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Dobry obyczaj w Policji
Precedencja na co dzień

.SZKOLENIE.
Zaginione dzieci 
Na ratunek – ćwiczenia grup poszukiwawczych osób zaginionych
z całej Polski
Międzynarodowy Dzień Dziecka zaginionego – został ustanowiony
przez państwa Unii Europejskiej
Ćwiczenia służb MSW
Działania w sytuacjach ekstremalnych – sprawdzian
współdziałania służb mundurowych w sytuacjach
nadzwyczajnych

.POLICJANCI 95-lecia.
Insp. Wiktor Gustaw Ludwikowski
Żołnierz i policjant – współtworzył Policję Państwową, napisał
podręcznik o daktyloskopowaniu, uczestniczył w budowaniu
Interpolu

.HISTORIA.
Policyjne kalendarium
Czerwiec w latach 1924, 1974 i 1994

.U NAS.
Noc Muzeów w Komendzie Głównej Policji
Odwiedziły nas tłumy – liczba chętnych była tak duża, że
organizatorzy przedłużyli czas zwiedzania o dwie godziny

.REAKCJE.
Listy od czytelników
Profilaktyka przede wszystkim – cd. o pĳanych kierowcach

.POLICYJNY PITAWAL.
Mord przy Nowogrodzkiej
Dręczyli aż zabili – to było jedno z najbardziej makabrycznych
zabójstw

.KRAJ.
Rozmaitości

.PRAWO.
Przepisy karne ustaw szczególnych
Ustawa o broni i amunicji

.ROZRYWKA.
Kryminał po części skandynawski – rozmowa z Mirosławem
Salskim, autorem powieści kryminalnych
Grupa Kallego B. – fragment powieści kryminalnej Mirosława
Salskiego „Wielbłąd przy bramie”
Krzyżówka

.TYLKO SŁUŻBA.
Komendant Główny Policji
Bezpieczniej na naszych drogach
Kobiety w służbach mundurowych
Policjantki są potrzebne – powiedział Komendant Główny Policji
na konferencji o zarządzaniu kompetencjami kobiet w Policji
Policjantki na VI Kongresie Kobiet
Równość szans – panel zorganizowany przez kobiety
w mundurach cieszył się dużym zainteresowaniem
Kobiety w Policji
Biegła od śladów krwawych – podinsp. Maria Walczuk jest
w Policji jedyną biegłą od śladów krwawych 
Internet w walce z pedofilią
Chrońmy dzieci – przeciwdziałanie wykorzystywaniu
seksualnemu dzieci w turystyce
366 nowych oficerów
Majowa promocja – ceremonia mianowania na pierwszy stopień
oficerski odbyła się w WSPol.
System Wczesnej Interwencji
Zapobieganie nieprawidłowościom – SWI jest adresowany
głównie do kadry kierowniczej jednostek wszystkich szczebli
Newslettery SWI – rozmowa z podinsp. Włodzimierzem
Sokołowskim, pełnomocnikiem komendanta ds. SWI
Kryminalistyka
Pomoc z Polski – dzięki dyrektorowi CLKP i jego ekspertyzom
zlikwidowano w Wielkiej Brytanii wytwórnię narkotyków i skazano
przestępców
Ruch drogowy
Prosto z drogi – Lepiej widzisz, bezpieczniej jedziesz
– innowacyjny pomysł śląskich policjantów
Czynna napaść na policjanta
Zaatakować gliniarza – czy sądy rzeczywiście wymierzają wyższe
kary za napaść na policjanta?
Komunikacja wewnętrzna w praktyce
Integracja na sportowo – najlepsze metody integracyjne to te,
które angażują cały zespół

.O NAS.
Kompleksowa diagnoza
Równe prawa równe szanse – raport o równouprawnieniu
w resorcie spraw wewnętrznych

.DAWNO TEMU W POLICJI.
Kobiety w Policji Państwowej
Stawiano je za wzór – policje innych państw chciały wzorować
się na polskich policjantkach

.DYSKUSJE.
Uprawnienia służb mundurowych i służb specjalnych
Kontrola operacyjna przed Trybunałem Konstytucyjnym

.Z NAMI.
10-lecie Stowarzyszenia Generałów Policji RP
Policję mamy we krwi – rozmowa z nadinsp. w st. spocz.
Leszkiem Lamparskim, prezesem Stowarzyszenia Generałów
Policji RP, pierwszym Komendantem Głównym Policji III RP zdj. na okładce Beata Perkowska
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Pa nie Ko men dan cie za na mi maj, któ ry ob fi to wał w wie le wy da rzeń,
co Pa na zda niem by ło naj bar dziej istot ne z punk tu wi dze nia 
for ma cji?

– Nie wąt pli wie po wódź, któ ra do tknę ła Pol skę. W uzgod nie niu z sze -

fem MSW Bar tło mie jem Sien kie wi czem pod ją łem de cy zję o włą cze niu

na szej for ma cji do dzia łań prze ciw po wo dzio wych, w któ rych uczest ni -

czy ło po nad 3 tys. po li cjan tów. Do dat ko wo skie ro wa łem 700 po li cjan -

tów, m.in. z Od dzia łu Pre wen cji Po li cji w Pia secz nie, Cen trum Szko le nia

Po li cji w Le gio no wie, a tak że ze Szko ły Po li cji w Ka to wi cach. Dzia ła li -

śmy na te re nie wo je wództw: pod kar pac kie go, ma ło pol skie go, świę to -

krzy skie go, ślą skie go, lu bel skie go i ma zo wiec kie go. Wspo mo gli śmy

stra ża ków, za bez pie cza li śmy prze jaz dy ko lumn, mie nie po wo dzian.

Funk cjo na riu sze pra co wa li na wa łach ra mię w ra mię ze stra ża ka mi pań -

stwo wej i ochot ni czej stra ży po żar nej, a na wet ze ska za ny mi z za kła dów

kar nych. Do ak cji ra tun ko wych wy ko rzy sta li śmy nasz naj now szy sprzęt.

Po li cjan tów wspie ra ły m.in. ło dzie i śmi głow ce po li cyj ne. Oso bi ście od -

wie dzi łem miej sca szcze gól nie za gro żo ne po wo dzią, gdzie czte ry la ta

temu zo sta ły prze rwa ne wa ły. Nie mam wąt pli wo ści, że dzię ki cięż kiej

pra cy po li cjan tów sy tu acja w wie lu re jo nach kra ju zo sta ła szyb ko i spraw -

nie opa no wa na. Wszyst kim, któ rzy uczest ni czy li w tej ak cji, dzię ku ję. 

