzić, iż kry mi na li za cja za cho wa nia okre ślo ne go w art. 178a
par. 2 k.k. nie do pro wa dzi ła do ogra ni cze nia wy stę po wa -
nia te go zja wi ska. Obo wią zu ją ce ure gu lo wa nie nie przy no -
si efek tów, w du żym stop niu ab sor bu je or ga ny ści ga nia
i wy mia ru spra wie dli wo ści oraz po wo du je znacz ne wy dat -
ki dla Skar bu Pań stwa. Nie moż na tak że zu peł nie igno ro -
wać ne ga tyw nych skut ków wy ni ka ją cych ze sto so wa nia
wo bec spraw ców tych czy nów re pre sji kar nej, a zwłasz cza
ka ry po zba wie nia wol no ści, a tak że po czu cia nie ade kwat -
no ści i nie spra wie dli wo ści obec ne go roz wią za nia wśród
dużej czę ści spo łe czeń stwa – uza sad niał. 

Art. 178 par. 2 k.k. został skreślony w usta wie o zmia -

nie usta wy Ko deks po stę po wa nia kar ne go, usta wy Ko deks

kar ny i nie któ rych in nych ustaw, którą 27 września

uchwalił Sejm. Zgod nie z zapisami ustawy (druk nr 870),

którą prezydent podpisał 17 października, jaz da ro we rem

pod wpły wem al ko ho lu trafi do art. 87 ko dek su wy kro -

czeń. I bę dą za nią gro zić: grzyw na, pra ca spo łecz na lub

do zór elek tro nicz ny.

WIĘ ZIE NIE ZA ZŁA MA NIE ZA KA ZU
Nowe uregulowania, acz kol wiek ko rzyst ne dla ro we -

rzy stów, nie prze wi du ją jed nak zmian w za kre sie ob li -

ga to ryj ne go za ka zu jaz dy na ro we rze dla ro we rzy stów

ja dą cych pod wpły wem al ko ho lu. 

Zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem, je śli ro we rzy sta,

wo bec któ re go orze czo no ta ki za kaz, zo sta nie przy ła -

pa ny na jeź dzie ro we rem, to na wet je śli bę dzie trzeź -

wy, zo sta nie po trak to wa ny jak prze stęp ca i bę dzie mu

gro zić ka ra po zba wie nia wol no ści. Jak mó wi bo wiem

art. 244 k.k., kto nie sto su je się do orze czo ne go przez

sąd za ka zu (w tym wy pad ku za ka zu pro wa dze nia po -

jaz du), pod le ga ka rze do 3 lat po zba wie nia wol no ści. 

Gdy za tem zmienione przepisy wej dą w ży cie (będą

obowiązywać od lipca 2015 roku), to doj dzie do pa ra -

dok sal nej sy tu acji, kie dy jaz da ro we rem po pi ja ne mu

bę dzie mniej szym złem niż jaz da po trzeź we mu, ale

po zła ma niu za ka zu pro wa dze nia po jaz du. Pro te stu ją

prze ciw ko te mu ro we rzy ści i licz ne sto wa rzy sze nia mi -

ło śni ków jaz dy ro we ro wej, uwa ża jąc, że ob li ga to ryj ne

orze ka nie za ka zu pro wa dze nia po jaz du po win no być

w sto sun ku do ro we rzy stów znie sio ne. Tymczasem

sądy wca le nie rzad ko orze ka ją za kaz pro wa dze nia ro -

we ru na co naj mniej rok. 

– Za kaz jest za ka zem i za je go zła ma nie jest prze -

wi dzia na kara. I bez zna cze nia jest, że ro we rzy sta wy -

pił tyl ko jed no pi wo i w po wszech nym mnie ma niu nie

sta no wił za gro że nia – mó wi pod kom. Jacek Gisz czak

z Wy dzia łu Ru chu Dro go we go Biu ra Pre wen cji i Ru -

chu Dro go we go KGP. 

Te go sa me go zda nia są praw ni cy. Prof. Piotr Kru -

szyń ski uwa ża, że za kaz pro wa dze nia po jaz dów do ty -

czy wszyst kich jed na ko wo, więc za jaz dę pod wpły-

wem al ko ho lu po wi nien obo wią zy wać ro we rzy stę tak

sa mo, jak za kaz pro wa dze nia sa mo cho du obo wią zu je

kie row cę uka ra ne go za jaz dę po pi ja ne mu. 

Gdy wejdą w życie zmienione przepisy prawa kar -

ne go, pi ja ny ro we rzy sta nie tra fi do wię zie nia za jaz dę

po pi ja ne mu, ale je śli sąd orzek nie wo bec nie go za kaz

jaz dy ro we rem, mo że tam tra fić za jaz dę cał kiem na

trzeź wo.

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. Ka ta rzy na Chrza now ska
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Z po li cyj nych ana liz – rok 2012

•ro we rzy ści ran ni w wy pad kach dro go wych – 4135 osób (wszy scy ran -
ni w wy pad kach dro go wych – 49 501), 

•ro we rzy ści naj czę ściej po szko do wa ni by li przez sa mo cho dy oso bo we
– 2012 wy pad ków, i cię ża ro we – 113 wy pad ków, 

•głów na przy czy na wy pad ków z udzia łem ro we rzy stów to nie udzie le nie
pierw szeń stwa prze jaz du,

•ran ni w wy pad kach dro go wych spo wo do wa nych z wi ny nie trzeź wych
ro we rzy stów – 195 osób (z wi ny wszyst kich nie trzeź wych kie ru ją cych
– 3125 osób),

•za bi ci w wy pad kach dro go wych spo wo do wa nych z wi ny nie trzeź wych
ro we rzy stów – 23, z cze go 2 oso by po stron ne, nie sam ro we rzy sta
(z winy wszyst kich nie trzeź wych kie ru ją cych – 306 osób),

•spo śród ro we rzy stów naj wię cej wy pad ków po wo du ją oso by w wieku
60+ (27,6 proc. wy pad ków) oraz dzie ci 7–14 lat (18,7 proc.),

•naj wię cej wy pad ków spo wo do wa nych przez ro we rzy stów mia ło miej -
sce w ma ju,

•naj czę ściej do wy pad ków z udzia łem ro we rzy stów do cho dzi ło w piąt ki
i śro dy,

•naj częst sze wy kro cze nia po peł nia ne przez ro we rzy stów:
– brak oświe tle nia,
– prze jeż dża nie na przej ściach dla pie szych,
– jaz da nie wła ści wą czę ścią dro gi,
– nie sy gna li zo wa nie zmia ny pa sa ru chu lub kie run ku jaz dy.

(na podst. ana li zy z Biu ra Pre wen cji i Ru chu Dro go we go KGP) 

Pi ja ni ro we rzy ści

W Niem czech w 2011 ro ku po nad 9000 ro we rzy stów ska za no
za jaz dę pod wpły wem al ko ho lu, ale do ty czy ło to osób, któ re

mia ły po wy żej 1,6 pro mi la al ko ho lu we krwi. Po ni żej tej war to ści by ły to
głów nie ka ry grzyw ny.

We Fran cji ro we rzy stów do ty czy to sa mo pra wo, co i kie row -
ców sa mo cho dów, ale w prak ty ce po li cja kon tro lu je ich bar dzo

rzad ko. Fran cu ska fe de ra cja użyt kow ni ków ro we rów – FUB, wal czy o to,
by zmie nić pra wo, bo w tej chwi li to le ran cja na jaz dę po al ko ho lu jest tyl -
ko tzw. nie pi sa nym pra wem. Ro we rzy sta za re cy dy wę mo że teo re tycz nie
tra fić do wię zie nia, jak jest do tych czas w Pol sce, jed nak z do stęp nych da -
nych wy ni ka, że ni gdy się to nie zda rzy ło.

W Szwe cji więk szym za gro że niem niż al ko hol u ro we rzy sty jest
np. sza leń cza jaz da ro we rem po chod ni kach albo brak świa teł

pod czas jaz dy wie czo rem. Je śli prze strze ga się prze pi sów ru chu dro go -
we go i ro wer po sia da świa tła, to po li cja z za sa dy nie za trzy mu je.

t
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90 LAT TE MU

Listopad 1923

• Za zgo dą ko men dan ta

głów ne go PP w sto łecz nej po -

li cji wpro wa dzo no do wy po sa -

że nia oso bi stego funk cjo na riu-

szy gu mo we pałecz ki do re gu lo-
wa nia ru chu ulicz ne go. Pa łecz ka
ta ka ma dłu go ści 50 cm, a gru bo -
ści 2–3 cm i mo że nie raz – jak

pod kre śla „GA iPP” – być i bro nią po li cjan ta.

4 XI – Pod czas ob ła wy zgi nął od ban dyc kiej ku li st. post. Lu dwik

Ga jek z IV KP PP w Dą bro wie Gór ni czej.

5–7 XI – Straj ki PPS w War sza wie, Kra ko wie, Tar no wie, Bo ry sła -

wiu i Trze bi ni. Do szło do starć z po li cją. Zgi nę ło kil ku na stu ro bot -

ni ków.

10 XI – Mi ni ster SW skie ro wał do wszyst kich wo je wo dów, ko mi -

sa rza rzą du m.st. War sza wy i de le ga ta rzą du w Wil nie okól nik po le ca -
ją cy po now nie i z ca łym na ci skiem ener gicz ne ści ga nie prze stępstw
li chwiar skich.

6 XI – Dwóch nie zi den ty fi ko wa nych spraw ców do ko na ło skry to -

bój cze go za ma chu na peł nią ce go służ bę pa tro lo wą post. Pio tra Ki -

piń skie go z Pod ko mi sa ria tu PP w Siel cach (pow.

bę dziń ski).

13 XI – „GA iPP” do no si: Ko men dant głów ny PP
Ma rian Bo rzęc ki (na zdjęciu) z po le ce nia le ka rzy pod dał
się ope ra cji z po wo du zro stu ki szek. Do ko nał jej szczę śli -
wie chi rurg dr Czar kow ski.

15 XI – Post. Mi chał Kopsz tejn z 2. kom pa nii gra nicz nej pow. łu -

ni niec kie go (woj. po le skie) za gi nął pod czas służ by war tow ni czej

na gra ni cy pol sko -so wiec kiej. Je go zwło ki wy ło wio no z rze ki Mo ra -

czan ki do pie ro w kwiet niu 1924 r. Jak usta lo no, zo stał za mor do wa -

ny przez prze myt ni ków. 

16 XI – Post. Fran ci szek Płon ka, funk cjo na riusz po ste run ku gra -

nicz ne go w Za ci szu (pow. wi leń ski), został za mor do wa ny przez ban -

dę dy wer san tów so wiec kich.

26 XI – Sąd Ape la cyj ny w War sza wie unie win nił insp. Jó ze fa Si -

kor skie go, by łe go ko men dan ta sto łecz ne go PP, z za rzu tów o bez czyn -
ność wła dzy w cza sie zajść gru dnio wych 1922 r. na uli cach sto li cy.

40 LAT TE MU
Listopad 1973

• Sierż. Ry szard Ja -

wor ski (na zdjęciu),

funk cjo na riusz KD

MO Sta re Mia sto we Wro cła wiu, był po stra chem po -

szu ki wa nych prze stęp ców. W 1972 r. sam za trzy -

mał 70, a do li sto pa da 1973 r. – 50, co sta no wi bli sko

po ło wę wszyst kich za trzy ma nych przez je go jed nost -

kę w tym okre sie. 

5 XI – W Fa bry ce Sa mo cho dów Oso bo wych na Że -

ra niu pod pi sa no po ro zu mie nie o współ pra cy mię dzy FSO i Szko łą

Ru chu Dro go we go w Pia secz nie. 

15 XI – W MSW od by ło się spo tka nie ak ty wu Kół Ro dzi ny Mi li -

cyj nej z kie row nic twem re sor tu.

22 XI – Roz sze rze nie i uak tyw nie nie współ pra cy dziel ni co wych

MO z lo kal ny mi ko mi te ta mi sa mo rzą du miesz kań ców by ło te ma tem

na ra dy zor ga ni zo wa nej w KM MO w Ło dzi. Uczest ni czy li w niej za -

stęp cy ko men dan tów dziel ni co wych MO nad zo ru ją cy ogni wa pre -

wen cji, kie row ni cy re fe ra tów ds. dziel ni co wych oraz wszy scy łódz cy

dziel ni co wi. 

24 XI – Uka za ło się za rzą dze nie Pre ze sa Ra dy Mi ni strów w spra -

wie oszczęd ne go go spo da ro wa nia po jaz da mi. Do ty czy ło m.in. tzw.

pu stych prze bie gów i jaz dy sa mo cho dów cię ża ro wych bez przy czep.

Na te wy kro cze nia uczu lo no kon tro le rów ru chu dro go we go MO.

27 XI – W Wo -

dzi sła wiu Ślą skim,

w obiek cie udo -

stęp nio nym przez

KWK „Zo fiów ka”,

otwar to har cer ski

ośro dek Mło dzie -

żo wej Służ by Ru -

chu. Kie rował nim

st. sierż. Ka rol Kar -

gul, kon tro ler rd. z miej sco we go ko mi sa ria tu, osią ga jąc zna ko mi te

efek ty w pra cy wy cho waw czej z mło dzie żą.

20 LAT TE MU
Listopad 1993

4 XI – W Byd gosz czy od by ły się

I Mi strzo stwa Pol ski Po li cji w Judo.

Star to wa ło 120 po li cjan tów z 21 ko -

mend wo je wódz kich. W punk ta cji dru ży no wej w ka te go rii do 35 lat

zwy cię ży ła gdań ska KWP. W ka te go rii po wy żej 35 lat naj lep sza by ła

dru ży na z Byd gosz czy.

9 XI – Mi ni ster SW An drzej Mil cza now ski pod czas prze słu cha -

nia w sej mo wej Ko mi sji Ad mi ni stra cji i Spraw We wnętrz nych po in -

for mo wał po słów m.in. o pro jek tach zwięk sze nia upraw nień

po li cjan tów oraz uchwa le nia za pi sów o świad ku ko ron nym i za ku pie

kon tro lo wa nym. 

11 XI – Ge ne ral skie no mi na cje w Bel we de rze. Na sto pień nad in -

spek to ra Po li cji mia no wa ni zo sta li: insp. Ze non Smo la rek – ko men -

dant głów ny Po li cji, oraz je go za stęp ca insp. Zdzi sław Cent kow ski.

18 XI – Przed sta wi cie le fir my Ford -Po land prze ka za li Po li cji

do pół rocz ne go te sto wa nia sie dem sa mo cho dów tej mar ki. Wszyst -

kie tra fią do jed no stek te re no wych. 

22 XI – W KGP prze by wał pre mier RP Wal de mar Paw lak. Spo t-

kał się z wi ce mi ni strem SW Je rzym Zi mow skim oraz kie row nic twem

KGP. Od wie dził tak że po li cyj nych związ kow ców ob ra du ją cych na po -

sie dze niu KKW NSZZP w Ol szyn ce ko ło Bia ło brze gów.

22 XI – Zmia ny ka dro we w MSW. Po dy mi sji prof. Je rze go Ko -

niecz ne go ze sta no wi ska sze fa UOP je go funk cję prze jął do tych cza -

so wy za stęp ca płk Gro mo sław Czem piń ski. No wym wi ce mi ni strem

SW zo stał płk Hen ryk Ja sik, ofi cer wy wia du.

23 XI – Sej mo wa Ko mi sja Ad mi ni stra cji i Spraw We wnętrz nych

przy ję ła pro jekt usta wy o za opa trze niu eme ry tal nym funk cjo na riu -

szy Po li cji i in nych służb mun du ro wych. Przy ję te roz wią za nia nie sa -

tys fak cjo nu ją jed nak po li cyj nych związ kow ców.

JERZY PACIORKOWSKI
zdj. ar chi wum
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Gdy by do szło do eks plo zji wszyst kich skła dów amu ni cji w cy ta -

de li, skut ki za ma chu by ły by nie wy obra żal ne. Na szczę ście de -

to na cja nie spo wo do wa ła po ża ru, a wy so kie wa ły ochron ne

osła bi ły fa lę ude rze nio wą.

KALENDARIUM PIERWSZEGO TYGODNIA PO TRAGEDII 
So bo ta, 13 paź dzier ni ka 1923 ro ku

Tuż przed godz. 9 w pół noc nej czę ści War sza wy roz le gła się po -

tęż na de to na cja, któ rą sły chać by ło na wet w Ży rar do wie i Mo dli nie.