Nie daw no miał Pan oka zję uczest ni czyć w VI Kon gre sie Ko biet. 
– To praw da, po raz pierw szy w hi sto rii te go wy da rze nia obec ni by li

za pro sze ni sze fo wie wszyst kich służb mun du ro wych: Po li cji, Woj ska Pol -

skie go, Służ by Wię zien nej, Stra ży Gra nicz nej, Cen tral ne go Biu ra An ty -

ko rup cyj ne go, Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, Biu ra Ochro ny

Rzą du i Pań stwo wej Stra ży Po żar nej. My ślę, że współ pra ca ko biet

– funk cjo na riu szek służb mun du ro wych mo że przy nieść wie le ko rzy ści,

o czym świad czy wspól ny pa nel „Wspól no ta rów ność, od po wie dzial ność

a służ by mun du ro we”, gdzie pro fe sjo nal nie roz ma wia no m.in. o za sa dach

re kru ta cji w po szcze gól nych służ bach, moż li wo ściach awan su ko biet czy

szko le niach rów no ścio wych. Ucie szy ła mnie tak licz na de le ga cja za rów -

no funk cjo na riu szek, jak i funk cjo na riu szy z ca łe go kra ju, gdyż wza jem -

ne zro zu mie nie ra cji jest nie odzow ne. Sam do strze gam po trze bę

wy rów ny wa nia szans, dla te go też pod ją łem de cy zję o po wo ła niu ze spo -

łu ds. stra te gii rów nych szans, któ ry ma peł nić ro lę we wnętrz nej po li -

cyj nej plat for my. Do za dań ze spo łu bę dzie na le ża ło mię dzy in ny mi

wy pra co wa nie wspól nych dla ko biet i męż czyzn re ko men da cji w za kre -

sie wy rów ny wa nia szans w for ma cji po li cyj nej, z uwzględ nie niem per -

spek ty wy płci. My ślę, że te go ty pu spo tka nia, dys ku sje czy kon fe ren cje

sprzy ja ją szu ka niu do brych roz wią zań. Mu si my pa mię tać, że zmia ny wy -

ma ga ją cza su. 

W tym roku Komenda Główna Policji zadebiutowała
w międzynarodowym projekcie Noc Muzeów, było warto?

– Na pew no. Nie są dzi li śmy, że za in te re so wa nie bu dyn kiem ko men -

dy głów nej bę dzie tak du że. Mi le za sko czy ła nas licz ba go ści, w tym dzie -

ci. By ła na wet Pa ni, któ ra te go dnia zła ma ła no gę, ale i tak o ku lach

po sta no wi ła nas od wie dzić. Dzię ki win dom, pod jaz dom i plat for mom

za in sta lo wa nym w KGP bez pro ble mu mo gły prze miesz czać się oso by

nie peł no spraw ne, ro dzi ce z dzieć mi w wóz kach czy oso by star sze. Za -

dba li śmy, aby dzie ci, ko bie ty w cią ży oraz oso by wy ma ga ją ce opie ki nie

mu sia ły stać dłu go w ko lej kach. Nie spo dzie wa łem się też, że mój ga bi -

net i Sa la Ge ne ral ska bę dą tak ob le ga ne i fo to gra fo wa ne. Mam na dzie -

ję, że wi zy ta w Ko men dzie Głów nej Po li cji by ła nie za po mnia ną i peł ną

wra żeń przy go dą. Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy za an ga żo wa li się w or ga -

ni za cję te go wy da rze nia, a tak że wszyst kim, któ rzy nas od wie dzi li mi mo

desz czo wej po go dy. Bar dzo ża łu ję, że nie mo głem oso bi ście uczest ni -

czyć w No cy Mu ze ów, ale wiem, że god nie re pre zen to wał urząd mój

pierw szy za stęp ca nad insp. Krzysz tof Ga jew ski. W tym cza sie bra łem

udział w ob cho dach 10-le cia dzia łal no ści ar ty stycz nej chó ru Ko men dy

Wo je wódz kiej Po li cji w Bia łym sto ku.

Ko rzy sta jąc z oka zji, Pa nie Ko men dan cie mi nę ło 10 lat pra cy chó ru...
– Tak, mu szę przy znać, że wciąż je stem pod wra że niem umie jęt no ści

ar ty stycz nych i wo kal nych po li cjan tów i pra cow ni ków Po li cji, któ rzy an -

ga żu ją się w je go dzia łal ność. Ta nie zwy kła uro czy stość od by ła się w Ope -

rze i Fil har mo nii Pod la skiej. Dzię ki prof. Wio let cie Mił kow skiej, któ ra

jest je go dy ry gent ką, chór wie lo krot nie re pre zen to wał pol ską Po li cję

pod czas kon cer tów kra jo wych i za gra nicz nych. Dzię ku ję wszyst kim jego

człon kom za za an ga żo wa nie, wy trwa łość i nie ustan ną pro mo cję na szej

for ma cji. 

Po nad to, je śli cho dzi o Pod la sie, nie daw no od wie dzi łem tak że Ko men -

dę Po wia to wą Po li cji w Haj nów ce. Oglą da łem efek ty prze pro wa dza ne go

re mon tu bu dyn ku, któ ry jesz cze w tym ro ku się za koń czy. Już dziś wi -

docz ne są zmia ny zwią za ne z wy glą dem i wy po sa że niem po miesz czeń.

Cie szy mnie, że co raz wię cej jest miejsc, w któ rych po pra wia ją się wa run -

ki pra cy funk cjo na riu szy i pra cow ni ków Po li cji, a co za tym idzie – ob słu -

gi oby wa te li. Pro gram stan da ry za cji ko mend i ko mi sa ria tów re ali zu je my

od 2013 ro ku wspól nie z Mi ni ster stwem Spraw We wnętrz nych, któ re

prze zna czy ło na ten cel bli sko mi liard zł ze środ ków bu dże to wych. 
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Bez piecz niej na
na szych dro gach
Rozmowa z nadinsp. Markiem Działoszyńskim
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Na początku lutego polecił Pan policjantom,
by w szczególnie niebezpiecznych sytuacjach
nie karali kierowców mandatem, ale
odbierali prawo jazdy i kierowali sprawę
do sądu. Czy takie działania przyniosły jakieś
efekty?