Po niej po ja wi ły się kłę by czar ne go dy mu i sil ne za wi ro wa nia po wie -

trza spo wo do wa ne fa lą ude rze nio wą. Naj bar dziej ucier piał Żo li borz,

ale i po zo sta łe dziel ni ce mia sta za sła ne by ły odłam ka mi szkła, ka -

wał ka mi ode rwa ne go tyn ku i ce gieł.

Wia do mość o wy sa dze niu w po wie trze cy ta de li, gdzie – jak po -

wszech nie by ło wia do mo – sta cjo no wa ło woj sko i znaj do wa ły się skła -

dy amu ni cji, lo tem bły ska wi cy obie gła ca łe mia sto. Tłu my ga piów

ru szy ły w tam tym kie run ku, po tę gu jąc cha os na uli cach. 

Szyb ko na miej scu zda rze nia po ja wi ły się jed nost ki po li cji z po bli -

skie go Go lę dzi no wa, od dzia ły stra ży po żar nej i woj ska. Szczel nym

kor do nem od gro dzo no te ren ka ta stro fy, prze pusz cza jąc tyl ko ka ret -

ki i sa mo cho dy za re kwi ro wa ne na uli cach przez po li cję. Po ja wi li się

też człon ko wie rzą du, z mi ni strem spraw woj sko wych gen. bro ni Sta -

ni sła wem Szep tyc kim, mar szał ko wie se na tu i sej mu, przed sta wi cie -

le ma gi stra tu i ra dy miej skiej, pro ku ra tu ry, a tak że bi skup po lo wy

oraz ko men dant głów ny Po li cji Pań stwo wej Ma rian Bo rzęc ki. 

W miej scu, gdzie stał bu dy nek pro chow ni, na po wierzch ni

ok. 30 mkw. po ja wił się 10-me tro wy lej, w któ rym mo gła by się po mie -
ścić czte ro pię tro wa ka mie ni ca – jak na pi sał „Ilu stro wa ny Ku rier Co -

dzien ny”. Są sied nie pa wi lo ny, kil ka obiek tów sta jen nych i bu dy nek

warsz ta tów woj sko wych zo sta ły cał ko wi cie zruj no wa ne. Wo kół pię -

trzy ły się sto sy gru zu wy mie sza ne go z me bla mi, odzie żą i sprzę tem

do mo wym. Bez po śred nio przed wy bu chem w pro chow ni oraz

w warsz ta tach prze by wa li ludzie, w X pa wi lo nie miesz ka ły ro dzi ny

ofi ce rów i pod ofi ce rów. Nie wszy scy prze ży li. Spod ru mo wisk wy do -

by wa no zma sa kro wa ne zwło ki, któ re prze wo żo no do szpi tal nych

pro sek to riów. 

Ofia ry wy bu chu wo żo no bądź to na plat for mach, bądź też sa mo cho da -
mi. Ro bi ło to strasz ne wra że nie. Krew ście ka ła z sa mo cho dów na jezd -
nię – pi sał „Ku rier War szaw ski”. 

O godz. 13 ze brał się sejm, mar sza łek zło żył kon do len cje ro dzi -

nom ofiar za ma chu. Na znak ża ło by od ro czo no po sie dze nie sej mu

do wtor ku.

Po po łu dniu na uli cach War sza wy roz pla ka to wa no ode zwę rzą du

do oby wa te li, wzy wa ją cą do współ dzia ła nia i po słu chu. Po da no przy -

pusz czal ną przy czy nę wy bu chu: zbrod ni czy za mach, i da ne o licz bie

ofiar: sto kil ka dzie siąt osób za bi tych i ran nych, żoł nie rzy i ro bot ni ków,
a na wet ko biet i dzie ci. Szko dy ma te rial ne trud ne jesz cze do osza co -

wa nia, ale z pew no ścią wie lo mi liar do we. Ode zwę pod pi sa li: pre zes

Ra dy Mi ni strów Win cen ty Wi tos i 13 mi ni strów je go ga bi ne tu. 

Nie dzie la, 14 paź dzier ni ka
Ak cja ra tun ko wa trwa. Prze szu ki wa ne są gru zo wi ska. Wi dok jest

wstrzą sa ją cy. Gru zy po mie sza ne ze szcząt ka mi że la zi wa, wśród któ rych
wi dać strzę py ciał – re la cjo no wał dzien ni karz „IKC”.

Wy buch na te re nie cy ta de li był tak sil ny – na pi sa ła „Ga ze ta Ad mi ni -

stra cji i Po li cji Pań stwo wej” – że ro ze rwał na szcząt ki ko bie tę [prze by -

wa ją cą] nad Wi słą oraz zbu rzył czę ścio wo świe żo wy bu do wa ną ko lo nię
na Żo li bo rzu i tam rów nież spo wo do wał ofia ry. (…) Za grze bał za ło gę
rusz ni ka rzy (6 lu dzi) i za bił kil ku żoł nie rzy z 30 p.p., od by wa ją cych ćwi -
cze nia nad Wi słą – do no sił „Ku rier War szaw ski”.

Dan tej skie sce ny od no to wał „Ilu stro wa ny Ku rier Co dzien ny”

w pro sek to rium woj sko wym, gdzie ro dzi ny ofiar iden ty fi ko wa ły

szcząt ki swych naj bliż szych. Au tor in for ma cji nie szczę dził czy tel ni -

kom ma ka brycz nych opi sów: Ko ło jed nych z no szy zbi ty tłum. Le żą
tam szcząt ki zwłok ludz kich, ca łe osma lo ne, tyl ko bia łe mi po zo sta ły dwie
sto py z czę ścią łyd ki, okry tej strzę pa mi bie li zny. Obok roz szar pa na rę ka
z po ło wą tu ło wia…

Po li cja i woj sko za bez pie cza ją te ren ka ta stro fy, nie do pusz cza jąc

ga piów i chro niąc ura to wa ny do by tek przed zło dzie ja mi.

Z ko mu ni ka tu woj ska: (…)[W cy ta de li] eks plo do wa ło 65 tys. kg
pro chu bez dym ne go wło skie go oraz 3 to ny pi rok sy li ny. Proch ten ma nie -
zwy kłą si łę wy bu cho wą. Gro zi wy bu chem wszę dzie tam, gdzie jest na gro -
ma dzo ny w wiel kiej ilo ści (…), [nie wła ści wie prze cho wy wa ny] ła two
się roz kła da [i eks plo du je].

Zda niem po li cji wy buch nie był jed nak dzie łem przy pad ku, ale ce -

lo wej ak cji wy wro to wej. Ko lej nym ak tem ter ro ru ma ją cym zde sta bi -

li zo wać sy tu ację po li tycz ną w kra ju.

Wto rek, 16 paź dzier ni ka
O godz. 9 w ko ście le św. Krzy ża od by ło się uro czy ste na bo żeń stwo

ża łob ne, a na stęp nie wy pro wa dze nie zwłok pierw szych ofiar wy bu -

chu na woj sko wy Cmen tarz Po wąz kow ski. Asy stę ho no ro wą peł ni li

ka wa le rzy ści z 1. Puł ku Szwo le że rów i żoł nie rze z 30. Puł ku Strzel -

ców Ka niow skich. Za 22 trum na mi, wie zio ny mi na ka ra wa nach, szli

przed sta wi cie le rzą du z mi ni stra mi Głą biń skim, Kier ni kiem, No wo -

dwor skim i Szep tyc kim na cze le; przed sta wi cie le se na tu i sej mu

z mar szał kiem Ma cie jem Ra ta jem, uni wer sy te tu i po li tech ni ki z rek -

to ra mi, de le ga cje sto wa rzy szeń, Ra da Miej ska i nie zli czo ne rze sze

miesz kań ców War sza wy.

Mi ni ster stwo Spraw Woj sko wych zde men to wa ło pra so wą in for ma -

cję o moż li wo ści sa mo za pło nu pro chu wło skie go. Ostat nia kon tro la

sta nu ma ga zy nów, prze pro wa dzo na w po ło wie sierp nia, nie zna la zła

żad nych nie pra wi dło wo ści. 

Śro da, 17 paź dzier ni ka
„IKC” pu bli ku je li stę osób po szko do wa nych w so bot nim za ma chu

(ran nych i cięż ko ran nych), któ rym po mo cy le kar skiej udzie li ły war -

szaw skie szpi ta le i punk ty opa trun ko we (z po da niem na zwisk i ad -

re sów za miesz ka nia).

POLICYJNY PITAWAL Terroryzm w przedwojennej Polsce POLICJA 997       listopad 2013 r.34

W październiku minęła 90. rocznica największego aktu terrorystycznego w przedwojennej Polsce. 
W wyniku wysadzenia w powietrze budynku prochowni, zlokalizowanej na terenie warszawskiej cytadeli, 
zginęło 28 osób, w tym kilkoro dzieci. Ponad pięćset osób doznało obrażeń, około stu bardzo ciężkich. 

Zamach na cytadelę
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Pra sa pod kre śla ogrom ną ofiar ność służb za an ga żo wa nych naj pierw

w ak cję ra tow ni czą, a na stęp nie w dzia ła nia po rząd ko we na te re nie

cy ta de li i w jej bez po śred nim są siedz twie.

Czwar tek, 18 paź dzier ni ka 
W dzien ni kach ogól no pol skich uka za ła się ofi cjal na li sta ofiar wy -

bu chu w cy ta de li. Jest na niej 25 na zwisk: sie dem to ko bie ty – żony

ofi ce rów i pod ofi ce rów, oraz czwo ro ich ma łych dzie ci. Po zo sta li to

pra cow ni cy cy wil ni za trud nie ni w woj sku i je den żoł nierz, 24-let ni

sze re go wiec Mi chał Szczur. 

W mo men cie wy bu chu w bu dyn kach ko sza ro wych żoł nie rzy by ło

nie wie lu, więk szość od by wa ła ćwi cze nia po za cy ta de lą.

So bo ta, 20 paź dzier ni ka
Pre zy dent RP Sta ni sław Woj cie chow ski wi zy tu je war szaw skie

szpi ta le, od wie dza jąc naj cię żej po szko do wa ne ofia ry ter ro ry stycz ne -

go ata ku.

ZA MACH CZY WY PA DEK?
Śledz two ma ją ce wy ja śnić przy czy nę wy bu chu w cy ta de li wsz czę -

ły nie za leż nie od sie bie pro ku ra tu ra woj sko wa i po li cja. O ile jed -

nak wła dze woj sko we od po cząt ku bar dziej skła nia ły się do wer sji

„nie szczę śli we go wy pad ku”, o ty le funk cjo na riu sze po li cji – zna jąc

do sko na le za gro że nia ze stro ny ko mu ni stycz nych eks tre mi stów

oraz ich bo jó wek – by li nie mal pew ni, że to wła śnie oni sto ją za tym

ak tem ter ro ru. Nie cze ka jąc więc na roz wój wy da rzeń, już w no cy

z 14 na 15 paź dzier ni ka do ko na li pre wen cyj nych za trzy mań osób

po dej rze wa nych o przy na leż ność do par tii ko mu ni stycz nej bądź

sprzy ja nie tej ide olo gii. Ak cja ob ję ła ca łą Pol skę. Za an ga żo wa no

wiel kie si ły, zmo bi li zo wa no kon fi den tów, aby zna leźć ja kiś punkt

za cze pie nia. 

Po cząt ko wo wy da wa ło się, że śledz two utknie w mar twym punk -

cie. Jak pół ro ku wcze śniej, kie dy nie zi den ty fi ko wa ni za ma chow cy

pod ło ży li ła dun ki wy bu cho we pod miesz ka nie rek to ra UJ Wła dy sła -

wa Na tan so na, lo ka le sto łecz nych dzien ni ków „Ga ze ty Po ran nej”

i „Ga ze ty War szaw skiej” oraz na Uni wer sy te cie War szaw skim. Ten

ostat ni za mach spo wo do wał śmierć pro fe so ra uni wer sy tec kie go

Romana Orzęc kie go, spe cja li sty z dzie dzi ny sta ty sty ki. Czy był on

dzie łem tych sa mych ter ro ry stów?

Na po twier dze nie tej te zy nie by ło ani bez po śred nich świad ków,

ani żad nych do wo dów. Da lej więc pe ne tro wa no śro do wi ska sym pa -

ty zu ją ce z ko mu ni sta mi oraz ukra iń ski mi na cjo na li sta mi. Pod ko niec

paź dzier ni ka uzy ska no wresz cie istot ną in for ma cję: je den z kon fi -

den tów po li cji po li tycz nej – Jó zef Cech now ski, któ re mu uda ło się

prze nik nąć do struk tur war szaw skie go od dzia łu KPP, zdo był na zwi -

ska kil ku człon ków tej par tii na le żą cych do ko mu ni stycz nej bo jów -

ki. To jej dzie łem mia ły być prze pro wa dzo ne wio sną 1923 r. w Pol sce

za ma chy bom bo we. Wśród wy mie nio nych przez Cech now skie go ko -

mu ni stycz nych bo jów ka rzy zna leź li się m.in. dwaj mło dzi ofi ce ro wie

woj ska: por. Wa le ry Ba giń ski z Cen tral nej Szko ły Zbroj mi strzów

(miesz kał na te re nie cy ta de li) i ppor. An to ni Wie czor kie wicz z eks -

po zy tu ry II Od dzia łu Szta bu Ge ne ral ne go. Po zo sta li to Mie czy sław

Kra siń ski, Mie czy sław Ro ther i Lu cjan Ma śliń ski.

Wszy scy zo sta li aresz to wa ni i po krót kim śledz twie 20 li sto pa da

1923 r. sta nę li przed war szaw skim Są dem Okrę go wym Woj sko wym.

W ak cie oskar że nia za rzu co no im udział w kil ku ak tach ter ro ry stycz -

nych na obiek ty pań stwo we, ta bor ko le jo wy i dro gi że la zne. Za ma -

chu na cy ta de lę nie moż na im by ło przy pi sać, bo w tym cza sie

znaj do wa li się już za kra ta mi. 

Ca łe oskar że nie opie ra ło się na ze zna niach kon fi den ta Cech now -

skie go, któ ry twier dził, że do wód cą bo jów ki był Ba giń ski, a za ma chy

in spi ro wa ne i fi nan so wa ne by ły przez Zwią zek So wiec ki. Za rów no

por. Ba giń ski, jak i po zo sta li oskar że ni po twier dza li swo je związ ki

z KPP, ale nie przy zna wa li się do żad nych ak tów ter ro ry stycz nych. 

Sąd nie dał jed nak wia ry ich tłu ma cze niom i ska zał oby dwu ofi ce -

rów na ka rę śmier ci. Po zo sta li oskar że ni za przy na leż ność do gru py

ter ro ry stycz nej otrzy ma li po 15 lat cięż kie go wię zie nia. Fak tycz ni

spraw cy za ma chu na cy ta de lę nie zo sta li ni gdy usta le ni.

WY MIA NA NA GRA NI CY
Ba giń ski i Wie czor kie wicz nie sta nę li jed nak przed plu to nem eg ze -

ku cyj nym. Pre zy dent RP Sta ni sław Woj cie chow ski sko rzy stał z przy -

słu gu ją ce go mu pra wa ła ski i za mie nił im ka rę śmier ci na do ży wot nie

wię zie nie. Od sie dzie li tyl ko kil ka na ście mie się cy. Upo mnie li się

o nich mo co daw cy z Mo skwy, pro po nu jąc stro nie pol skiej wy mia nę

jeń ców. Za dwóch swo ich agen tów pro po no wa li uwol nie nie księ dza

Bro ni sła wa Ussa sa oraz Jó ze fa Łasz kie wi cza, by łe go kon su la RP

w Gru zji, aresz to wa ne go przez bol sze wi ków wraz z ca łą ro dzi ną. Wy -

mia na mia ła się od być 29 mar ca 1925 r., o godz. 16, na gra nicz nej

sta cji ko le jo wej Ko ło so wo. 

***

Czy do szło do niej i ja kie by ły dal sze lo sy pol skich ofi ce rów ska pe -

ro wa nych przez bol sze wic kie służ by, pi sa li śmy w nr. 3. na sze go ma -

ga zy nu, w mar cu 2009 r., w pi ta wa lu pt. „Za bi łem dwóch wście kłych

psów…”.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „IKC”
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Podczas VI Międzynarodowego
Seminarium Poligraficznego,
zorganizowanego przez Komendę
Główną Żandarmerii Wojskowej,
mówiono m.in. o badaniach
poligraficznych świadków
koronnych.

Pod ko niec wrze śnia w Wa ple wie (woj.

war miń sko -ma zur skie) spo tka li się eks -

per ci ba dań po li gra ficz nych Po li cji, Żan -

dar me rii Woj sko wej, Stra ży Gra nicz nej, ABW

i służb woj sko wych. W tym ro ku mi nę ło 50 lat

od pierw szych ba dań po li gra ficz nych wy ko na -

nych w pol skim pro ce sie kar nym – prze pro -

wa dził je kie row nik Za kła du Kry mi na li sty ki

Uni wer sy te tu War szaw skie go prof. Pa weł Ho -

ro szow ski. Cho ciaż od pół wie ku wa rio graf jest

wy ko rzy sty wa ny w pol skiej pro ce du rze kar nej,

wciąż peł no mi tów na te mat sa me go urzą dze -

nia i prze pro wa dza nych na nim ba dań.

Jed no z se mi na ryj nych wy stą pień do ty czy ło

wpro wa dze nia ba dań po li gra ficz nych do pro ce -

du ry przy zna wa nia sta tu su świad ka ko ron ne go.

W Pol sce nie ma obo wiąz ko wych ba dań ani na

eta pie pro ce du ry kan dy dac kiej, ani po przy zna -

niu te go sta tu su, aby mo ni to ro wać za cho wa nia

oso by ob ję tej pro gra mem ochro ny świad ka pod

ką tem ujaw nie nia jej ewen tu al ne go udzia łu

w prze stęp stwach, o któ rych mówią art. 10 i 11

usta wy o świad ku ko ron nym. 

BA DA NIA OBO WIĄZ KO WE
– Obo wią zek prze pro wa dze nia ba dań po li gra -

ficz nych kan dy da tów na świad ków ko ron nych

i na stęp nie sa mych już świad ków po wi nien

być wpi sa ny do usta wy o świad ku ko ron nym

– uwa ża dr Piotr Her bow ski, ad iunkt z In sty -

tu tu Pra wa Szko ły Wyż szej Psy cho lo gii Spo -

łecz nej, Wy dział Za miej sco wy w Po zna niu.

– Naj dłu żej w Eu ro pie po stę po wa nie

z udzia łem świad ka ko ron ne go trwa wła śnie

w Pol sce, w związ ku z tym m.in. ist nie je ko -

niecz ność spraw dze nia, czy kan dy da ci na

świad ków ze zna ją nie praw dę lub za ta ja ją

praw dę, czy nie po peł ni li no we go prze stęp -

stwa al bo czy nie za ta ili ma jąt ku. O ile mi

wia do mo, w na szym kra ju tyl ko trzy oso by

stra ci ły sta tus świad ka ko ron ne go. Za in te re -

so wa nie or ga nów ści ga nia ko ron ny mi usta je

w mo men cie umo rze nia po stę po wa nia.

W ja ki spo sób zwe ry fi ko wać to, co mó wi

kan dy dat na ko ron ne go lub świa dek ko ron ny?

Prze słu cha nia by wa ją po bież ne, zda rza ją się

też nie do kład ne czyn no ści ope ra cyj ne al bo na -

wet lek ce wa że nie wy mo gów usta wo wych

w trak cie przy zna wa nia sta tu su świad ka. Nie -

jed no krot nie nie ist nie ją też do wo dy ma te rial -

ne, któ re mo gły by po twier dzić in for ma cje

po da wa ne przez skru szo ne go prze stęp cę.

– Dla te go po wstał po mysł, by obo wiąz ko -

we ba da nia wa rio gra ficz ne sta ły się ele men -

tem za rzą dza nia ry zy kiem w in sty tu cji

świad ka ko ron ne go – wy ja śnia kom. Do mi ni -

ka Słap czyń ska, eks pert ba dań wa rio gra ficz -

nych z CLKP. – To na ra zie pro po zy cja,

trzeba ją jesz cze do pra co wać i prze dys ku to -

wać w śro do wi sku. W Sta nach Zjed no czo -

nych kan dy da ci sta ra ją cy się o ob ję cie pro gra-

mem ochro ny świad ka, je śli od by wa ją ka rę

po zba wie nia wol no ści, obo wiąz ko wo mu szą

być pod da ni ta kim ba da niom.

Po dob ną myśl za mie ścił na swo jej stro nie

in ter ne to wej Jan Woj ta sik: w la tach 2000–

2010 pro ku ra tor okrę go wy w Zie lo nej Gó rze,

a obec nie wy kła dow ca Kra jo wej Szko ły Są -

dow nic twa i Pro ku ra tu ry w Kra ko wie. Pi sze,

że na dro dze do kon wer sji po dej rza ne go do pro -
ce so wej ro li świad ka ko ron ne go na le ży po sta wić
jesz cze je den filtr – ukie run ko wa ne na dia gno -
sty kę szcze ro ści ba da nie wa rio gra ficz ne. (…) Po -
zy tyw ny wy nik ta kie go ba da nia był by w tej
kon cep cji jed nym z wa run ków do pusz cze nia do -
wo du z ze znań świad ka ko ron ne go, ne ga tyw ny
prze kre ślałby ta ką moż li wość. Waż niej szy
jednak wy da je się efekt psy cho lo gicz ny. Świa do -
mość cze ka ją ce go ba da nia, któ re go nie moż na
unik nąć, i prze ko na nie o je go de ma ska tor skich
moż li wo ściach bez wąt pie nia po wstrzy ma tych
kan dy da tów na świad ka ko ron ne go, któ rzy go -
to wi są pod jąć się tej ro li z pla nem ma ni pu lo wa -
nia po sia da ną wie dzą w spo sób nie szcze ry wo bec
or ga nów pro ce so wych.

AN KIE TY DLA ŚWIAD KÓW
W an kie to wych ba da niach po rów naw czych

świad ków ko ron nych, wy ko na nych przez dr.

Zbi gnie wa Rau w 2012 r. i za pre zen to wa nych

w Pro ku ra tu rze i Pra wie (nr 5/2013), au tor py -

tał ko ron nych m.in. o to, co im obec nie naj bar -

dziej do skwie ra. 85 proc. stwier dzi ło, że jest to

nie pew ność przy szło ści, 36 proc. wska za ło

na cią głe za gro że nie, 32 proc. na brak pie nię -

dzy, 11 proc. na sa mot ność, 9 proc. na ko niecz -

ność pro wa dze nia ży cia in ne go niż wcze śniej,

a 8 proc. na izo la cję. Ko ron ni wska zy wa li też

na zbyt dłu gi czas trwa nia pro gra mu; je dy nie

37 proc. ba da nych stwier dzi ło, że pro gram

ochro ny świad ków speł nia ich ocze ki wa nia.

Za da no im też py ta nie, co prze wa ży ło, że

zde cy do wa li się na współ pra cę z wy mia rem

spra wie dli wo ści. Od po wie dzi do ty czy ły głów -

nie chę ci ze rwa nia ze świa tem prze stęp czym

i po trze by prze by wa nia z ro dzi ną oraz po wro -

tu do nor mal ne go ży cia. Au tor ba dań pi sze: Tu
na le ży zdać so bie jed nak spra wę, że re flek sje do -
ty czą ce po stę po wa nia człon ka zor ga ni zo wa nej
gru py prze stęp czej przy szły do pie ro po za trzy ma -
niu przez po li cję i za sto so wa niu przez sąd środ -
ka za po bie gaw cze go w po sta ci tym cza so we go
aresz to wa nia. Z re gu ły ta kie re flek sje nie mia ły
miej sca przed tym fak tem. Dla 30 proc. ba da -

nych po wo dem pod ję cia współ pra cy z wy mia -

rem spra wie dli wo ści był wy rok wy da ny na

nich przez człon ków gru py. Na spe cy ficz ną sy -

tu ację wy two rzo ną przez po li cję wska za ło

28 proc., a 26 proc. – na od cię cie się człon ków

gru py od re spon den ta po je go aresz to wa niu,

co skło ni ło go do współ pra cy ja ko świa dek ko -

ron ny. Per spek ty wa dłu go let nie go wię zie nia

by ła ar gu men tem dla 19 proc., a chęć ze msty

na po zo sta łych człon kach gru py – dla 11 proc.

Na py ta nie, ja kie ko rzy ści od nie śli ko ron ni

z pro gra mu, aż 59 proc. wska za ło na „zmia nę

sys te mu war to ści”. Z ko lei 43 proc. wy bra ło

od po wiedź „pod nie sie nie po zio mu wy kształ -

ce nia”. 39 proc. „zdo by cie no wych kwa li fi ka -

cji za wo do wych”, a po 27 proc. „moż li wość

le cze nia ogól ne go i sto ma to lo gicz ne go” i „uzy -

ska nie no wej toż sa mo ści”. Na stęp ne od po wie -

dzi to: „za ło że nie ro dzi ny” (25 proc.), „po pra -

wa re la cji z naj bliż szą ro dzi ną bę dą cą w pro -

gra mie” (18 proc.), „upo rząd ko wa nie spraw

za dłu żeń, ali men tów, in nych spraw urzę do -

wych” (14 proc.), „ze rwa nie z uza leż nie nia mi”

(13 proc.), „po moc psy cho lo ga” (11 proc.). 

W oma wia nych ba da niach re pre zen ta tyw -

ność prze ba da nej pró by wy nio sła 58 proc.

świad ków ko ron nych (przy 95 pro gra mach

ochro ny).

ALEK SAN DRA WI CIK
zdj. Syl wia Gu zow ska (KGŻW) 
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Wariograf dla koronnego?

Wariograf analogowy
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–U nas o ko mu ni ka cji we wnętrz nej się nie

mówi, ona po pro stu funk cjo nu je – mó wi

na czel nik Wy dzia łu Ko mu ni ka cji Spo łecz -

nej KWP w Ło dzi nad kom. Ja ro sław Ja nus. – Je śli z ja -

kie go kol wiek po wo du funk cjo no wa nie to zo sta nie

za kłó co ne, do bry prze ło żo ny na tych miast to za uwa ży.

RO LA SZE FA
Je śli jed nost ka lub ko mór ka or ga ni za cyj na za czy na pra -

co wać źle, po ja wia ją się błę dy, opóź nie nia czy po pro stu

zła at mos fe ra, dzia ła nie ko mu ni ka cji we wnętrz nej po -

win no być prze ana li zo wa ne w pierw szej ko lej no ści. Bra -

ki ła two zi den ty fi ko wać i rów nie ła two na pra wić.

Cza sa mi pro blem moż na wy eli mi no wać jed ną roz mo wą.

– Je śli wi dzę, że z pra cow ni kiem jest coś nie tak, to

oczy wi ście za wsze mo gę go we zwać, zru gać i po że gnać

krót kim „od ma sze ro wać” – mó wi na czel nik Ja nus.

– Wte dy o to, że pro blem nie zo sta nie roz wią za ny, a na -

wet się na si li, mo gę mieć pre ten sje tyl ko do sie bie. Je śli

na to miast po roz ma wiam z nim we wła ści wy spo sób, do -

wiem się, że w do mu zo sta ło cho re dziec ko, to wiem,

że nie ma szans, że by ten pra cow nik te go dnia sku pił

się na za da niu. Da ję je ko muś in ne mu i za da nie jest wy -

ko na ne.

WIE DZIEĆ WIĘ CEJ
Ele men tem ko mu ni ka cji we wnętrz nej jest umie jęt ność

czer pa nia in for ma cji z ota cza ją ce go świa ta. Na wet tak

po zor nie drob na rzecz, jak np. kart ka po wie szo na

na tablicy ogło szeń, mo że ujaw nić o pra cow ni kach coś,

o czym prze ło żo ny nie miał do tąd po ję cia. 

– Cza sa mi nam, prze ło żo nym, wy da je się, że wie my

o na szych lu dziach je śli nie wszyst ko, to przy naj mniej

bar dzo du żo – mó wi ko men dant po wia to wy Po li cji

w Wie lu niu mł. insp. Grze gorz Dzierz kow ski. – Ten, kto

tak my śli, ro bi du ży błąd, któ ry mo że mieć wpływ na ja -

kość pra cy je go ze spo łu. 

Oczy wi ście nie cho dzi o to, by prze ło żo ny pod stęp nie

zdo by wał in for ma cje o pra cow ni kach, ale aby stwa rzał

wa run ki do te go, by sa mi pra cow ni cy chcie li opo wia dać

o swo ich umie jęt no ściach i za in te re so wa niach. Wspo -

mnia na ta bli ca ogło szeń czy wspól ne zor ga ni zo wa nie

wy dzia ło wej uro czy sto ści po zwo li prze ło żo ne mu le piej

ad re so wać po le ce nia czy two rzyć efek tyw niej sze ze spo -

ły do re ali za cji kon kret nych za dań. 

MISTRZ I UCZEŃ
Wła ści we wy ko rzy sty wa nie ko mu ni ka cji we wnętrz nej

przez prze ło żo ne go po win no po le gać rów nież na za dba -

niu o to, by funk cjo no wa ła ona mię dzy pra cow ni ka -

mi. I nie cho dzi tyl ko o pro stą wy mia nę ko mu ni ka tów,

ale przede wszyst kim do świad czeń. W Po li cji for mal nie

nie obo wią zu je re la cja mistrz – uczeń, ale dla do bra in -

sty tu cji wszę dzie tam, gdzie to moż li we, po win no się

ją wdra żać. Za dba nie, aby prze kaz np. po le ce nia służ bo -

we go do tarł do wszyst kich pra cow ni ków, jest sto sun ko -

wo pro ste. Są na rzę dzia, są pro ce du ry. Znacz nie trud niej

stwo rzyć ta kie wa run ki, by wie dza i do świad cze nie star -

szych pra cow ni ków w spo sób na tu ral ny wzbo ga ca ły 

za pał mło dych kadr. 

– Po ja wia się cza sa mi po ku sa, by star szych pra cow ni -

ków wy py chać na eme ry tu rę, bo na przy kład mniej

spraw nie niż mło dzież ob słu gu ją kom pu te ry – za uwa ża

ko men dant Dzierz kow ski. – To du ży błąd. Bo co z tego,

że zo sta ną przed kom pu te ra mi ci, któ rzy wie dzą, jak je

ob słu gi wać, sko ro nie bę dą mie li po ję cia, co i dla cze go

do nich wpro wa dzić? 

VOX PO PU LI
Naj le piej jest, jeśli pod wład ni o pro ble mach i po trze -

bach mó wią wprost. Je śli jed nak z ja kich kol wiek po -

wo dów to nie na stę pu je, ro lą prze ło żo ne go jest to

za uwa żyć i od po wied nio za re ago wać.

– Je śli moi lu dzie ma ją wra że nie, że cze goś im w kon -

tak tach ze mną bra ku je, mó wią o tym i wspól nie sta ra -

my się te mu za ra dzić – mó wi na czel nik Wy dzia łu

Kon wo jo we go KWP w Ło dzi mł. insp. Ma rek No so wicz.

– Pod wład ni mo gą mi za dać każ de py ta nie; nie boją się

i to czy nią. Ro lą prze ło żo ne go jest bo wiem od po wia dać

na wet na py ta nia trud ne i nie wy god ne.

Przy kła dem te go mo że być sy tu acja, w któ rej po le ce -

nie jest w od czu ciu pod wład ne go ma ło pre cy zyj ne. Jeśli

pój dzie do prze ło żo ne go i po wie: sze fie, nie wiem, czy do -
brze ro zu miem, czy cho dzi o to, że..., to wszyst ko jest w po -

rząd ku. Prze ło żo ny spre cy zu je, o co cho dzi, pra cow nik

po zbę dzie się wąt pli wo ści i za da nie zo sta nie wy ko na ne

na czas. A prze ło żo ny po wi nien za sta no wić się, czy wy -

da wa ne przez niego po le ce nia są wy star cza ją co ja sne.

Go rzej, je śli pra cow nik do prze ło żo ne go nie pój dzie, bo

np. bę dzie się oba wiał, że zo sta nie uzna ny za ma ło roz -

gar nię te go. Stra ci czas na roz pa try wa nie róż nych wa rian -

tów, bę dzie za wra cał gło wę ko le gom, py ta jąc, jak oni to

po le ce nie ro zu mie ją, a efekt je go pra cy i tak mo że nie

być zgod ny z ocze ki wa niem prze ło żo ne go.

– To po zor nie drob ne rze czy, ale na wet kil ka zia ren

pia sku rzu co ne w try by do brze dzia ła ją cej ma szy ny po -

tra fi ją unie ru cho mić – pod kre śla na czel nik No so wicz.

– Ko mu ni ka cja we wnętrz na jest po to, by ta ma szy -

na dzia ła ła bez zgrzy tów.