– W na szych dzia ła niach nie cho dzi tyl ko

o to, by każ dy, kto ła mie prze pi sy, tra cił od razu

do ku men ty upraw nia ją ce do kie ro wa nia po jaz -

da mi. Po li cjant mu si pa mię tać, że art. 129

ust. 2 pkt 6 i art. 135 ust. 1 pkt 2 usta wy Pra -

wo o ru chu dro go wym da je mu moż li wość ich

za trzy ma nia. Przy kła dem sy tu acji, w któ rej po -

win ny zo stać za trzy ma ne do ku men ty, jest spo -

wo do wa nie za gro że nia bez pie czeń stwa w RD

przez nie za cho wa nie na le ży tej ostroż no ści

na dro dze, o czym mó wi art. 86 par. 1 ko dek su

wy kro czeń, np. spo wo do wa nie za gro że nia bez -

pie czeń stwa w RD, na wet je śli nie doj dzie

do fi zycz ne go kon tak tu uczest ni ków ta kiej sy -

tu acji, za ist nia łej w wy ni ku nie za cho wa nia

ostroż no ści przez jed ne go z uczest ni ków ru -

chu, a zwłasz cza gdy nie by ła na stęp stwem wy -

ko na nia ma new ru obron ne go. 

Kon se kwen cją ra żą ce go i umyśl ne go na ru -

sze nia prze pi sów o ru chu dro go wym, skut ku -

ją ce go po wsta niem re al ne go i bez po śred nie go

za gro że nia dla ży cia i zdro wia mu si być ze stro -

ny Po li cji wła ści wa re ak cja praw no kar na,

a sama ka ra po win na być współ mier na do stop -

nia spo łecz nej szko dli wo ści czy nu. Przy tym

re ali za cja ce lów ka ry nie po win na pod le gać

ogra ni cze niom wy ni ka ją cym z art. 96 par. 1

k.p.o.w., gdyż po stę po wa nie man da to we jest

tyl ko jed ną z form re ak cji na po peł nio ne wy -

kro cze nie i ża den prze pis k.p.o.w. nie ob li gu je

funk cjo na riu sza Po li cji do je go sto so wa nia. Jest

on na to miast obo wią za ny w ra mach opi sa nych

w art. 33 ko dek su wy kro czeń dy rek tyw wy mia -

ru ka ry do uwzględ nie nia wszyst kich prze sła -

nek i oko licz no ści po peł nio ne go czy nu, któ re

prze ma wia ją za rów no na ko rzyść spraw cy, jak

rów nież ta kich, któ re po win ny wpły nąć na za -

ostrze nie od po wie dzial no ści 

Od po cząt ku ro ku po li cjan ci za trzy ma li oko -

ło 900 praw jaz dy za ra żą ce ła ma nie prze pi sów

ru chu dro go we go. Ozna cza to, że bli sko ty siąc

osób, któ re stwa rza ły po waż ne za gro że nie dla

in nych użyt kow ni ków dróg, nie sią dzie na ra zie

za kie row ni cą.

Oka zu je się, że w pierw szych ty go dniach

ma ja by ło oko ło 100 wy pad ków mniej niż rok

te mu, zgi nę ło o 50 osób mniej, a o 150 zmniej -

szy ła się licz ba ran nych. Są to dla mnie wy star -

cza ją ce ar gu men ty, że ta kie dzia ła nia ma ją

sens. Je stem też prze ko na ny, że moż li wość

szyb kiej utra ty pra wa jaz dy bę dzie ostrze że -

niem dla in nych kie row ców.

Dzię ku ję za roz mo wę. 
nad kom. IWO NA KLO NOW SKA

zdj. An drzej Mi tu ra
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– Nie mam wątpliwości, że kobiety są potrzebne na wszystkich szczeblach
i stanowiskach służbowych, jeśli mają odpowiednie cechy i kompetencje
– mówił nadinsp. Marek Działoszyński, komendant główny Policji, podczas
konferencji „Zarządzanie kompetencjami kobiet w Policji”, która odbyła się 
16–17 kwietnia br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Policjantki są potrzebne

K o bie ty w pol skiej po li cji słu żą od 1925 r.

Na po cząt ku pra co wa ły w pio nie kry mi -

nal nym. Zaj mo wa ły się zwal cza niem

prze stępstw skie ro wa nych prze ciw ko ko bie -

tom, ro dzi nie, ma ło let nim i nie let nim. 

– Już wte dy by ły bar dzo do brze przy goto wa -

ne do peł nie nia służ by – po wie dzia ła mł. insp.

Kor ne la Ob liń ska, za stęp ca dy rek to ra Ga bi ne -

tu Ko men dan ta Głów ne go Po li cji. 

Dzi siaj po li cjant ki wy ko nu ją za da nia we

wszyst kich ro dza jach służb: pre wen cyj nej, kry -

mi nal nej oraz wspo ma ga ją cej. Funk cjo na riuszki

pa tro lu ją uli ce, czu wa ją nad bez pie czeń stwem

w ru chu dro go wym, pra cu ją w la bo ra to riach

kry mi na li stycz nych, wy kła da ją w szko łach po -

li cyj nych, pro wa dzą pre lek cje dla uczniów,

a tak że są dziel ni co wy mi i prze wod nicz ka mi

psów służ bo wych. 

STA TY STY KI
Na po cząt ku mar ca 2014 r. po li cjant ki sta no wi -

ły 14,86 proc. ogó łu za trud nio nych funk cjo na -

riu szy. W Po li cji pra cu je tak że kil kana ście

ty się cy ko biet na sta no wi skach cy wil nych.

W Stra ży Gra nicz nej ko bie ty sta no wią bli sko

jed ną czwar tą funk cjo na riu szy. Naj mniej pro -

cen to wo ko biet jest w woj sku, bo oko ło 3 proc.

W Cen tral nym Biu rze An ty ko rup cyj nym ko -

bie ty pra cu ją za rów no na sta no wi skach wy ko -

naw czych, jak i kie rowni czych we wszyst kich

jed nost kach or ga ni za cyj nych. 

– Obec nie na 24 jed nost ki or ga ni za cyj ne

CBA 6 ko biet jest dy rek to ra mi lub za stęp ca mi,

a 13 na czel ni ka mi – mó wi Ja cek Do brzyń ski,

rzecz nik pra so wy Cen tral ne go Biu ra An ty ko -

rup cyj ne go.