PA TRY CJA GRUSZ CZE LAK
Wy dział Ko mu ni ka cji Spo łecz nej KWP w Ło dzi

TYLKO SŁUŻBA Komunikacja wewnętrzna w praktyce (2) POLICJA 997       listopad 2013 r.38

Jest, choć się o niej nie mó wi
Kompetencje i zadania przełożonych wymienione są w Zarządzeniu
nr 21 Komendanta Głównego Policji z 1993 r. w sprawie
funkcjonowania organizacji hierarchicznej w Policji. O komunikacji
wewnętrznej nie ma tam ani słowa, pewnie dlatego, że zarządzenie
ma już 20 lat. Między wierszami jednak można znaleźć całkiem
sporo. Przełożony, który nie potrafi czytać między wierszami,
prędzej czy później poniesie tego konsekwencje.
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Czterysta osób przez kilka
wrześniowych dni przemierzało
szlaki Beskidu Śląskiego,
uczestnicząc w XXI Ogólnopolskim
Rajdzie Górskim Służb
Mundurowych Resortu Spraw
Wewnętrznych „Beskidy 2013”. 
To rekord frekwencji na imprezie,
którą od ponad dwudziestu lat
przygotowuje środowisko 
policyjne. 

D la po rów na nia – w 1998 r. w raj dzie

zor ga ni zo wa nym w Be ski dzie Ni skim

wzię ło udział 86 osób. Prze ło mem był

rok 2000, gdy spo tka nie mun du ro wych tu -

ry stów od by ło się w Za ko pa nem. Wte dy zo -

sta ła prze kro czo na gra ni ca stu uczest ni ków.

Trzy lata póź niej w Gó rach So wich by ło już

po nad 150 osób, a w 2007 r. w ju bi le uszo -

wym 15. raj dzie, któ ry prze pro wa dzo no

w Gó rach Świę to krzy skich, wzię ło udział

221 tu ry stów. Rok te mu w Ta trach zja wi ło

się… 397 osób, a w tym, w Szczyr ku by ło ich

do kład nie 401! 

ZA CZĘ ŁO SIĘ  OD SPO TKAŃ 
Wcze śniej wspól ne gór skie wę dro wa nie

od by wa ło się pod szyl dem „Spo tkań Tu ry -

stycz nych Po li cji”. W 2011 r. im pre zę prze -

mia no wa no na Ogól no pol ski Rajd Gór ski

Służb Mun du ro wych Re sor tu Spraw We -

wnętrz nych. Przy go to wu ją ją pa sjo na ci

z Ko mi sji Tu ry sty ki w Re sor cie Spraw We -

wnętrz nych. Rajd jest ogól nie do stęp ny.

Od by wa się pod pa tro na tem ko men dan ta

głów ne go Po li cji, fun da to ra naj waż niej sze -

go pu cha ru. Im pre za wpi sa na jest tak że do

cen tral ne go ka len da rium, któ re opra co wu -

je Za rząd Głów ny Pol skie go To wa rzy stwa

Tu ry stycz no -Kra jo znaw cze go. 

– Nie wiem, jak bar dzo jesz cze mo że

wzro snąć za in te re so wa nie na szą im pre zą

– mó wi Ka zi mierz Rab czuk, prze wod ni czą -

cy Ko mi sji Tu ry sty ki w Re sor cie Spraw

We wnętrz nych, na co dzień eks pert Wy -

dzia łu Pre zy dial ne go KWP w Kra ko wie.

– Wszyst ko za le ży od ba zy noc le go wej. Nie

ma w Pol sce kil ku dnio wych raj dów z za pla -

no wa ny mi tra sa mi, re gu la mi nem i kon kur -

sa mi tu ry stycz ny mi o tak du żej licz bie

uczest ni ków. Są zlo ty, zła zy, ale nie raj dy. 

NIE TYL KO WĘ DRO WA NIE 
W tym ro ku rajd od by wał się w dniach 

24–28 wrze śnia w Be ski dzie Ślą skim. Ba zą

było Cen trum Kon gre sów i Re kre acji „Orle

Gniaz do” w Szczyr ku. Otwar cie raj du na -

stą pi ło w sank tu arium na Szczyr kow s-

kiej Gó rze Bło go sła wieństw. Uczest ni cy 

prze mie rza li gór skie szla ki przez trzy dni.

Ry wa li zo wa ło 39 dru żyn pie szych i jed na ro -

we ro wa. Punk ty ujem ne dru ży na mo gła do -

stać za omi nię cie punk tu kon tro l ne go lub...

za kłó ca nie ci szy noc nej. Punk ty do dat nie

otrzy my wa ło się za wła ści wy ubiór, po sia da -

nie na tra sie ap tecz ki, pro por ca i zwe ry fi -

ko wa nej ksią żecz ki Gór skiej Od zna ki

Tu ry stycz nej. Moż na by ło je zdo być tak że

w kon kur sie pio sen ki tu ry stycz nej, spraw -

dzia nie wie dzy o te re nie, tur nie ju strze lec -

kim i kon kur sie rzu tu gra na tem. Naj młod si

wzię li udział w dzie cię cych igrzy skach. 

ZA ROK W LĄD KU 
Pierw sze miej sce i Pu char Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji zdo by ła dru ży na „Ósem -

ka I” z Ko ła PTTK nr 8 – Klu bu Gór skie go

„Or ły”, dzia ła ją ce go przy KSP, w któ rej

miał przy jem ność wraz z sy nem cho dzić ni -

żej pod pi sa ny. Dru gie miej sce i Pu char Ko -

men dan ta Głów ne go Stra ży Gra nicz nej

wy wal czy ła dru ży na „Tramp” z Za rzą du

Te re no we go NSZZP w Puł tu sku. Trze cie

miej sce i Pu char Pre ze sa Za rzą du Głów ne -

go PTTK zdo by ła dru ży na „Bo bry” z KPP

w Draw sku Po mor skim. Pierw sze miej sce

w kon kur sie pio sen ki tu ry stycz nej za ję ła

dru ży na „Ra dar” ze Szcze ci na, a przed sta -

wi cie le „Ósem ki I” otrzy ma li na gro dę pu -

blicz no ści. W kon kur sie strze la nia z bro ni

krót kiej naj lep sza oka za ła się Mi ro sła wa

Trza ska z dru ży ny „Azy mut” z Le gni cy.

Bro nią dłu gą naj sku tecz niej po słu gi wał się

Krzysz tof Stach nik z dru ży ny „Kon tra”

z KPP w Bia ło gar dzie, a gra na tem naj le piej

rzu cał Syl we ster Za błoc ki z KMP w Gdań -

sku. Naj lep szy w spraw dzia nie wie dzy o te -

re nie był Ja nusz Czer wik z dru ży ny

„Ples si no” z Pszczy ny. 

– Te go rocz ny rajd na pew no był in ny niż

po przed nie, po nie waż każ dy jest in ny

– śmie je się pod insp. w sta nie spo czyn ku

Grze gorz Ser ba kow ski, któ ry od 14 lat jest

ko man do rem je sien nych raj dów. – No vum

by ło roz po czę cie w sank tu arium. By ła re -

kor do wa licz ba uczest ni ków i, co cie szy

mnie naj bar dziej, prze cho dzi my do tu ry -

sty ki ro dzin nej, mię dzy po ko le nio wej. To

jest przy szłość PTTK, to jest przy szłość

tu ry sty ki w Pol sce. W tym ro ku na rajdzie

było pra wie czter dzie ścio ro dzie ci. 

W przy szłym ro ku wrze śnio wy rajd od bę -

dzie się na szla kach wo kół Ląd ka -Zdro ju.

Or ga ni za to rzy wstęp nie za re zer wowali

oko ło 450 miejsc w pię ciu tam tej szych sa -

na to riach.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 

Rekordowy rajd
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Policjanci podejmują interwencję wobec nieletniego,
który dopuścił się czynu karalnego, i zgodnie z prawem
muszą skierować sprawę do sądu rodzinnego.
W każdym wypadku, bez wyjątku. To samo dotyczy
sytuacji ujawnienia okoliczności świadczących
o demoralizacji.

W czerw co wym nu me rze mie sięcz ni ka „Po li cja 997” pi sa -

li śmy o 15-lat ce, któ ra prze bie gła przez uli cę na czer -

wo nym świe tle. Spra wa tra fi ła do Wy dzia łu Ro dzin ne go

i Nie let nich Sądu Re jo no we go w Rze szo wie, któ ry wsz czął po -

stę po wa nie wy ja śnia ją ce i zle cił ku ra to ro wi prze pro wa dze nie wy -

wia du śro do wi sko we go na oko licz ność prze ja wów de mo ra li za cji

nie let niej. 

Kil ka mie się cy wcze śniej w Mię dzy rze cu Pod la skim in ny na -

sto la tek – też 15-let ni, prze szedł na czer wo nym świe tle, a po li -

cjan ci, któ rzy to wi dzie li, po prze sta li na roz mo wie z nim.

Po nie waż chło pak przy znał się do wi ny, zro zu miał błąd i wy ra ził

skru chę, uzna li, że jego za cho wa nie nie jest prze ja wem de mo ra -

li za cji. Ich de cy zję zwe ry fi ko wał ko men dant KP w Mię dzy rze cu

Pod la skim, któ ry po le cił im prze pro wa dze nie czyn no ści wy ja -

śnia ją cych, cze go efek tem by ło prze ka za nie ma te ria łów sę dzie -

mu ro dzin ne mu.

ANA LI ZA PRZE PI SÓW
Te dwie spra wy po ka za ły, że w po szcze gól nych jed nost kach Po li cji

róż na jest prak ty ka po stę po wa nia wo bec nie let nich. Po nie waż dzia -

ła nia Po li cji po win ny być spój ne i nie mo gą prze kra czać pra wa, w Biu -

rze Pre wen cji i Ru chu Dro go we go KGP opra co wa no do ku ment, któ ry

jest ana li zą obo wią zu ją cych prze pi sów. To swe go ro dza ju kom pen -

dium obo wiąz ków po li cjan tów dotyczące zbie ra nia i utrwa la nia 

do wo dów czy nów ka ral nych po peł nio nych przez nie let nich oraz

ujaw nie nia oko licz no ści świad czą cych o de mo ra li za cji nie let nie go.

In for ma cje w nim za war te zo sta ły skon sul to wa ne z Biu rem Służ by

Kry mi nal nej KGP oraz z ko mór ką praw ną Ga bi ne tu Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji. 

CO WOL NO 
Te raz, zgod nie z prze pi sa mi usta wy o po stę po wa niu w spra wach

nie let nich (upn) z 1982 ro ku, Po li cja ma pra wo do zbie ra nia

i utrwa la nia do wo dów je dy nie czy nów ka ral nych tyl ko w wy pad -

kach nie cier pią cych zwło ki i w gra ni cach tzw. do cho dze nia w nie -

zbęd nym za kre sie. Ozna cza to, że ce lem prze pro wa dza nych

czyn no ści pro ce so wych nie jest wszech stron ne wy ja śnie nie oko -

licz no ści spra wy, ale wy łącz nie za bez pie cze nie do wo dów czy nu.

W zno we li zo wa nej 30 sierp nia 2013 ro ku usta wie o po stę po wa niu

w spra wach nie let nich (akt wej dzie w ży cie 2 stycz nia 2014 r.) ure -

gu lo wa ne zo sta ły kwe stie zwią za ne ze zbie ra niem i utrwa la niem

przez Po li cję do wo dów prze ja wów de mo ra li za cji. Art. 32e par. 1

mó wi, że Po li cja zbie ra i utrwa la do wo dy prze ja wów de mo ra li za cji
oraz czy nów ka ral nych w wy pad kach nie cier pią cych zwło ki, a w ra -
zie po trze by do ko nu je za trzy ma nia nie let nie go. Ta ki za pis ozna cza

roz sze rze nie za kre su dzia łań Po li cji.

Do 1 stycz nia 2014 ro ku obo wią zu je usta wa o po stę po wa niu

w spra wach nie let nich z 1982 ro ku. Po nie waż zgod nie z art. 20

upn w za kre sie zbie ra nia i utrwa la nia do wo dów czy nów ka ral nych

ma ją za sto so wa nie prze pi sy ko dek su po stę po wa nia kar ne go, pro -

wa dzo ne czyn no ści po win ny za koń czyć się w moż li wie naj krót -

szym ter mi nie (do 5 dni), a ca łość ma te ria łów po win na być

nie zwłocz nie prze ka za na sę dzie mu ro dzin ne mu (w zno we li zo wa -

nej usta wie jest mo wa o prze ka za niu są do wi ro dzin ne mu). 

W ra mach pro wa dzo ne go po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go sę dzia ro -

dzin ny mo że zle cić Po li cji lub ku ra to ro wi wy ko na nie do dat ko wych

czyn no ści (po nowelizacji wywiad środowiskowy może przeprowadzić

tylko kurator). W wy jąt ko wych wy pad kach po li cjant mo że za trzy mać

nie let nie go, a gdy jest to ko niecz ne dla do bra spra wy, prze słu chać go.

DE CY DU JE SĄD
Po stę po wa nie w spra wach nie let nich pro wa dzi wy dział ro dzin ny

i nie let nich są du re jo no we go, zwa ny są dem ro dzin nym. Tak mó wi

art. 15 upn i to roz wią za nie jest zgod ne z ra ty fi ko wa ną przez Pol skę

Kon wen cją o pra wach dziec ka. Sąd usta la, czy ist nie ją oko licz no ści

świad czą ce o de mo ra li za cji nie let nie go oraz/lub, czy rze czy wi ście zo -

stał po peł nio ny czyn ka ral ny przez nie let nie go, a ro la Po li cji ogra ni -

cza się do nie zwłocz ne go prze ka za nia sę dzie mu ro dzin ne mu

ma te ria łów. Po tem zgod nie z za pi sem art. 24 par. 1 upn: W ce lu usta -
le nia da nych do ty czą cych nie let nie go i je go śro do wi ska, a w szcze gól no -
ści do ty czą cych za cho wa nia się i wa run ków wy cho waw czych nie let nie go,
sy tu acji by to wej ro dzi ny, prze bie gu na uki nie let nie go i spo so bu spę dza nia
cza su wol ne go, je go kon tak tów śro do wi sko wych, sto sun ku do nie go ro dzi -
ców al bo opie ku na, po dej mo wa nych od dzia ły wań wy cho waw czych, sta -
nu zdro wia i zna nych w śro do wi sku uza leż nień nie let nie go, sąd ro dzin ny
zle ca ku ra to ro wi są do we mu prze pro wa dze nie wy wia du śro do wi sko we go.

W spra wie z Mię dzy rze ca Pod la skie go sąd po otrzy ma niu ma te ria -

łów z Po li cji za rzą dził zba da nie spra wy przez zle ce nie ku ra to ro wi są -

do we mu wy wia du. Na jego pod sta wie po sta no wił nie wsz czy nać

po stę po wa nia.

– Nie by ło oko licz no ści świad czą cych o de mo ra li za cji – mó wi sę -

dzia Sta ni sław Fur man, prze wod ni czą cy III Wy dzia łu Ro dzin ne go

i Nie let nich Są du Re jo no we go w Ra dzy niu Pod la skim. – Ale ten

fakt mo że stwier dzić tyl ko sąd.

AN NA KRAW CZYŃ SKA 
współ pra ca mł. insp. DA RIUSZ PRZĄD KA 

rad ca Wy dzia łu Pre wen cji Biu ra Pre wen cji i Ru chy Dro go we go KGP

TYLKO SŁUŻBA Policjant ma prawo POLICJA 997       listopad 2013 r.40

Po li cjant a nie let ni
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U sta wa z 30 sierp nia 2013 r. o zmia nie

usta wy o po stę po wa niu w spra wach

nie let nich oraz nie któ rych in nych

ustaw (Dz.U. z 2013 r., poz. 1165) okre śla

za da nia Po li cji w po stę po wa niu. Na le żą do

nich: zbie ra nie i utrwa la nie do wo dów prze ja -

wów de mo ra li za cji oraz czy nów ka ral nych

w wy pad kach nie cier pią cych zwło ki, a w ra -

zie po trze by do ko ny wa nie za trzy ma nia nie -

let nie go. Co wię cej, sąd ro dzin ny, któ ry

pro wa dzi po stę po wa nie, mo że zle cić Po li cji

do ko na nie in nych czyn no ści. Na to miast obo -

wiąz kiem Po li cji jest prze ka za nie spra wy

sądowi ro dzin ne mu nie zwłocz nie po do ko -

na niu ko niecz nych dzia łań.