W Po li cji na sta no wi skach de cy zyj nych jest

oko ło 3,2 proc. ko biet. Ubie gły rok po ka zał, że

licz ba ko biet star tu ją cych w kon kur sach na sta -

no wi ska kie row ni cze nie prze kro czy ła 10 proc.

– Wy zwa niem dla na szej for ma cji jest 

więk szy na cisk na ak ty wi zo wa nie ko biet do zaj -

mo wa nia wyż szych sta no wisk służ bo wych i

za chę ce nie do sta wa nia w szran ki pod czas kon -

kur sów – stwier dził na kon fe ren cji nad insp.

Ma rek Dzia ło szyń ski. 

WAR TO ŚCIO WE I NIE ZBĘD NE
– Spół ki, któ re ma ją w za rzą dach ko bie ty, dzia -

ła ją le piej. Ich za trud nia nie da je lep sze wy ni ki

eko no micz ne – uwa ża Te re sa Ka miń ska, pre -

zes Po mor skiej Stre fy Eko no micz nej, któ ra

prze ko nu je, że pań po win no być wię cej tak że

w Po li cji. 

Mł. insp. Ge rard Bah, peł no moc nik ko men -

dan ta wo je wódz kie go Po li cji w Kiel cach ds.

ochro ny praw czło wie ka, ape lu je, aby przy po -

mi nać, że ko bie ty w Po li cji są war to ścio we

i nie zbęd ne. Pod insp. Iza be la Wi ciak z Wyż szej

Szko ły Po li cji w Szczyt nie, któ ra by ła mo de ra -

to rem i pre le gen tem na kon fe ren cji, za zna cza,

że po ten cjał ko biet po wi nien być le piej wy ko -

rzy sty wa ny, bo ma ją one bar dzo do bre kwa li fi -

ka cje. 

69,4 proc. po li cjan tek ma ukoń czo ne stu dia,

a po zo sta łe 30,6 proc. ma wy kształ ce nie śred -

nie. Dr Le szek Bul ler z Uni wer sy te tu Kar dy na -

ła Ste fa na Wy szyń skie go pod kre śla, że ko bie ty

i męż czyź ni po win ni się na wza jem uzu peł niać. 

RÓW NE SZAN SE
Nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski po wie dział

na kon fe ren cji, że w struk tu rze KGP po wsta je

ze spół ds. stra te gii rów nych szans, w ce lu opra -

co wa nia i wdro że nia w Po li cji trwa łe go sys te -

mu dia gno zu ją ce go po trze by i ocze ki wa nia

w za kre sie rów nych szans i rów ne go trak to wa -

nia ze wzglę du na płeć.

W chwi li pi sa nia te go tek stu był już przy go -

to wa ny pro jekt de cy zji w spra wie po wo ła nia

ze spo łu ds. stra te gii rów nych szans w Po li cji.

Jego po wo ła nie wy ni ka z kra jo wych oraz mię -

dzy na ro do wych re gu la cji praw nych, któ re

wpro wa dza ją rów ność szans dla ko biet i męż -

czyzn w ży ciu spo łecz no -za wo do wym. Człon -

ko wie ze spo łu, któ ry bę dzie skła dał się

z ko biet i męż czyzn, bę dą re pre zen to wa li Po li -

cję w gre miach kra jo wych i za gra nicz nych zaj -

mują cych się rów nym trak to wa niem. Będą

także ana li zo wa li ak ty praw ne oraz we wnętrz -

ne pro ce du ry po li cyj ne pod ką tem ist nie nia re -

gu la cji dys kry mi nu ją cych oso by ze wzglę du

na płeć. 

– Ka rie ry ko biet w Po li cji wpi su ją się w na tu -

ral ny kra jo braz służ by po li cyj nej. Je stem dum -

ny z te go, że w swo ich ka drach mia no wa łem

pierw szą ko men dant wo je wódz ką – stwier dził

ko men dant głów ny Po li cji.

AR TUR KO WAL CZYK
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VI Kon gres Ko biet w War sza wie
miał moc ną de le ga cję po li cjan tek
z ca łe go kra ju. Na szym ko le żan kom
to wa rzy szy ły pa nie z in nych for ma -
cji, a zor ga ni zo wa ny przez nie
wspól ny pa nel pt. „Rów ność szans
w służ bach mun du ro wych” cie szył
się wiel kim za in te re so wa niem.

K on gres Ko biet jest ogól no pol skim ru -

chem spo łecz nym ko biet, któ ry dzia ła

na rzecz rów no upraw nie nia ko biet

i męż czyzn oraz po lep sze nia sy tu acji ko biet

w róż nych ob sza rach ży cia. Na VI Kon gres

Ko biet w dniach 9–10 ma ja br. od by wa ją cy

się w PKiN przy je cha ło po nad 9 tys. ko biet.

Po raz pierw szy swo je ofi cjal ne de le ga cje

mia ły wszyst kie służ by mun du ro we, któ rych

przed sta wi ciel ki zor ga ni zo wa ły wła sny 

pa nel. 

SŁUŻ BY W KOM PLE CIE
W te go rocz nym Kon gre sie Ko biet uczest ni -

czy li Sze fo wie ośmiu służb mun du ro wych.

Każ da for ma cja mia ła mniej lub bar dziej licz -

ną re pre zen ta cję funk cjo na riu szek i funk cjo -

na riu szy.

Wśród licz nych go ści kon gre su na otwar -

ciu by ła pierw sza da ma RP An na Ko mo row -

ska, a na za koń cze nie ko bie ce go fo rum głos

za brał pre mier Do nald Tusk.

Pro gram spo tkań kon gre so wych tak zo stał

uło żo ny, by każ da z uczest ni czek mo gła zna -

leźć coś dla sie bie, bez wzglę du na to, czy

szu ka ła te ma tu roz mów, do brej książ ki, czy

in for ma cji o potencjalnej pracy. Tak że w Po -

li cji. 

PIERW SZY SUK CES
Sa la War szaw ska, w któ rej zor ga ni zo wa no pa -

nel „Ko bie ty w mun du rach. Rów ność szans

w służ bach mun du ro wych”, z tru dem po -

mie ści ła wszyst kich za in te re so wa nych.