Je że li z oko licz no ści spra wy wy ni ka, że

spraw cą czy nu ka ral ne go jest nie let ni, lecz

czyn no ści Po li cji nie do pro wa dzi ły do usta -

le nia jego toż sa mo ści, funk cjo na riusz 

nie zwłocz nie prze ka zu je spra wę są do wi ro -

dzin ne mu, któ ry od ma wia wsz czę cia po stę -

po wa nia, a na stęp nie mo że zle cić Po li cji

do ko na nie okre ślo nych czyn no ści w wy zna -

czo nym ter mi nie, nie dłuż szym niż 2 mie -

sią ce.

Czyn no ści do wo do we z udzia łem osób

ma ło let nich po krzyw dzo nych prze pro wa -

dza się przy od po wied nim za sto so wa niu

prze pi sów ko dek su po stę po wa nia kar ne go

(cho dzi głów nie o za sto so wa nie w po stę po -

wa niu w spra wach nie let nich art. 185a

i 185b k.p.k.).

PRZE SŁU CHA NIE NIE LET NIE GO
Każ de prze słu cha nie nie let nie go przez Po li -

cję mu si od by wać się w obec no ści ro dzi ców

lub je go obroń cy. Moż li we jest odej ście

od tych prze pi sów tyl ko w sy tu acji, kie dy za -

pew nie nie ich obec no ści jest nie moż li we.

W ta kim wy pad ku Po li cja jest zo bo wią za -

na do we zwa nia wska za nej przez nie let nie -

go oso by bli skiej, przed sta wi cie la szko ły, do

któ rej nie let ni uczęsz cza, asy sten ta ro dzi ny,

ko or dy na to ra ro dzin nej pie czy za stęp czej

lub przed sta wi cie la or ga ni za cji spo łecz nej,

do któ rej za dań sta tu to wych na le ży od dzia -

ły wa nie wy cho waw cze na nie let nich, lub

wspo ma ga nie pro ce su ich re so cja li za cji. 

No we li za cja okre śla też, ja kie pra wa przy -

słu gu ją nie let nie mu. Ma on pra wo do obro ny,

w tym moż li wość sko rzy sta nia z po mo cy

obroń cy, a tak że pra wo do od mo wy skła da nia

wy ja śnień lub od po wie dzi na po szcze gól ne

py ta nia. O tych fak tach mu si być po uczo ny

przed przy stą pie niem do prze słu cha nia lub

wy słu cha nia. 

ZA TRZY MA NIE NIE LET NIE GO
Je że li jest to ko niecz ne ze wzglę du na oko -

licz no ści spra wy, Po li cja mo że za trzy mać,

a na stęp nie umie ścić w po li cyj nej izbie

dziec ka nie let nie go, co do któ re go ist nie je

uza sad nio ne po dej rze nie, że po peł nił czyn

ka ral ny i jed no cze śnie za cho dzi uza sad nio -

na oba wa ukry cia się nie let nie go lub za tar cia

śla dów te go czy nu, al bo gdy nie moż na usta -

lić je go toż sa mo ści.

Za trzy ma ne go nie let nie go in for mu je się

na tych miast o przy czy nach je go za trzy ma nia

oraz przy słu gu ją cych mu pra wach, w tym

o pra wie do sko rzy sta nia z po mo cy ad wo ka -

ta, pra wie do od mo wy skła da nia wy ja śnień

lub od po wie dzi na po szcze gól ne py ta nia

i pra wie zło że nia za ża le nia na czyn no ści na -

ru sza ją ce je go pra wa. Nie let nie go na le ży nie -

zwłocz nie prze słu chać. Nie let nie mu, na je go

żą da nie, umoż li wia się na wią za nie kon tak tu

z ro dzi cem al bo opie ku nem lub z ad wo ka -

tem. Z za trzy ma nia nie let nie go spo rzą dza się

pro to kół, za wie ra ją cy w szcze gól no ści okre -

śle nie miej sca, da ty, go dzi ny i przy czy ny za -

trzy ma nia.

O za trzy ma niu za wia da mia się nie zwłocz -

nie ro dzi ców al bo opie ku nów, a tak że wła ści -

wy sąd ro dzin ny, któ ry po wi nien zo stać

po in for mo wa ny nie póź niej niż w cią gu 24

go dzin. 

Za trzy ma ne go nie let nie go na le ży na tych -

miast zwol nić i prze ka zać ro dzi com al bo

opie ku no wi, je że li:

– usta nie przy czy na za trzy ma nia;

– po le ci to sąd ro dzin ny;

– nie zo stał za cho wa ny 24-go dzin ny ter -

min na po in for mo wa nie sądu o za trzy ma niu;

– w cią gu 48 go dzin od chwi li za wia do mie -

nia wła ści we go są du ro dzin ne go o za trzy ma -

niu nie let nie go nie ogło szo no nie let nie mu

po sta no wie nia o umiesz cze niu w schro ni sku

dla nie let nich lub tym cza so wym umiesz cze -

niu w mło dzie żo wym ośrod ku wy cho waw -

czym, ro dzi nie za stęp czej za wo do wej al bo

w za kła dzie lecz ni czym.

W po li cyj nej izbie dziec ka moż na rów nież

umie ścić nie let nie go za trzy ma ne go w trak cie

je go sa mo wol ne go po by tu po za schro ni skiem

dla nie let nich al bo po za mło dzie żo wym

ośrod kiem wy cho waw czym lub za kła dem po -

praw czym na czas nie zbęd ny do prze ka za nia

nie let nie go do wła ści we go schro ni ska, ośrod -

ka lub za kła du, nie dłu żej jed nak niż na 5 dni.

NAD ZÓR NAD DZIA ŁA NIA MI 
PO LI CJI
Zgod nie z no wy mi prze pi sa mi nad zór nad

wy ko ny wa niem przez Po li cję wszyst kich

czyn no ści do ty czą cych nie let nich, w tym

nad zbie ra niem do wo dów, prze słu chi wa niem

oraz za trzy ma niem w po li cyj nej izbie dziec -

ka, spra wu je sąd ro dzin ny.

No we li za cja wcho dzi w ży cie 2 stycz nia

2014 r. 

Usta wa z 30 sierp nia 2013 r. o zmia nie usta -
wy o po stę po wa niu w spra wach nie let nich oraz
nie któ rych in nych ustaw, Dz.U. z 2013 r.,
poz. 1165.

ALEK SAN DRA WZO REK

listopad 2013 r.       POLICJA 997 Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich  PRAWO 41

Zgodnie z nowymi przepisami
nadzór nad wykonywaniem przez

Policję wszystkich czynności
dotyczących nieletnich, w tym

nad zbieraniem dowodów,
przesłuchiwaniem oraz

zatrzymaniem w policyjnej izbie
dziecka, sprawuje sąd rodzinny.

W ro zu mie niu usta wy nie let nim jest
oso ba, w sto sun ku do któ rej sto su je
się prze pi sy usta wy w za kre sie: 
1) za po bie ga nia i zwal cza nia de mo ra li -
za cji – oso ba, któ ra nie ukoń czy ła
lat 18; 
2) po stę po wa nia w spra wach o czy ny
ka ral ne – w sto sun ku do osób, któ re
do pu ści ły się ta kie go czy nu po ukoń -
cze niu lat 13, ale nie ukoń czy ły lat 17; 
3) wy ko ny wa nia środ ków wy cho waw -
czych lub po praw czych – w sto sun ku
do osób, wzglę dem któ rych środ ki te
zo sta ły orze czo ne, nie dłu żej jed nak niż
do ukoń cze nia przez te oso by 21 lat.

Od no we go ro ku po no we mu
Nowe przepisy wyraźnie regulują kwestie związane z przebiegiem postępowania w sprawach nieletnich 

oraz udziałem w nich Policji.
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Mło de, od ro dzo ne z nie wo li pań stwo, bo ry ka ją ce

się z ogrom ny mi trud no ścia mi eko no micz ny mi,

nie by ło w sta nie ani oto czyć wy star cza ją cą opie -

ką so cjal ną naj uboż szych (z re gu ły wie lo dziet nych) ro -

dzin, ani za gwa ran to wać ja kiej kol wiek pra cy choć by

tyl ko oj cu, je dy ne mu ży wi cie lo wi ro dzi ny. W re zul ta cie

ty sią ce z nich po zo sta wa ło bez środ ków do ży cia, we ge -

tu jąc z jał muż ny, pe ne tro wa nia śmiet ni ków i dar mo -

wych zu pek w przy tuł kach. 

SKRAJ NA NĘ DZA 
Nie kie dy ubó stwo zmu sza ło ro dzi ców do kro ków dra -

ma tycz nych. W de spe ra cji jed ne mat ki po rzu ca ły swe

nie mow lę ta w ko ścio łach, par kach, bra mach, da jąc im

nikłe szan se na prze ży cie. In ne w ak cie roz pa czy do -

pusz cza ły się dzie cio bój stwa. 

W la tach dwu dzie stych ubie głe go stu le cia, jak wy ni -

ka z pu bli ko wa nych przez „Ga ze tę Ad mi ni stra cji i Po li -

cji Pań stwo wej” sta ty styk prze stęp czo ści w Pol sce,

każ de go mie sią ca re je stro wa no w kra ju po kil ka dzie siąt

za bójstw dzie ci (rocz nie oko ło ty sią ca). W grud niu

1925 r., na przy kład, za no to wa no ich 66 (wy kry to 60).

Je śli do da my do te go prze stęp stwa z po krew nych ka te -

go rii: „pod rzu ce nie, po rzu ce nie dziec ka” – ok. 1500

przy pad ków rocz nie, oraz „spę dze nie pło du” (abor cja)

– ok. 1200 rocz nie, to nie trud no o wnio sek, że okres

mię dzy woj nia dla du żej czę ści spo łe czeń stwa (zwłasz -

cza tej naj uboż szej) był cięż ką wal ką o prze trwa nie. 

Po rzu co ne (lub pod rzu co ne) nie mow lę ta, któ re

szczę śli wym tra fem za uwa ży li przy pad ko wi prze chod -

nie, za zwy czaj od no szo ne by ły do ko mi sa ria tów po li cji.

Stam tąd prze wo żo no je do szpi ta la na ba da nie, a na -

stęp nie do któ re goś z do mów opie ki. W War sza wie

nieco star sze dzie ci ży dow skie tra fia ły za zwy czaj do za -

kła du przy ul. Płoc kiej, a wy zna nia ka to lic kie go do Do -

mu Wy cho waw cze go im. księ dza Bo du ena przy ul.

No wo grodz kiej lub przy tuł ków pro wa dzo nych przez

sio stry za kon ne. We wszyst kich pa no wa ło ogrom ne

prze peł nie nie, ale przy naj mniej był dach nad gło wą i co -

dzien ny skrom ny po si łek.

Na pa stwę lo su lub łut szczę ścia po zo sta wia no rów -

nież na uli cach kil ku lat ków, li cząc, iż in sty tu cje pań -

stwo we za opie ku ją się nimi. I w ta kich przy pad kach ro lę

pierw szych opie ku nów przyj mo wa li na sie bie funk cjo -

na riu sze PP. Ści ślej mó wiąc – po li cjant ki, któ re w tym

m.in. ce lu za czę to przyj mo wać do for ma cji wio sną 1925

ro ku. Ob sa dza no ni mi głów nie urzę dy śled cze w ko -

men dach wo je wódz kich PP, po wie rza jąc im w za kre sie

za dań pre wen cyj nych pa tro lo wa nie ulic i miejsc szcze -

gól nie nie bez piecz nych dla dzie ci, mło dzie ży i ko biet,

a tak że ochro nę nie let nich przed do ro sły mi prze stęp -

ca mi. W ra zie stwier dze nia ra żą cych przy pad ków za nie -

dba nia, włó czę go stwa al bo pa to lo gicz nych za cho wań

ma ło let nich, za bie ra ły ich do swo jej sie dzi by przy

ul. Da ni ło wi czow skiej w War sza wie. Tam ana li zo wa no

każ dy „wy ko le jo ny” ży cio rys, spo rzą dza jąc wnio sek do

są du dla nie let nich. Z re gu ły wno szo no o ła god ne środ -

ki wy cho waw cze w ro dza ju upo mnie nia lub prze stro gi.

Je dy nie przy po waż niej szym zła ma niu pra wa (np. kra -

dzie ży), za bie ra no de li kwen ta do izby za trzy mań, gdzie

umun du ro wa ne wy cho waw czy nie ro bi ły, co mo gły, aby

ma ło let nie mu spraw cy prze mó wić do roz sąd ku. Z róż -

nym zresz tą skut kiem.

ULI CA KROCH MAL NA 56
Py ta nie, jak ustrzec nie let nich przed zgub nym wpły -

wem śro do wi ska, w któ rym ży li, prze wi ja ło się przez

całe mię dzy wo jen ne dwu dzie sto le cie. Pro blem był 

nie ba ga tel ny, po wszech nie zda wa no so bie spra wę, że

„dzie ci uli cy” utrzy mu ją się głów nie z że brac twa, włó -

czę go stwa i kra dzie ży, a stam tąd już tyl ko krok do po -

waż nych prze stępstw: roz bo jów, na pa dów ra bun ko wych,

za bójstw. 

Pra sa alar mo wa ła: [Dzie ci] krad ną ze stra ga nów, z ko -
szy i skrzy nek wy sta wio nych przed skle pa mi, a na wet do -
ko nu ją kra dzie ży kie szon ko wych. W mie ście za wsze
moż na je spo tkać przed dwor ca mi, na tar go wi skach,
przed naj czę ściej uczęsz cza ny mi lo ka la mi i na naj ru chliw -
szych uli cach (…). Ży ją w at mos fe rze prze stęp czo ści i roz -
pu sty; po zba wio ne są wszel kich po jęć mo ral nych.
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Porzucone na ulicy
maluchy najczęściej
trafiały najpierw
do komisariatów PP

Dzie ci uli cy
Przedwojenne posterunki i komisariaty przyjmowały pod swe
dachy nie tylko pĳaków, ulicznice i złodziei, ale też dzieci
i młodzież. Pozbawione opieki, bezdomne, żyjące nie wiadomo
gdzie i jak, często nieznające własnych nazwisk, były bolesnym
problemem II RP.
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Wy ra sta ją z nich za wo do wi i ru ty no wa ni prze stęp cy: ban -
dy ci, zło dzie je, su te ne rzy itp. Roz to cze nie nad ni mi bacz nej
ob ser wa cji jest ko niecz no ścią („Na Po ste run ku”, 1926 r.).

W Po li cji Pań stwo wej obo wią zek ten sce do wa no

w pierw szej ko lej no ści na dziel ni co wych, któ rzy wie -

dzie li naj wię cej o miesz kań cach pod le głe go re jo nu

i miej scach za gro żo nych prze stęp czo ścią, w tym tak że

przez nie let nich. To wła śnie z dziel ni co wy mi na co

dzień współ pra co wa ły po li cjant ki z bry ga dy ko bie cej

urzę dów śled czych w za kre sie nie tyl ko wy mia ny in for -

ma cji, ale rów nież wspól nych kon tro li w po dej rza nych

lo ka lach noc nych, me li nach, par kach, dwor cach itp. Bra -

ko wa ło jednak roz wią zań sys te mo wych.

Ro sła świa do mość spo łecz na, zmie nia ły się teo rie na

te mat od po wie dzial no ści kar nej nie let nich. W la tach

30. ubie głe go stu le cia prze sta no wresz cie ka rę uwa żać

za je dy ne pa na ceum na wszel kie zło. Pod kre śla no, że

ko niecz ne jest sto so wa nie od po wied nich środ ków pe -

da go gicz nych, roz wi nię cie na le ży tej opie ki nad dzieć -

mi i mło dzie żą oraz usu wa nie tych czyn ni ków, któ re

pro wa dzą do prze stęp stwa. Punkt cięż ko ści prze su nię -

to na dzia łal ność za po bie gaw czą, na zwal cza nie źró deł

prze stęp czo ści, a nie do pie ro jej ob ja wów. 

Współ twór cą tych teo rii i jej żar li wym pro pa ga to rem

był prof. dr Alek san der Mo gil nic ki (1875–1956), wy -

bit ny przed wo jen ny praw nik, wy kła dow ca na UJ i UW,

se kre tarz ge ne ral ny Ko mi sji Ko dy fi ka cyj nej, au tor m.in.

fun da men tal ne go dzie ła „Dziec ko i prze stęp stwo”

(1916 i 1925). Pu bli ko wał też nie jed no krot nie na ła -

mach „Ga ze ty Ad mi ni stra cji i Po li cji Pań stwo wej”, wy -

po wia da jąc się na temat „za sad wal ki z prze stęp czo ścią

dzie ci”. W 1924 r. pi sał tam z prze ko na niem: Wiel ki mi
kro ka mi zbli ża my się do chwi li, kie dy ani jed no dziec ko nie
bę dzie już sie dzia ło na ła wie oskar żo nych, a wte dy za cznie -
my my śleć o tem, czy nie da ło by się usu nąć z niej i do ro -
słych.