– W 2013 ro ku wy da ły śmy fol der „Ko bie -

ty w służ bach mun du ro wych. Suk ce sy, per -

spek ty wy, part ner stwo” i stwo rzy ły śmy

pa nel, w któ rym bra ły udział przed sta wi -

ciel ki Woj ska Pol skie go, Służ by Wię zien -

nej, Po li cji, Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej – roz po czę ła Mo ni ka Ksie -

nie wicz, za stęp ca dy rek to ra Biu ra Peł no -

moc ni ka Rzą du do spraw Rów ne go Trak to -

wa nia. – Te raz do łą czy ły do nas ko le żan ki

z Biu ra Ochro ny Rzą du, Agen cji Bez pie -

czeń stwa We wnętrz ne go i Cen tral ne go

Biu ra An ty ko rup cyj ne go. Je den z naj waż -

niej szych efek tów tej dzia łal no ści to po wo -

ła nie 8 kwiet nia 2014 ro ku w Kan ce la rii

Pre ze sa Ra dy Mi ni strów Ze spo łu Opi nio -

daw czo -Do rad cze go ds. ko biet w służ bach

mun du ro wych przy peł no moc ni ku rzą du

ds. rów ne go trak to wa nia.

TEST WY KLU CZE NIA
O re kru ta cji ko biet do for ma cji mun du ro -

wych mó wi ła kmdr Bo że na Szu biń ska re pre -

zen tu ją ca Woj sko Pol skie. W Po li cji utrzy -

mu je się sta ły od se tek ko biet chęt nych do

służ by, ale za ła ma nie na stą pi ło w Pań stwo -

wej Stra ży Po żar nej.

– Je śli nie róż ni cu je się przy rzą dów do ćwi -

czeń ani cza sów do uzy ska nia, to dys kry mi -

TYLKO SŁUŻBA Policjantki na VI Kongresie Kobiet POLICJA 997       czerwiec 2014 r.6

Rów ność szans

Panel służb
mundurowych
otworzyła 
Monika Ksieniewicz 
z Biura
Pełnomocnika Rządu
ds. Równego
Traktowania

Nadinsp. Marek Działoszyński 
z zainteresowaniem przysłuchiwał się
wystąpieniom pań w mundurach
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nu je się ko bie ty – do da ła st. kpt. Mał go rza -

ta Ro ma now ska z PSP. – W 2013 ro ku

do Szko ły Głów nej Służ by Po żar ni czej

w War sza wie do sta ła się tyl ko jed na ko bie ta. 

Na sta no wi skach kie row ni czych I stop nia

w Po li cji jest 9 ko biet, ale w WP żad nej.

– Prze pi sy, z for mal ne go punk tu wi dze nia,

nie za bra nia ją funk cjo na riusz kom awan su

do naj wyż szych stop ni – stwier dzi ła cho rą ży

Ka ro li na Mi kla szew ska, re pre zen tu ją ca Straż

Gra nicz ną. – Ale są ste reo ty py, któ re pod wa -

ża ją na sze zdol no ści i umie jęt no ści. 

DZIA ŁA NIA EDU KA CYJ NE
Kwe stię edu ka cyj ne go dzia ła nia an ty dy skry -

mi na cyj ne go w służ bach mun du ro wych na -

świe tli ła mł. insp. Kor ne la Ob liń ska z Po li cji.

– Ana li za bie żą cej sy tu acji spo łecz nej jest

dla Po li cji nie zbęd na do bu do wa nia wie lu

klu czo wych pro ce sów or ga ni za cyj nych, po -

cząw szy od do bo ru przez szko le nie pod sta -

wo we, kur sy spe cja li stycz ne, od dzia ły wa nie

dys cy pli nar ne i in ne sys te my re ago wa nia

na wcze sne nie pro fe sjo nal ne za cho wa nia po -

li cjan tek i po li cjan tów – po wie dzia ła mł.

insp. Ob liń ska. – Za głów ne nur ty edu ka cji

an ty dy skry mi na cyj nej w Po li cji od po wia da

sieć peł no moc ni czek i peł no moc ni ków ds.

ochro ny praw czło wie ka. Jest to je dy na te go

ty pu sieć w po li cjach eu ro pej skich. Szko le -

nia an ty dy skry mi na cyj ne po win ny być prze -

pro wa dza ne sys te mo wo i ka ska do wo, a tak że

umoż li wiać na ucza nie na od le głość przy 

wy ko rzy sta niu e -le ar nin gu. Aby pro ble ma-

ty ka ta do tar ła do jak naj więk szej licz by 

od bior ców, mu si my wdra żać roz wią za nia 

za pew nia ją ce spój ną ko mu ni ka cję za rów no

ze wnętrz ną, jak i we wnętrz ną w po szcze gól -

nych służ bach mun du ro wych.

Naj now szym przed się wzię ciem są za -

awan so wa ne pra ce nad po wo ła niem Ze spo łu

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji ds. Stra te gii

Rów nych Szans. Ze spół ma sta no wić we -

wnętrz ną plat for mę re ko men du ją cą nie -

zbęd ne roz wią za nia w for ma cji po li cyj nej, 

z uwzględ nie niem per spek ty wy płci.

NA PRZE MOC
Waż nym te ma tem po ru szo nym pod czas pa -

ne lu by ła prze moc w ro dzi nach funk cjo na -

riu szy służb mun du ro wych.

– Więk szość na szych sze fów uwa ża, że

prze mo cy w do mach funk cjo na riu szy nie  

ma, ale ona jest – po wie dzia ła płk An na

Osow ska -Rem bec ka ze Służ by Wię zien nej.

– Wpraw dzie prze pi sy „Nie bie skiej Kar ty”

skie ro wa ne są do ca łe go spo łe czeń stwa, jed -

nak w więk szo ści służb mun du ro wych nie

ma we wnętrz nych prze pi sów, za rzą dzeń

i wy tycz nych obej mu ją cych swo im za in te re -

so wa niem pro ble ma ty kę prze mo cy w ro dzi -

nach funk cjo na riu szy.

MIA ŁY ŚCIE RA CJĘ
Pre mier Do nald Tusk nie krył, że choć nie

jest de biu tan tem na tym fo rum, czu je co raz

więk szą tre mę. I nic dziw ne go, bo wie le

z po stu la tów, któ re usły szał w mi nio nych la -

tach, po wta rza się do dziś. 

Premier przyznał, że nie ze wszyst ki mi

po stu la ta mi zga dza się w 100 pro cen tach,

ale w więk szo ści spraw macie ra cję. 

Na stęp ny Kon gres Ko biet 14 lu te go 2015

ro ku.

AN DRZEJ CHY LIŃ SKI
zdj. Grze gorz Ku fel i KPRM

TYLKO SŁUŻBA 7

Na panelu „Kobiety w mundurach. Równość szans w służbach mundurowych” zabrakło miejsc
dla wszystkich zainteresowanych

Przewodniczące delegacji służb mundurowych podczas spotkania w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów

Policjantki miały wspólne stoisko informacyjne z funkcjonariuszkami z innych służb
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Na miejscu przestępstwa
krople krwi układają się
w opowieść. Aby ją poznać,
potrzeba eksperta, który
potrafi czytać ślady krwawe.
Znaczenie ma wszystko:
ilość plam, ich kształt,

lokalizacja, wielkość, rozmieszczenie względem siebie.
W Policji jest jedna biegła w tej dziedzinie: 
podinsp. Maria Walczuk, kierownik Zakładu Biologii
CLKP.

O pi nie na te mat me cha ni zmu po wsta wa nia śla dów krwa wych

wy ko ny wa ne są bar dzo rzad ko. W po li cyj nych la bo ra to riach

po wsta je ich za le d wie kil ka na ście w cią gu ro ku. Nie wie le jest

też osób, któ re zaj mu ją się tą dzie dzi ną – tyl ko kil ka w kra ju. 

– Przez ostat nie la ta ta ga łąź kry mi na li sty ki nie by ła u nas zbyt do -

ce nia na – mó wi Ma ria Wal czuk. – Tym cza sem wła ści wa in ter pre ta -

cja me cha ni zmu po wsta wa nia śla dów krwi mo że do star czać or ga nom

ści ga nia nie zwy kle cen nych in for ma cji. 

Do tej po ry by ła to część ba dań bio lo gicz nych. W tym ro ku zo sta -

ła wy dzie lo na ja ko od ręb na spe cjal ność. Pierw szym bie głym CLKP

zaj mu ją cym się ana li zą śla dów krwa wych zo sta ła pod insp. Ma ria

Walczuk.

– Jest na szym mi strzem – mó wią jej pra cow ni cy.

– Bę dę tę wie dzę prze ka zy wać da lej. Już te raz w CLKP są oso by,

któ re się uczą czy tać śla dy krwa we – do da je Ma ria Wal czuk.

NA WŁA SNE OCZY
Ona też mia ła swo je go mi strza. W la tach 90. w la bo ra to rium kry mi -

na li stycz nym w Ło dzi jej szef, kie row nik pra cow ni bio lo gicz nej, zaj -

mo wał się śla da mi krwa wy mi. To by ło wła ści wie je dy ne po li cyj ne

la bo ra to rium, któ re ro bi ło ta kie ana li zy. Tam na uczy ła się wszyst kie -

go. Na pew no po mógł jej zmysł ob ser wa cji i ana li zy. Wy obraź nia, lo -

gicz ne my śle nie, ko ja rze nie fak tów to pod sta wo we ce chy fa chow ca

w tej dzie dzi nie. Z dru giej stro ny eks pert od śla dów krwa wych musi

być oso bą upo rząd ko wa ną i cier pli wą, a tak że kon kret ną. 

– Przy da je się syn te tycz ne for mu ło wa nie my śli – mó wi Ma ria Wal -

czuk. – Bo to jest tak: naj pierw trze ba się opa trzeć, a po tem prze lać

wszyst ko na pa pier.

Eks per ty zy spo rzą dza do dziś. W spra wach naj więk sze go ka li bru

sta ra się przy jeż dżać na miej sce zda rze nia. Ostat nio uczest ni czy ła

w oglę dzi nach na miej scu za bój stwa, gdzie zna le zio no po ćwiar to wa -

ne zwło ki, a spraw ca po peł nił sa mo bój stwo.

TYLKO SŁUŻBA Kobiety w Policji POLICJA 997       czerwiec 2014 r.8
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– Zde cy do wa nie le piej jest, je śli mo gę być na miej scu i sa ma

wszyst ko zo ba czyć. Nie ste ty, zdję cia nie od da ją wszyst kich szcze gó -

łów, od le gło ści, wiel ko ści po miesz czeń – mó wi Ma ria Wal czuk.

– Choć by w tej spra wie: na ścia nie przy wer sal ce by ło du żo plam

roz pry sko wych. Tam mia ły być za da wa ne cio sy. Do ku men ta cja fo to -

gra ficz na nie uwzględ nia ła te go. 

SET KI ZDJĘĆ
Dla bie głe go zaj mu ją ce go się re kon struk cją zda rze nia na pod sta wie

śla dów krwa wych klu czo we jest, by ujaw nio ne na miej scu pla my były

pra wi dło wo udo ku men to wa ne. Nie ste ty, w pol skich re aliach bar dzo

rzad ko zda rza się, że by bie gły tej spe cjal no ści był na oglę dzi nach.

Naj czę ściej spo rzą dza opi nię na pod sta wie go to we go pro to ko łu i do -

ku men ta cji fo to gra ficz nej. Ty le że nie za wsze – na wet za po mo cą

kil ku set zdjęć – moż na od two rzyć to po gra fię miej sca, wza jem ne roz -

miesz cze nie po miesz czeń, przed mio tów czy śla dów. Czę sto zda rza

się, że do ku men ta cja fo to gra ficz na jest nie peł na, że zdję cie – daj my

na to pla my w kształ cie stru gi – nie obej mu je ca łe go śla du, że jest

zro bio ny tyl ko jej frag ment. Tym cza sem zro -

bie nie do kład nych fo to gra fii po cząt ku i koń -

ca śla du mo że du żo po wie dzieć o dy na mi ce

jego po wsta nia. Tak sa mo waż ne jest, by do -

ku men ta cja fo to gra ficz na po ka zy wa ła bie głe -

mu wy gląd plam krwa wych od ogó łu do

szcze gó łu, opo wia da jąc tym sa mym o miej -

scu zda rze nia. Istot ne jest wszyst ko. Licz ba

śla dów krwa wych, ich roz miesz cze nie

w prze strze ni i wzglę dem sie bie, wiel kość,

wy gląd oraz ro dzaj pod ło ża, na któ rym zo sta -

ły ujaw nio ne. 