Opty mi sta mi nie by li funk cjo na riu sze PP na co dzień

bo ry ka ją cy się z róż ny mi prze ja wa mi prze stęp czo ści.

Kie row nic two po li cji w 1935 r. pod ję ło ini cja ty wę two -

rze nia spe cja li stycz nych izb za trzy mań dla dzie ci i mło -

dzie ży. Ich pro wa dze nie po wie rzo no po li cjant kom

z VI bry ga dy Urzę du Śled cze go.

Pierw sza ta ka pla ców ka zo sta ła uro czy ście otwar ta

19 sierp nia przy ul. Kroch mal nej 56 w War sza wie, dzię -

ki sta ra niom Sto wa rzy sze nia „Ro dzi na Po li cyj na”. Po -

tem idea ta roz wi nę ła się w ca łym kra ju, przy no sząc

po li cjant kom z bry ga dy ko bie cej nie ma ły splen dor i za -

słu żo ny au to ry tet.

Uto pĳ na wi zja pro fe so ra Mo gil nic kie go „pu stych ław

są do wych”, nie ste ty, nie urze czy wist ni ła się. Przez całe

dwu dzie sto le cie mię dzy wo jen ne by ły one za peł nio ne

mło do cia ny mi prze stęp ca mi. W sa mej tyl ko War sza wie

– jak in for mo wał przed wo jen ną po li cyj ną pra sę Fran ci -

szek Gło wac ki, ów cze sny dy rek tor de par ta men tu w Mi -

ni ster stwie Spra wie dli wo ści – w cią gu 12 mie się cy, od

1 wrze śnia 1919 r. do 1 wrze śnia 1920 r., przed są dem

dla nie let nich sta nę ło 2524 nie let nich do lat 17, z cze -

go 1727 pod za rzu tem kra dzie ży. W in nych la tach nie

by ło wca le le piej.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Taj ny De tek tyw”, ar chi wum
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Patrol policji kobiecej
na stołecznej ulicy
(rok 1937)

VII – Nie kradnĳ!
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Nóż Ko man do sa 
dla po li cjant ki

Po li cjant ka ze Zło to ryi An na Fic -

ner (na zdjęciu) wy gra ła 17. Bieg

Prze ła jo wy o Nóż Ko man do sa im.

gen. bro ni Wło dzi mie rza Po ta siń -

skie go, któ ry od był się 4 paź dzier -

ni ka w Lu bliń cu. Bieg od kil ku lat

ma ran gę Mi strzostw Pol ski Służb

Mun du ro wych w Cros sie. Po li cjant -

ka za de biu to wa ła na tej im pre zie. Mi mo kon tu zji ko la na pię -

cio ki lo me tro wą trud ną tra sę po ko na ła w cza sie 26 min i 5 s.

O zło to ryj skiej funk cjo na riusz ce, któ ra w Po li cji słu ży od pół -

to ra ro ku, jest co raz gło śniej. W 2013 r. wy gra ła m.in.: Bieg Ka -

torż ni ka, Bieg z Po li cją, a 21 wrze śnia br. XI Ogól no pol ski Bieg

Ulicz ny Służb Mun du ro wych w Głu cho ła zach. 

Dru gie miej sce wśród pań w Bie gu o Nóż Ko man do sa za ję ła

Anna Woj tu le wicz z KPP w Moń kach (0:26:47), a trze cie Jo -

lan ta Szwar nóg z Wyż szej Szko ły Ofi cer skiej Wojsk Lą do wych

we Wro cła wiu (0:27:11). 

W kla sy fi ka cji pa nów na dzie się cio ki lo me tro wej tra sie naj -

lep szy oka zał się To masz Gryc ko z 1. Lę bor skie go Ba ta lio nu

Zme cha ni zo wa ne go z cza sem 0:37:01, któ ry wy prze dził ko le -

gów z jed nost ki: Ar tu ra Pelo (0:37:33) i Bła że ja Kró la

(0:38:18). Pią ty na me cie za mel do wał się Ma ciej Woj cie chow -

ski z WSPol. w Szczyt nie (0:38:45). 

O Nóż Ko man do sa mo gą ry wa li zo wać żoł nie rze i funk cjo na -

riu sze służb po rząd ku pu blicz ne go. Tra sa jest bar dzo trud na,

po ko nu je się ją w umun du ro wa niu po lo wym/ćwi czeb nym i bu -

tach służ bo wych. Przy go to wy wa na jest tak że spe cjal na tra sa

dla dzie ci. Chęt ni mo gli zmie rzyć się z dy stan sem na pol skich

mi sjach po ko jo wych. W tym ro ku bieg or ga ni zo wa ny przez

Woj sko wy Klub Bie ga cza Me ta Lu bli niec, dzia ła ją cy przy tam -

tej szej jed no st ce po wietrz no de san to wej, ukoń czy ło 780 do ro -

słych, w tym 116 w Afga ni sta nie.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. Piotr Kli ma szew ski 

Mistrz z Lu ba nia 
Pod ko niec wrze śnia

w Gdań sku od by ły się XV

Mi strzo stwa Świa ta z Ka ra te

Sho to kan. W tur nie ju wzię ło

udział po nad 700 za wod ni -

ków. W mi strzo stwach walczył

rów nież po li cjant z KPP w Lu -

ba niu Ja cek Ja wor ski, któ ry

zdo był ty tuł wi ce mi strza świa -

ta. Lu bań ski po li cjant jest tak -

że tre ne rem Ka ra te Sho to kan.

Ser decz nie gra tu lu je my i ży -

czy my dal szych suk ce sów.

DAG MA RA HO ŁOD 
zdj. z ar chi wum J. Ja wor skie go 

Bieg Za ło gi po raz 10. 
3 paź dzier ni ka br. od by ły się X Mi strzo stwa Po li cji w Bie gu

Prze ła jo wym im. sierż. Grze go rza Za ło gi. W za wo dach, któ re od -

by ły się na duk tach le śnych w po bli żu kem pin gu im. sierż. Grze -

go rza Za ło gi w Hut kach -Kan kach, uczest ni czy ło 344 bie ga czy

re pre zen tu ją cych jed nost ki Po li cji i in ne służ by mun du ro we.

W im pre zie bra li udział rów nież mło dzi cy do lat 19 ze szkół o pro -

fi lu mun du ro wym. 

Wśród mło dzi ków pierw sze miej sce za jął Woj ciech To po rek

z Ze spo łu Szkół nr 1 w Kło buc ku, a wśród mło dzi czek Ad rian na

Sto kło sa z LO nr 2 im. J. Li go nia w Cho rzo wie. 

Wśród pań naj lep sza oka za ła się An na Woj tu le wicz z KWP

w Bia łym sto ku. Dru gie miej sce za ję ła An na Fic ner z KPP w Zło -

to ryi, a trze cie Pa try cja Bo siak z WSPol. w Szczyt nie. Wśród pa -

nów do 40. ro ku ży cia zwy cię żył Ma ciej Woj cie chow ski z WSPol.

w Szczyt nie, któ ry wy prze dził Jac ka Mi chul ca z KPP w Żyw cu

i Ma te usza Kaz ka z WSPol. w Szczyt nie. W ka te go rii po wy żej 40.

ro ku ży cia pierw sze miej sce za jął Adam Thiel z WSPol. w Szczyt -

nie. Za nim upla so wa li się: Ar tur Pio trow ski z KWP zs. w Ra do miu

i Ja nusz Mi ke ta z SPPP w Czę sto cho wie. Kla sy fi ka cję dru ży no wą

wy gra ła WSPol. w Szczyt nie przed Stra żą Gra nicz ną z Ra ci bo rza

i Jed nost ką Woj sko wą z Gli wic.

PA WEŁ KO MEN DA 
zdj. Ra fał Ró żań ski 

Bow ling
24 wrze śnia br. od był się w War sza wie Tur -

niej w Bow lin gu o Pu char Dy rek to ra Cen tral -

ne go Biu ra Śled cze go nad insp. Igo ra

Par fie niu ka. Or ga ni za to ra mi tur nie ju by li:

CBŚ KGP, Re gion IPA CBŚ oraz DO SiR Pra -

ga -Pół noc. 

Pierw sze miej sce za jął An drzej Ku czyń ski,

któ ry po ko nał Prze my sła wa Zie liń skie go i Se -

ba stia na Rat za. W kla sy fi ka cji ko biet zwy cię ży ła Jo an na Sko czy las -

-Ku ja wa. W kla sy fi ka cji dru ży no wej trium fo wa ła eki pa Wy dzia łu

do zwal cza nia Zor ga ni zo wa nej Prze stęp czo ści Eko no micz nej CBŚ

KGP. Dru gie miej sce za jął ze spół Za rzą du I CBŚ KGP, a trze cie

re pre zen ta cja Wy dzia łu Wy wia du Kry mi nal ne go Za rzą du w War -

sza wie CBŚ KGP.

P. Ost.

SPORT Rozmaitości POLICJA 997       listopad 2013 r.44

44-45.11:Layout 6  10/22/13  1:02 PM  Page 44



Strze la nie w Ka to wi cach 
W har mo no gra mie cen tral nych im prez spor to wo -re kre acyj nych

w Po li cji w ro ku 2013 zna la zły się tak że Otwar te Za wo dy Strze lec -

kie o Pu char Ślą skie go Ko men dan ta Wo je wódz kie go Po li cji. Tur niej

od był się 28 wrze śnia br. Wzię ło w nim udział po nad 100 za wod ni -

ków za ca łej Pol ski. 

Dru ży no wo pierw sze miej sce za ję ła re pre zen ta cja Szko ły Po li cji

w Ka to wi cach, dru gie dru ży na Klu bu Strze lec twa Spor to we go Ko -

man dor, a trze cie ze spół Służ by Ochro ny Lot ni ska Kra ków-Ba li ce.

Wśród pań naj lep sza oka za ła się Mo ni ka Sze re me ta z pierw sze go ze -

spo łu KWP w Ka to wi cach. Za nią upla so wa ła się Rok sa na Ba dach

z BOR. Trze cie miej sce za ję ła Be ata Ba woł, któ ra star to wa ła in dy wi -

du al nie. Pierw sze miej sce wśród pa nów za jął Grze gorz Or łow ski

(BOR), dru gie Pa weł Mi sio row ski (Służ ba Ochro ny Lot ni ska Kra -

ków-Ba li ce), a trze cie To masz Ro mań czuk (BOR).

P. Ost.
zdj. Ra fał Ró żań ski

Pa ra me dyk 2013 
W VI Ogól no pol skich Za wo dach i Warsz ta tach Me dy cy ny Tak tycz -

nej „Pa ra me dyk 2013”, prze pro wa dzo nych w dniach 24–27 wrze śnia

br. w Gdań sku, wzię ło udział 21 ekip z jed no stek i od dzia łów spe cjal -

nych. Czte ro oso bo we dru ży ny wy sta wi ły m.in.: pod od dzia ły i sek cje

an ty ter ro ry stycz ne Po li cji, Żan dar me ria Woj sko wa, Biu ro Ochro ny

Rzą du i gru py in ter wen cyj ne Służ by Wię zien nej. 

Dru ży ny ry wa li zo wa ły w dzie się ciu kon ku ren cjach, któ re by ły sy -

mu la cja mi re al nych zda rzeń. Za da nia za pla no wa no za rów no w dzień,

jak i w no cy. Za wod ni cy mu sie li in ter we nio wać np. pod czas bun tu

żoł nie rzy, do któ re go do szło na strzel ni cy, gdzie kur san ci za ata ko wa li

in struk to ra. Eki py ra tun ko we dzia ła ły, nie ma jąc po da nych wy czer -

pu ją cych in for ma cji. Sy tu ację ro ze zna wa ło się na miej scu i wte dy po -

dej mo wa ło wła ści we kro ki. Pod czas ak cji trze ba by ło zneu tra li zo wać

zbun to wa nych i udzie lić po mo cy ran ne mu. 

In nym za da niem by ła ewa ku acja ran ne go funk cjo na riu sza

przy uży ciu trans por te ra opan ce rzo ne go „Ro so mak” oraz ak cja ra -

tun ko wa na je go po kła dzie. 

Uczest ni cy za wo dów mu sie li tak że zmie rzyć się z sy tu acją prze -

mo cy do mo wej. Trze ba by ło uspo ko ić awan tu ru ją ce go się męż czy -

znę. Pod czas in ter wen cji za czy na ła ro dzić ofia ra prze mo cy. Za -

wod ni cy mu sie li więc zaj mo wać się ro dzą cą i uniesz ko dli wić agre -

syw ne go męż czy znę.

W gdań skich za wo dach me dy cy ny tak tycz nej nie wy ła nia się zwy -

cięz ców i nie przy zna je ko lej nych miejsc. Za wo dy po łą czo ne są

z warsz ta ta mi, w cza sie któ rych uczest ni cy za po zna ją się z no win ka -

mi me dy cy ny po la wal ki, moż na uzu peł nić wie dzę i prze te sto wać

no wo cze sny sprzęt wy ko rzy sty wa ny przez pa ra me dy ków. 

W cza sie za wo dów wy róż nio no dru ży ny: Sa mo dziel ne go Pod-

od dzia łu An ty ter ro ry stycz ne go Po li cji z Ło dzi, Sek cję An ty ter ro ry -

stycz ną Po li cji z Olsz ty na i Sek cję An ty ter ro ry stycz ną Po li cji z Byd -

gosz czy.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI

Suk ces dol no ślą skich po li cjan tów 
Ka dra Pol ski w kick bo xin gu, pro wa dzo na przez le gnic kie go po li -

cjan ta, zdo by ła dru ży no wo trze cie miej sce w mi strzo stwach świa ta

ro ze gra nych w dniach 29 wrze śnia – 7 paź dzier ni ka w bra zy lĳ skim

Sao Pau lo. Kom. Zbi gniew Prych, za wod nik i tre ner w jed nej oso bie,

na co dzień jest na czel ni kiem Wy dzia łu Pre wen cji KWP w Le gni cy. 

W Bra zy lii Po la cy zdo by li czte ry zło te, dwa srebr ne i trzy brą zo we

me da le. Wśród zło tych me da li stów jest st. post. Pau li na Bieć, po li -

cjant ka z Wy dzia łu Ru chu Dro go we go KMP we Wro cła wiu.

SŁA WO MIR MA SOJĆ 
zdj. z ar chi wum Z. Pry cha i P. Bieć 
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Spor to we za po wie dzi 
W li sto pa dzie z cen tral ne go ka len da rza pla no wa ne są na stę pu -

ją ce im pre zy: 

– Mi strzo stwa Służb Mun du ro wych MSW w Pły wa niu i Ra tow -

nic twie Wod nym – or ga ni zo wa ne przez WSPol. w Szczyt nie; 

– IV Otwar te Mię dzy na ro do we Mi strzo stwa Jed no stek Szko le -

nio wych Po li cji w Strze la niu – SP w Słup sku.
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Wzrastająca liczba kobiet w Policji powinna być
przedmiotem poważnej dyskusji środowiskowej
o wykorzystaniu ich potencjału i godzeniu ról
społecznych. 

Choć to trud ne, spró buj my so bie wy obra zić, że w 2034 r. tyl ko

14 proc. funk cjo na riu szy Po li cji sta no wią męż czyź ni, a for ma -

cją do wo dzi ko bie ta. Za miast ła pać się za gło wę, le piej już dziś

wy pra co wy wać mą dre po my sły na go dze nie ról. No wo cze sne tech no -

lo gie sto so wa ne przez Po li cję co raz czę ściej wpły wa ją na to, że za cie -

ra ją się róż ni ce w spo so bie wy ko ny wa nia służ by. Mam tu na my śli

cho ciaż by zmie nia ją cą się tak ty kę i tech ni kę in ter wen cji, środ ki

przy mu su itp. Po ka zy wa na ostat nio w me diach in ter wen cja po li cjant -

ki i po li cjan ta z By to wa nie po win na do pro wa dzać do zbyt nich uogól -

nień. 