DO CIE KA NIE PRAW DY
To tro chę jak ukła dan ka. Wia do mo, ba da nia

DNA umoż li wia ją iden ty fi ka cję oso by,

od któ rej po cho dzi ujaw nio ny na miej scu

zda rze nia ślad krwi. Nie za wsze jed nak wie -

dza ta wy star cza do zre kon stru owa nia prze -

bie gu zda rze nia. Cza sem du żo waż niej sza

jest od po wiedź na py ta nie, jak ta krew się tam zna la zła. Spo sób,

w jaki po wsta ją śla dy krwi, mo że po twier dzić in ne do wo dy, da wać

śled czym wska zów ki, we ry fi ko wać przy ję te przez nich wer sje zda -

rzeń. Z wiel ko ści i kształ tu śla dów krwi bie gli po tra fią wy wnio sko -

wać, jaki był spo sób za da wa nia cio sów, usta lić po zy cję ofia ry

i na past ni ka w trak cie ata ku i po nim, a tak że licz bę za da nych ude -

rzeń i na rzę dzie zbrod ni. Na pod sta wie wy glą du krwi moż na też

okre ślić ko lej ność zda rzeń.

– Śla dy krwa we po ma ga ją do cie kać praw dy – mó wi Ma ria Wal czuk.

– Po twier dza ją al bo oba la ją wy ja śnie nia oso by oskar żo nej, ze zna nia

po krzyw dzo ne go czy świad ka. 

Cza sem, tak jak w przy pad ku spra wy śmier tel ne go po bi cia męż -

czy zny w Ino wro cła wiu, do roz wią za nia za gad ki wy star cza jed na kro -

pla krwi. 

UKŁA DAN KA
Do tej zbrod ni do szło kil ka lat te mu. Męż czy zna zo stał ska to wa ny

w bia ły dzień przed skle pem spo żyw czym. Mi mo szyb kiej ak cji ra tow -

ni czej nie uda ło się go ura to wać. Zmarł w szpi ta lu. Na miej scu zda rze -

nia po li cjan ci za bez pie czy li mię dzy in ny mi nie do pa łek pa pie ro sa,

na któ rym ujaw nio no ślad krwi. Wy ty po wa ny po dej rza ny tłu ma czył,

że stał przed skle pem, za pa lił pa pie ro sa, wy pa lił go, wy rzu cił i od szedł.

Do po bi cia mia ło dojść póź niej i wte dy wła śnie krew „spa dła” na nie -

do pa łek. Wszyst ko się zga dza ło, a ba da nia ge ne tycz ne po twier dza ły

tę wer sję. Pa pie ro sa fak tycz nie pa lił po dej rza ny, a krew na nie do pał ku

na le ża ła do ofia ry. Kon cep cja zmie ni ła się, gdy do ak cji wkro czy li spe -

cja li ści z Za kła du Bio lo gii w CLKP. Oka za ło się, że ślad krwi na pa -

pie ro sie to od bit ka li nii pa pi lar nych. I cho ciaż nie dało się po rów nać

te go od ci sku z od ci skiem po dej rza ne go, in for ma cja ta zmie ni ła wszyst -

ko. Krew na wy pa lo nym pa pie ro sie nie mo gła być na nie sio na póź niej.

We dług pro ku ra tu ry po dej rza ny pa lił, ma jąc na rę kach krew ofia ry.

– Ta spra wa ide al nie po ka zu je, jak wszyst ko się uzu peł nia. Ge ne -

ty ka po łą czo na z ana li zą me cha ni zmu po wsta wa nia plam krwa wych

do pro wa dzi ły do roz wią za nia – mó wi Ma ria Wal czuk. 

ZE ZNA NIE KON TRA ŚLAD
– Pa mię tam też spra wę za bój stwa w Ło dzi, któ rą do słow nie „ura to -

wa ła” ana li za plam krwa wych – mó wi Ma ria Wal czuk. – Cho dzi ło

o mor der stwo męż czy zny. Je go cia ło w je go miesz ka niu zna lazł są -

siad. To on po wia do mił po li cję o zda rze niu.

Na pierw szy rzut oka wszyst ko zga dza ło się z tym, co mó wił. A ze -

zna wał tak: Za nie po ko jo ny nie obec no ścią są sia da po sta no wi łem spraw -
dzić, czy nic się nie dzie je. Gdy wsze dłem
do nie go do miesz ka nia, prze ra ził mnie wi -
dok za krwa wio ne go cia ła. Chcia łem go ra -
to wać. Gdy oka za ło się, że nie da je zna ku
ży cia, za wia do mi łem po li cję. 

Da lej był szcze gó ło wy opis te go, co

ro bił, jak pró bo wał ra to wać, z któ rej

stro ny pod szedł do męż czy zny. Tyl ko

jed na rzecz wy da ła się po dej rza na funk -

cjo na riu szo wi, któ ry przy je chał na miej -

sce zda rze nia. Dla cze go wcześniej za -

pu kał do są sia da i po pro sił, że by razem

po szli spraw dzić, co się dzie je z dawno

niewidzianym mężczyzną?

– Ten po li cjant był bar dzo do cie kli wy.

Po dzi wia łam go – mó wi Maria Wal czuk,

któ ra pra co wa ła wte dy w la bo ra to rium

kry mi na li stycz nym w Ło dzi. – Gdy zro -

bi li śmy ana li zę śla dów krwa wych, okazało

się, że pla my na spodniach ni jak nie pa -

su ją do zda rzeń i czyn no ści opi sy wa nych przez te go męż czy znę. Po -

wie dzie li śmy mu o tym. Przy znał się do za bój stwa.

JAK TO BY ŁO?
– By ło pięć lat po zda rze niu, gdy spra wa za bój stwa star szej pa ni

w Sie dl cach zo sta ła skie ro wa na przez sąd ape la cyj ny do po now ne go

roz pa trze nia – wspo mi na Ma ria Wal czuk. – Do sta łam ak ta, z któ rych

wy ni ka ło, że star szą ko bie tę – ciot kę, któ ra miesz ka ła ra zem z ro dzi -

ną w do mu jed no ro dzin nym, zna le zio no w łóż ku do tkli wie po bi tą.

Po dej rze nie pa dło na mło de go męż czy znę z ro dzi ny. 