KO BIE TY KO BIE TOM
W czerw cu br. od był się V Kon gres Ko biet, któ ry był du żym wy da rze -

niem spo łecz nym. Mi ło by ło wi dzieć po li cjant ki, któ re nie by ły tam

wy łącz nie ja ko ko bie ty ani tyl ko ja ko funk cjo na riusz ki. Uczest ni czy -

ły tam w po łą czo nej ro li ko biet – żon, ma tek i funk cjo na riu szek. Pod -

czas kon fe ren cji Ko bie ty ko bie tom w służ bie, zor ga ni zo wa nej we

wrze śniu przez Służ bę Wię zien ną, po li cjant ki sta no wi ły licz ną re -

pre zen ta cję i dys ku to wa ły o mi tach i fak tach na te mat służ by ko biet

w for ma cjach mun du ro wych. 

W kil ku służ bach dzia ła ją ra dy do spraw ko biet, a w ma ju po wo ła -

no peł no moc nicz kę mi ni stra spraw we wnętrz nych ds. rów ne go trak -

to wa nia w służ bach mun du ro wych. Kon tekst te go po wo ła nia był

czy tel ny. Po sy tu acji, któ ra wy da rzy ła się w KWP w Opo lu, na le ża ło

się przyj rzeć stan dar dom oraz re aliom w służ bach pod le głych MSW.

Czy ma my za tem do czy nie nia z prze ło mem w kwe stii zrów no wa żo -

ne go po dej ścia do płci w Po li cji? 

Ja ko peł no moc nik KGP ds. ochro ny praw czło wie ka mam obo wią -

zek m.in. krze wić ideę rów ne go trak to wa nia. Jej po pu la ry zo wa nie

po le ga też na mo ni to ro wa niu mię dzy na ro do we go po dej ścia do zróż -

ni co wa nia na ro do we go, kul tu ro we go, re li gĳ ne go, ale tak że wy ni ka -

ją ce go z róż nic płci. 

Ta kie zja wi ska, jak np. sek sizm, mo le sto wa nie sek su al ne czy szkla -
ny su fit w od nie sie niu do ko biet są cha rak te ry stycz ne dla wie lu po -

li cji. Ra dy ko biet przy sze fach służb nie są czę sto spo ty ka ne, ale

ak tyw ność po li cjan tek jest bar dzo wi docz na na ca łym świe cie.

JAK JEST NA ŚWIE CIE
Kie dy otwo rzy łem stro nę Eu ro pej skiej Sie ci Ko biet Po li cjan tek (Eu -
ro pe an Ne twork of Po li ce wo men, ENP), za ło żo ną już w 1989 r., by ło

mi tak po pro stu i zwy czaj nie mi ło, kie dy na pa sku pro mo cyj nym

prze wi nę ło się zdję cie pol skie go ra dio wo zu z po li cjant ką we wnątrz.

We lco me abo ard Po land (wi ta my na po kła dzie Pol skę), to by ło jed no

z ha seł, któ re wy świe tli ło się obok zdję cia. W ge ne ral nym za rzą dzie

ENP do pie ro po po nad 23 la tach funk cjo no wa nia Po li cji ma my pol -

ską po li cjant kę. I tu po wsta je za sad ni cze py ta nie: czy mu si my wy jeż -

dżać za gra ni cę, by wy łącz nie z tej per spek ty wy re al nie dys ku to wać

o ko bie tach w Po li cji? 

Obec nie w na szej for ma cji słu ży bli sko 14 proc. ko biet. To nie wy -

gó ro wa ny od se tek, dla przy kła du Sło we nia za trud nia w po li cji

24 proc. ko biet. Go dze nie ro li po li cjant ki z obo wiąz ka mi mat ki i żo -

ny – to aspek ty nie za leż ne od uwa run ko wań geo gra ficz nych. 

Zaj rza łem też na stro nę Sto wa rzy sze nia Ko biet Po li cjan tek w Zjed -

no czo nych Emi ra tach Arab skich (Emi ra tes Wo men Po li ce As so cia tion).

Rzu ca się w oczy świet nie za pro jek to wa na sza ta gra ficz na, a stro na

aż tęt ni ży ciem i wspa nia łą ga le rią zdjęć. Sto wa rzy sze nie po wsta ło

z ini cja ty wy wi ce pre mie ra i mi ni stra spraw we wnętrz nych, aby pro -

pa go wać wiel ką ro lę ko biet w two rze niu bez pie czeń stwa w spo łe -

czeń stwie oraz w ła ma niu licz nych ste reo ty pów. 

W ko lej nej wir tu al nej po dró ży prze nio słem się do Wiel kiej Bry ta -

nii i wy lą do wa łem na stro nie Sto wa rzy sze nia Ko biet Po li cji Me tro po -

li tal nej (Me tro po li tan Wo men Po li ce As so cia tion). Po dob nie jak

i w Pol sce, w tym kra ju hi sto ria ko biet w po li cji się ga 1919 r. Sto wa -

rzy sze nie funk cjo nu je od 1976 r. i mo że po szczy cić się wie lo ma osią -

gnię cia mi. Ma do sko na le udo ku men to wa ną hi sto rię wpły wu ko biet

na zmia ny w śro do wi sku po li cyj nym. Przy kła dem mo że być wpro wa -

dze nie w 1985 r. no we go umun du ro wa nia, któ re ko bie tom przy nio -

sło twa rzo we me lo ni ki (ang. bow ler hat). 

W sie ci z ogrom ną cie ka wo ścią że glo wa łem kil ka do brych go dzin,

aż wy lą do wa łem za wiel ką wo dą na stro nie Mię dzy na ro do we go Sto -

wa rzy sze nia Ko biet Po li cjan tek (In ter na tio nal As so cia tion of Wo men
Po li ce). To sto wa rzy sze nie po wsta ło w 1915 r. Gdy czy ta łem je go hi -

sto rię, rósł mój po dziw dla de ter mi na cji i kon se kwen cji ko lej nych

ko biet, któ re do dziś ukła da ją kar ty hi sto rii wspól ne go (a nie z po -

dzia łem na płeć) two rze nia śro do wi ska za wo do we go po li cjan tów. 

STO WA RZY SZE NIE PO LI CJAN TEK?
Być mo że war to roz wa żyć po wo ła nie do ży cia sto wa rzy sze nia ko biet

w pol skiej Po li cji i przez czy tel ną, obiek tyw ną ar gu men ta cję roz po -

cząć wpły wa nie na pro ce sy za cho dzą ce w ca łym śro do wi sku. A może

od ra zu po wo łać kra jo we sto wa rzy sze nie po li cjan tek z per spek ty wą

ko ope ra cji mię dzy na ro do wej?

Z mo ich oso bi stych do świad czeń wy ni ka, że każ dy ko men dant

głów ny Po li cji przy go to wa ny jest do kon struk tyw nej dys ku sji w tej

spra wie. W kwe stiach praw no -or ga ni za cyj nych po moc ny mo że być

je go peł no moc nik ds. ochro ny praw czło wie ka. Waż ne jest, by kon -

kre tnie opi sy wać za gad nie nia i pro ble my wy ma ga ją ce zmian. To nie

mo że być dys ku sja na po zio mie ogól nym. 

Zgod nie z usta wą o Po li cji przy na leż ność do sto wa rzy szeń kra jo -

wych wy ma ga je dy nie po in for mo wa nia prze ło żo ne go. 

Je śli po trze bu ją Pań stwo po mo cy w ak ty wi za cji

ko biet w Po li cji oraz peł nej re ali za cji za sa dy rów -

ne go trak to wa nia, uprzej mie pro szę o kon takt

pod ad re sem: 

krzysz tof.lasz kie wicz@po li cja.gov.pl

KRZYSZ TOF ŁASZ KIE WICZ

TYLKO SŁUŻBA Policja a prawa człowieka POLICJA 997       listopad 2013 r.46

Mę ski punkt wi dze nia

Aktywność polskich policjantek jest widoczna
na całym świecie – w generalnym zarządzie

Europejskiej Sieci Policjantek jest 
podinsp. Kamila Zimoń z BSW KGP.
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Wie le nie ja sno ści po wsta je w przy pad ku

ty tu ło wa nia osób, z któ ry mi się spo ty ka my,

pry wat nie lub służ bo wo, z któ ry mi ko re -

spon du je my, do któ rych się zwra ca my. Wąt -

pli wo ści na ra sta ją zwłasz cza wte dy, gdy

oso bie, do któ rej się zwra ca my, przy słu gu je

wie le ty tu łów. 

RO DZA JE TY TU ŁÓW 
Wy mie nić mo że my co naj mniej czte ry ro dza -

je ty tu łów. Pierw szy z nich to ty tu ły funk -

cyj ne czy urzę do we, za li czy my do nich ta kie

jak pre mier, pre zes, na czel nik, kie row nik czy

ko men dant. Osob ną pod gru pą ty tu łów służ -

bo wych są stop nie w służ bach mun du ro -

wych, czy li in spek tor, sier żant, ma jor,

bos man, bry ga dier czy aspi rant. Dru gą gru pą

są ty tu ły dy plo ma tycz ne, ta kie jak am ba sa -

dor, kon sul czy at taché. Ko lej na gru pa to ty -

tu ły na uko we, a wśród nich dok tor, pro fe sor,

ale też ma gi ster czy in ży nier. Ostat nia gru pa

to ty tu ły kur tu azyj ne: do bi sku pa zwra ca my

się eks ce len cjo, do kar dy na ła – emi nen cjo,

do rek to ra zaś – ma gni fi cen cjo. 

In ny po dział ty tu łów, to do ży wot nie

i zwią za ne z ak tu al nie peł nio ną funk cją. Ge -

ne rał, pro fe sor czy kar dy nał są ty tu ła mi do -

ży wot ni mi, po zo sta łe łą czą się z okre sem

spra wo wa nia urzę du. 

SPO TKA NIA
Pod czas spo tka nia z oso bą naj wła ściw sze jest

ty tu ło wa nie jej zgod nie ze spra wo wa nym

w tym mo men cie urzę dem czy pia sto wa nym

sta no wi skiem. Dla przy kła du, gdy spo ty ka -

my się z rek to rem uczel ni, któ ry ma ty tuł

pro fe sor ski, naj bar dziej ade kwat ne bę dzie

zwra ca nie się w for mie: pa nie rek to rze, po -

dob nie w przy pad ku ko men dan ta, któ ry ma

ty tuł pro fe so ra czy dok to ra, zwra ca my się

do nie go: pa nie ko men dan cie. W tym dru gim

wy pad ku zwrot: pa nie dok to rze bę dzie

właściwy, je śli ko men dant po ja wi się na kon -

fe ren cji na uko wej, wte dy oso ba przed sta wia -

ją ca go mo że po wie dzieć, a te raz pan dok tor
Jan Ko wal ski, ko men dant wo je wódz ki Po li cji.
Kie dy trud no jest nam roz strzy gnąć, któ re go

z ty tu łów użyć, naj le piej przed spo tka niem

za py tać oso bę pra cu ją cą w se kre ta ria cie. 

BI LE TY WI ZY TO WE
Bi le ty wi zy to we, czy li wi zy tów ki, speł nia ją

funk cje in for ma cyj ne. Stop nie służ bo we

i tytuły na uko we po win ny zna leźć się przed

na zwi skiem. Nie ma nic złe go w tym, że na wi -

zy tów ce przed na zwi skiem po ja wią się skró ty,

mł. insp. mgr Jan No wak, czy insp. dr An drzej
Ko wal ski – jed nak wie le kon tro wer sji bu dzi

po da wa nie ty tu łu ma gi stra czy in ży nie ra. Nie

ma w tym nic nie wła ści we go, choć trze ba

stwier dzić, że po wszech ność edu ka cji na po -

zio mie wyż szym po wo du je od cho dze nie od

umiesz cza nia tego ty pu in for ma cji na wi zy -

tów ce. Ina czej rzecz ma się z ty tu łem dok to -

ra, gdyż jest on na dal ty tu łem wy róż nia ją cym.

Ak tu al nie spra wo wa na funk cja na to miast po -

win na zna leźć się na wi zy tów ce pod imie niem

i na zwi skiem.

Tre ścią ta bli czek przy drzwiach czy na

drzwiach po win ny rzą dzić za sa dy po dob ne:

umiesz cza nie stop ni i funk cji służ bo wych

jest spra wą oczy wi stą, na to miast umiesz -

cza nie ty tu łów na uko wych po win no być re -

gu lo wa ne przez oby czaj da ne go gar ni zo nu

czy ko men dy.

SŁUŻ BO WO – WE DŁUG FUNK CJI
W sy tu acjach służ bo wych na le ży zwra cać się

do funk cjo na riu szy, okre śla jąc w pierw szej

ko lej no ści spra wo wa ną przez nich funk cję

– czy li pa ni ko men dant, pa nie ko men dan cie,
pa ni na czel nik, pa nie na czel ni ku. Do osób,

któ re nie ma ją przy pi sa nych funk cji kie row -

ni czych, zwra ca my się zgod nie z ich szar żą,

czy li pa ni aspi rant, pa nie ko mi sa rzu, pa nie
sier żan cie. Nie mó wi my: pa ni pod ko mi sarz,

ale pa ni ko mi sarz, po dob nie jak nie mó wi my

pa nie za stęp co ko men dan ta, tylko pa nie ko -

men dan cie. Je że li oso ba po sia da ją ca sto pień

nad ko mi sa rza ma ty tuł na uko wy dok to ra,

w sy tu acjach służ bo wych zwra ca my się do tej

oso by, uży wa jąc spra wo wa nej przez nią funk -

cji: pa ni na czel nik lub stop nia: pa nie ko mi sa -
rzu. Okre śle nia pa nie dok to rze wo bec

funk cjo na riu sza uży wa się, gdy ten pra cu je

na uczel ni lub pod czas uro czy sto ści aka de -

mic kich. Oso by spo za Po li cji do funk cjo na -

riu szy po win ny zwra cać się z uży ciem

stop nia: pa ni in spek tor. Przy do brej zna jo mo -

ści struk tu ry jed nost ki czy gar ni zo nu moż na

uży wać okre śleń od no szą cych się do funk cji:

pa nie na czel ni ku.

Do brym oby cza jem, nie zaś obo wiąz kiem,

jest zwra ca nie się do by łych ko men dan tów:

pa ni ko men dant, pa nie ko men dan cie, na to -

miast je że li nasz roz mów ca pod czas służ by

otrzy mał sto pień ge ne ral ski, oczy wi ście

zwra ca my się do nie go: pa nie ge ne ra le.

W OFI CJAL NYCH PI SMACH
Na za koń cze nie, kwe stia ty tu ło wa nia w ofi -

cjal nych pi smach. Po pra wej stro nie, po ni żej

da ty, umiesz cza my da ne ad re sa ta (naj le piej

bol dem): Sza now na Pa ni/Sza now ny Pan,

na stęp nie sto pień, ty tuł na uko wy (zgod nie

z za sa da mi przy wo ła ny mi w kon tek ście wi -

zy tó wek), imię i na zwi sko, funk cja. Tekst

roz po czy na się od od ręcz nie na pi sa nych

słów: Sza now na Pa ni Ko men dant, Sza now ny
Pa nie Ge ne ra le. W od ręcz nie na pi sa nych sło -

wach, uży wa my naj waż niej sze go z ty tu łów,

po sia da nych przez ad re sa ta lub te go ty tu łu,

któ ry w tym mo men cie jest naj bar dziej wła -

ści wy. Przy oka zji przy po mnę, że na koń cu

pi sma, zwro ty: Z po wa ża niem czy Łą czę wy -
ra zy sza cun ku, rów nież pi sze my od ręcz nie.

prof. dr hab. MICHAŁ IWASZKIEWICZ 

znawca i wykładowca
protokołu dyplomatycznego

i dobrego obyczaju, 
rektor WSUS w Poznaniu, 

członek Rady Konsultacyjnej
Komendanta Głównego Policji

Jak tytułowaç

Ty tu ły grzecz no ścio we 
w na głów kach pism
Skró ty ty tu łów i stop ni na uko wych pi -
sze my wiel ką li te rą za wsze wte dy, gdy
zwra ca my się do ad re sa ta ma ją ce go
da ny ty tuł czy sto pień. Za sa da ta do ty -
czy za rów no ko re spon den cji pry wat -
nej, jak i pism urzę do wych (w tym
po dań). 
List wkła da my do ko per ty za adre so wa -
nej np.: 

Sz. Pan
Prof. dr hab. An to ni Nowak
Sz. Pa ni 
Dr Bar ba ra Ste fa niak 

Po da nie zaś roz po czy na my ad re sem
w for mie np.: 

Sz. Pa ni
Prof. dr hab. An na Za rę ba
Sz. Pan
Dr An to ni Ko wal ski 

Ty tu łów nie „od ry wa my” od imie nia
i na zwi ska, lecz za pi su je my je w tym
sa mym wier szu. War to też pa mię tać,
że zgod nie z cha rak te ry stycz ną dla
pol skiej ety kie ty za sa dą skrom no ści ty -
tuł czy sto pień na uko wy nadaw cy po -
win ny być za pi sa ne ma łą li te rą. Na
przy kład pi sa ny zwy kle po le wej stro -
nie po da nia ad res nadaw cy po wi nien
mieć for mę prof. dr hab. Adam Żbik
lub dr Lu cy na Kraś ko.

prof. MAŁ GO RZA TA MAR CJA NIK
Uni wer sy tet War szaw ski

źró dło: www.po rad nia.pwn.pl
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(…) W sa li wy kła do wej ja kaś li to ści wa du -

sza włą czy ła świa tło pod su fi tem, a słu cha cze

wsta li z krze seł. Nie wy glą da li na śmier tel nie

znu dzo nych, ale to by li pro fe sjo na li ści i mie li

za so bą la ta prak ty ki. Kil ka osób zbi ło się

w kół ko dys ku syj ne, a resz ta snu ła się, po dzi -

wia jąc sztu ka te rie.

– A te raz, pro szę pań stwa – Ko zia Bródka

od wró cił się do sa li i ob jął oj cow skim spoj -

rze niem słu cha czy – na stą pi zwie dza nie

obiek tu.

Za cze kał, aż Ko nus prze tłu ma czy je go sło -

wa z pol skie go na bar dziej po pu lar ny ję zyk,

po czym mó wił da lej:

– Opro wa dzę pań stwa naj pierw po na szej

ko lek cji rzeź by. Póź niej przej dzie my do po zo -

sta łych sal pa ła co wych, a po zwie dza niu za -

pra sza my pań stwa na wcze sną ko la cję.

– W każ dym ra zie tych z pań stwa, któ rzy

do te go cza su nie umrą z nu dów – mruk ną łem

do sie bie.

Ko nus usły szał. Uśmiech nął się lek ko i pu -

ścił do mnie oko. (…)

– Roz pocz nie my zwie dza nie eks po zy cji

od naj wspa nial sze go oka zu z na szej ko lek cji,

cho ciaż być mo że po wi nie nem za ser wo wać go

do pie ro na koń cu, tak jak naj lep sze wi no.

– Uśmiech nął się pod no sem ze swo je go żar -

ci ku. Nikt in ny go nie chwy cił. – Hm, tak.

A więc, pro szę pań stwa, gło wa Nio be z gru py

Nio bi dów, rzym ska dru go wiecz na ko pia hel -

le ni stycz ne go ory gi na łu...

Prze pchną łem się na czo ło grup ki i po chy -

li łem się nie co do przo du, że by mieć lep szy

wi dok na gło wę Nio be z gru py Nio bi dów.

– Dar ca ry cy Ka ta rzy ny Wiel kiej...

Prze su ną łem się w le wo, a póź niej w pra wo.

Po tem ukuc ną łem przy sto le i obej rza łem

Nio be od stro ny po dwój ne go pod bród ka.

– A nie, jak pi sał pro fe sor Mi cha łow ski,

za cza sów Au gu sta... Co pan ro bi?

To ostat nie by ło naj wy raź niej do mnie. Wy -

pro sto wa łem się.

– Czasz ka bra chy ce fa licz na.

– Co ten pan po wie dział? – spy tał Ko zia

Bród ka Ko nu sa.

– Czasz ka bra chy ce fa licz na. Opi su ję mor -

fo lo gię szkie le tu kra nial ne go. – Nie cze ka łem

na tłu ma cza, tyl ko prze sze dłem na an giel ski.

– Gło wa tej pa ni re pre zen tu je cha rak te ry -

stycz ny pro fil z bar dzo wy so ką na sa dą i pro -

stym pro fi lem no sa. Co tam jesz cze... wy so ka

os fron ta le o pro stym pro fi lu, łu ko wa ta li nia

brwi, dość wy dat na pro tu be ren tia men ta lis,
twarz po śred nia. Ta aak, ten typ moż na naj le -

piej zi lu stro wać na przy kła dzie obec nej w na -

szym gro nie pa ni Ju lia ny Stan zel.

Zgro ma dze ni za czę li zer kać po so bie, pró -

bu jąc usta lić, któ re z nich jest Ju lia ną Stan -

zel. Po krót kiej chwi li ga pi li się na nią

wszy scy. Ju lia na za ci snę ła usta.

– Ten typ ma, jak wi dać, skłon ność do lek -

kiej nad wa gi.

Ju lia na za czer wie ni ła się ze zło ści na mnie,

a po tem po czer wie nia ła jesz cze bar dziej, zła

na sa mą sie bie, że nie po tra fi po wstrzy mać ru -

mień ca.

Ko zia Bród ka od wró cił się do mnie ty łem.

– Za pra szam pań stwa do Ko ry ta rza Rzym -

skie go. Pro szę, pro szę pa nie przo dem. Jak

będą mo gli się pań stwo sa mi prze ko nać,

nazwa po miesz cze nia po cho dzi od wmu ro wa -

nych w ścia ny kil ku na stu frag men tów an tycz -

nych rzeźb...

Po sze dłem za ni mi. (…)

– Za mo imi ple ca mi mo gą pań stwo zo ba -

czyć je den z naj wspa nial szych przy kła dów

rzym skiej sztu ki pro win cjo nal nej. Jest to

biust Rzy mian ki z po ło wy okre su se we riań -

skie go. (…)

Ku ra tor uniósł do gó ry oku la ry i jak za hip -

no ty zo wa ny wpa try wał się w mar mu ro wą gło -

wę ko bie ty. Nie znam się na rzeź bie, ani

rzym skiej, ani in nej, ale gło wa po win na chy ba

znaj do wać się na szyi, a ta być umo co wa -

na na nie wiel kim po stu men cie. Bry ła ja sne go

ka mie nia, ob ro bio na u do łu na gład ko w fał dy

szat owi ja ją cych szczel nie ra mio na, sta ła

na ohyd nym, bo ga to rzeź bio nym biur ku, ale

gło wa ko bie ty o od sta ją cych uszach, wło sach

prze dzie lo nych prze dział kiem i skrzy wio nych

war gach le ża ła obok, na bla cie. Ki kut szyi był

nie rów ny, a po szar pa na po wierzch nia od bi cia

lek ko po ły ski wa ła w świe tle ży ran do la.

Na po stu men cie tkwi ła gło wa ma ne ki na. Ta -

kie go jak z wy sta wy: skó ra w ko lo rze brud ne go

be żu, ma lo wa ne oczy wpa trzo ne w prze strzeń

i ja sne, po zba wio ne po ły sku wło sy. Te ostat nie

ze bra ne zo sta ły na po ty li cy w kok, albo coś

w tym ro dza ju. Na dam skich fry zu rach znam

się rów nie ma ło jak na rzeź bach. (...)

– Kto... Kto to zro bił? (...)

– Spo koj nie, pa nie dy rek to rze. Po sta raj my

się nie ze psuć go ściom po by tu w Nie bo ro wie,

do brze? – Ko nus mó wił po pol sku i przy su nął

się bli sko ucha ku ra to ra, być mo że w oba wie,

że któ ryś z uczest ni ków kon fe ren cji po siadł

taj ni ki je go oj czy stej mo wy na taj nych kom -

ple tach. 

Ko zia Bród ka wciąż ki wał gło wą.

– Zaj mie my się tym póź niej, do brze?

Ko nus od cią gnął Ko zią Bród kę na bok. Ku -

ra tor cią gle miał nie obec ny wy raz twa rzy,

a w oczach śla dy łez.

– ... się pan zmo bi li zu je i po sta ra opro wa -

dzić go ści po dal szej czę ści ko lek cji. Ja po pro -

szę Da nie la...

Ko zia Bród ka wy szarp nął ra mię z je go uści -

sku.

– To nie mo że tak zo stać!

Wró cił do sto łu i wsa dził so bie gło wę ma -

ne ki na pod pa chę. Po tem ru szył w głąb na -

stęp ne go po miesz cze nia, przy sta nął przed

za mknię ty mi drzwia mi na je go koń cu i wol ną

rę ką za czął grze bać w kie sze ni spodni. Wy cią -

gnął kil ka scze pio nych ze so bą klu czy, pod -

niósł je wy so ko do oczu, że by zi den ty fi ko wać

ten wła ści wy i we pchnął go do dziur ki zam -

ka. Pró bo wał prze krę cić, ale klucz nie chciał

ustą pić. W koń cu szarp nął za klam kę. Drzwi

otwo rzy ły się z ję kiem. 

Ko nus po szu kał wzro kiem zgro ma dzo nych,

któ rzy w mię dzy cza sie się roz leź li.

– Za pra sza my te raz pań stwa...

Za czął, ale nie skoń czył. Pięć dzie siąt ka -z -

-Pre ten sja mi po de szła do pół u chy lo nych

drzwi, za któ ry mi znik nął Ko zia Bród ka, i zaj -

rza ła do wnę trza, mrocz niej sze go niż po zo sta -

Pracownia manekinów
Fragment kryminału Marty Guzowskiej Głowa Niobe

Gło wa Nio be Mar ty Gu zow skiej to dru ga część przy gód an tro po lo ga Ma ria Ybla
– w po przed niej, za ty tu ło wa nej Ofia ra Po lik se ny, szu kał on mor der cy na wy ko pa li -
skach w Troi. Tym ra zem, za miast upal nej Tur cji, ma my śnież ną na wał ni cę
w Nie bo ro wie: prze by wa ją cy tam na sym po zjum na ukow cy zo sta ją od cię ci od świa -
ta, a na do da tek w za byt ko wym pa ła cu, w któ rym się znajdują, ktoś za czy na oka le -
czać rzeź by – i za bi jać ludzi. Za gro żo ny jest nie tyl ko naj słyn niej szy eks po nat – gło wa
Nio be, ale i ży cie każ de go z go ści.

AW 

ad
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łe. Wzię ła gwał tow ny wdech, przy ło ży ła dłoń

do pier si i za czę ła wrzesz czeć w naj wyż szym

re je strze, ja ki mo że osią gnąć ludz ki głos.

– A -aaaaaa – dar ła się. – Qu’est que c’est, ca?!
Qu’est que c’est, ca? (...)

– Ma rie! – Ko nus prze ci snął się do niej i po -

ło żył rę kę na jej ra mie niu. – Ma rie, are you all
ri ght? Co się sta ło? Ma rie? – Po trzą snął nią

lek ko, bo krzy cze nie tak jej się spodo ba ło, że

nie za mie rza ła prze stać. – Ma rie?

Za sta na wia łem się, czy zro bi mi ucie chę i ją

spo licz ku je, ale Ma rie, nie ste ty, skoń czy ło się

po wie trze. Sta ła z dło nią przy ci śnię tą do gar -

dła i usta mi w kształ cie do sko na le okrą głej li -

te ry „o”, wpa trzo na w coś, cze go nie mo głem

do strzec. Pod sze dłem bli żej i za trzy ma łem się

za jej ple ca mi.

Mrocz ny po kój też miał zło co ną bo aze rię,

krysz ta ło we lu stra i ozdób ki. Ale to chy ba nie

wy strój wnę trza tak prze ra ził Ma rie. 

Cia ła. Kil ka na ście ciał w tym sa mym obrzy -

dli wym, ja sno be żo wym ko lo rze, co gło wa ma -

ne ki na z po stu men tu. 

Kil ka opar tych w ką cie na le wo od wej ścia.

By ły ubra ne: dwa w tu ni ki, jed no w skom pli -

ko wa ną suk nię, a jed no w skó rę dzi kie go

zwie rzę cia, wy ko na ną ze zmierz wio ne go

sztucz ne go fu tra. Go rzej wy glą da ły te, któ re

w ka wał kach le ża ły na wiel kich kre ślar skich

sto łach, zaj mu ją cych ca ły śro dek po ko ju. Na -

li czy łem sie dem głów, dwa na ścio ro rąk, ale

tyl ko trzy le we, oraz czte ry pe ru ki. Za bie ra -

łem się do li cze nia nóg, kie dy Ko zia Bród ka

wy ło nił się z mro ku. Rę ce miał pu ste. Za trza -

snął mi skrzy dło drzwi przed no sem.

– Wstęp wzbro nio ny! – krzyk nął. – Tu nie

wol no wcho dzić!

Prze krę cił klucz w zam ku. Ma rie, z nie mal

ca łą pię ścią we pchnię tą w sze ro ko otwar te

usta, wpa try wa ła się w za mknię te drzwi. Były

cał kiem zwy czaj ne i mia łem na dzie ję, że nie

zo ba czy na ich po wierzch ni nic, co mo gło by

ją po bu dzić do ko lej ne go wrza sku. Wresz cie

wy ję ła pięść z ust i wy krztu si ła:

– To strasz ne.

– To pra cow nia ma ne ki nów – wy ja śnił Konus,

bo Ko zia Bród ka się nie kwa pił. – Nie bo rów ma

ma nu fak tu rę ma ne ki nów mu ze al nych.

– Sprze da je my je na eks po zy cje w ca łym

kra ju – uznał za sto sow ne wtrą cić Ko zia Bród -

ka. – Przy do ta cjach, ja kie do sta je my z mi ni -

ster stwa, każ dy grosz się przy da je.

Ko nus nie prze ło żył te go na an giel ski. Ujął

ku ra to ra za ło kieć.

– My ślę, pa nie dy rek to rze, że na si go ście

ma rzą o zo ba cze niu po zo sta łych rzeźb z ko -

lek cji. Po to tu w koń cu przy je cha li, praw da?

Mo że przej dzie my do ko lej nych po miesz -

czeń, a ja bę dę da lej tłu ma czył. 

Ko zia Bród ka po trzą snął gło wą i chciał jesz -

cze coś do dać, ale Ko nus był sil niej szy i bar -

dziej zde ter mi no wa ny. Po pchnął ku ra to ra

w kie run ku, z któ re go przy szli śmy. Po zo sta ła

część wy ciecz ki ock nę ła się i po dą ży ła za swo -

im prze wod ni kiem. (…)

A ja za nią, bo nie mia łem nic lep sze go

do ro bo ty.

Marta Guzowska: 
Głowa Niobe. W.A.B.,
Warszawa 2013, s. 352.
Copyright © by Grupa
Wydawnicza
Foksal, MMXIII,
Wydanie I, Warszawa

Skró ty po cho dzą od re dak cji.
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Ko men da Głów na Po li cji 
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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

KRZYŻÓWKA NR 11

Objaśnienia podane są w przypadkowej kolejności odgadywanych wyrazów, które należy wpisać
we właściwe miejsca. W diagramie ujawniono wszystkie litery K.

Po rozwiązaniu krzyżówki należy odczytać hasło, które tworzą litery w kratkach oznaczonych
w prawym dolnym rogu cyframi od 1 do 25:

(...................................)   (.........)   (..........................................................)   (.....................................)
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

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 (ga ze ta.li sty@po li cja.gov.pl) do 19 listopada 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 10: „praca wykonana dzisiaj”. 
Nagrodę, książki Wydawnictwa Zysk i S-ka, wylosowali: Krystyna Kocik z Jastrzębia-Zdroju, Jerzy
Skowron z Suwałk, Izabela Szulc z Wrześni.

• kolega siatkarza
• bywa – potrzebna

wstrząsowa
• np. zamku w Chęcinach
• nie tylko dźwiękowa

przekraczana
• cząstka żaru
• Turek wspak
• wyje na prerii 
• mała Zuzanna
• szef wydziału, stacji

kolejowej
• gdy szeroka – to

niegłęboka
• doliniarzem też zwany
• gatunek wierzby
• siódme biją na tyrającego
• z podmiotem

i orzeczeniem
• wstrzymał Słońce

• u koszuli, marynarski, też
ortopedyczny

• ciastko lub zamek
• to, co na potem
• zabiła pana
• do zamka
• piastunka
• w oponie
• losu lub wypadku

drogowego
• … i młodzi, a u Osieckiej

czterdziestoletni
• cecha osła
• nagłe, tragiczne

wydarzenie
• stolica Armenii
• szlachetny

niebieskawozielony
• sfałszowany ton
• tu kotwiczą statki

• wiedział jak żyć i być
szczęśliwym

• przykre wrażenie
• zakładana na ząb
• piłkarz wszech czasów
• ochronne nakrycie głowy
• kosmiczna, balistyczna
• wulkan w Europie
• wzywały rycerstwo do boju
• dzielona na niedźwiedziu
• o człowieku

z lekceważeniem
• uroczyste, efektowne

wejście
• szlak komunikacyjny
• odczuwany na skórze
• odsłania je mini
• np. cztery maku
• cierń, kolec
• grząski osad
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