Z pro to ko łu oglę dzin i do ku men ta cji fo to gra ficz nej wy ni ka ło, że

chło pak miał na spodniach kil ka plam krwa wych i że by ły to je dy ne

pla my na je go odzie ży. Tym cza sem miej sce zbrod ni do słow nie ocie -

ka ło krwią. Za pla mio ne by ły ścia ny, pod ło ga, łóż ko. Męż czy zna tłu -

ma czył, że przy szedł do ciot ki, zo ba czył, w ja kim jest sta nie, i za raz

we zwał po moc. Ona mia ła za krwa wio ne dło nie, jed na rę ka opa dła

na je go spodnie, zo sta wia jąc na nich krwa we śla dy. Ge ne tycz nie

wszyst ko się zga dza ło – krew fak tycz nie na le ża ła do ofia ry. 

– Z pierw szej spo rzą dzo nej w tej spra wie opi nii bie głe go wy ni ka -

ło, że po dej rza ny chło pak mu siał stać po nad metr od łóż ka. W tej sy -

tu acji pro ku ra tor uznał, że był świad kiem, a cio sy mu siał za da wać

ktoś in ny – opo wia da Ma ria Wal czuk. – Dru gi bie gły nie zgo dził się,

by moż na by ło z ca łą sta now czo ścią po wie dzieć, że ta od le głość wy -

no si ła wła śnie metr. Ja mia łam spo rzą dzić trze cią opi nię.
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– Przez ostatnie lata 
ta gałąź kryminalistyki 

nie była u nas zbyt
doceniana – mówi Maria
Walczuk. – Tymczasem
właściwa interpretacja

mechanizmu powstawania
śladów krwi może

dostarczać organom
ścigania niezwykle
cennych informacji. 
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A na li zie pod da no: za trud nie nie ko biet i męż czyzn w po szcze gól -

nych kor pu sach, awan se i mia no wa nia, ob sa dę sta no wisk kie -

row ni czych, wy so kość wy na gro dze nia, do stęp do na gród, do stęp

do kur sów ofi cer skich, do bór do służ by. Ra port opra co wa ny zo stał

na pod sta wie in for ma cji sta ty stycz nych prze ka za nych przez służ by,

ana li zy prze pi sów pra wa i re gu la cji we wnętrz nych, a tak że zgło szo -

nych do peł no moc ni ka spraw oraz wnio sków z ba da nia an kie to we go.

Zo stał opu bli ko wa ny w lu tym 2014 ro ku. Jest to pierw sza w hi sto rii

re sor tu spraw we wnętrz nych kom plek so wa dia gno za pro ble mu rów -

ne go trak to wa nia ko biet i męż czyzn w służ bach mun du ro wych. 

AWAN SE I STA NO WI SKA KIE ROW NI CZE
Awans na wyż szy sto pień służ bo wy lub sta no wi sko jest zwią za ny

z wy kształ ce niem, sta żem, wy ni ka mi opi nio wa nia, a w od nie sie niu

do nie któ rych sta no wisk z wy ni ka mi ba dań i spe cja li stycz nych te -

stów. Zda niem peł no moc nik obo wią zu ją ce nor my nie za wie ra ją roz -

wią zań po wo du ją cych na ru sze nie za sa dy rów ne go trak to wa nia,

jed nak fakt, że de cy zja o awan sie ma cha rak ter głów nie uzna nio wy,

sta no wi w wie lu przy pad kach po wód do sta wia nia przez funk cjo na -

riu szy za rzu tów co do bez stron no ści prze ło żo nych.

Jak stwier dza peł no moc nik, „w sy tu acji, kie dy uzna nio wość jest

ko niecz na ze wzglę du na wy mo gi służ by, trud no oce niać po ten cjal -

ne ry zy ko nie rów ne go trak to wa nia ze wzglę du na płeć”.

WY NA GRO DZE NIE
Ana li za po zio mu wy na gro dzeń w aspek cie rów ne go trak to wa nia nie

wy ka za ła nie pra wi dło wo ści, po dob nie jak ana li za prze pi sów pra wa

po wszech nie obo wią zu ją ce go oraz re gu la cji we wnętrz nych. Po ten -

cjal nie mo gą jed nak za ist nieć sy tu acje nie rów ne go trak to wa nia z

po wo du bra ku ja snych kry te riów oraz zbyt du żej uzna nio wo ści prze -

ło żo nych. 

Za strze że nia peł no moc nik bu dzi sys tem przy zna wa nia na gród

opar ty na nie pre cy zyj nych prze słan kach, np. „wzo ro wej służ by”,

któ re to okre śle nie jest nie ostre. 

DO BÓR DO SŁUŻ BY I DO STĘP DO SZKO LEŃ 
W służ bach pod le głych MSW obo wią zu ją róż ne za sa dy do bo ru.

W Biu rze Ochro ny Rzą du wy ma ga nia do ty czą ce spraw no ści fi zycz -

nej są zróż ni co wa ne w za leż no ści od płci, w Stra ży Gra nicz nej za -

rów no w od nie sie niu do płci, jak i do wie ku kan dy da ta, w Po li cji zaś

wszyst kim kan dy da tom sta wia ne są jed na ko we wy ma ga nia. Peł no -

moc nik nie stwier dzi ła nie pra wi dło wo ści w za sa dach obo wią zu ją -

cych w tej dzie dzi nie, po dob nie jak w do stęp no ści funk cjo na riu szy

do moż li wo ści kształce nia i roz wo ju za wo do we go.

SKAR GI I AN KIE TA
Dru ga część ra por tu to ana li za ma te ria łu su biek tyw ne go, jakiego do -

star czy ły skar gi i wnio ski, któ re wpły nę ły do peł no moc nik, oraz an -

kie ta prze pro wa dzo na wśród funk cjo na riu szy i pra cow ni ków służb

pod le głych MSW. 

Na 58 zgło szo nych spraw 55 nie do ty czy ło za kre su na ru sze nia

za sa dy rów ne go trak to wa nia. Skar gi, któ re wpły nę ły do peł no moc -

To nie by ła oczy wi sta spra wa głów nie z po wo du bra -

ków w do ku men ta cji. Osta tecz nie bie gła przy chy li ła się

do dru giej opi nii, do dat ko wo za zna cza jąc, że gdy by

męż czy zna za da wał cio sy, wię cej plam po win no być

na je go gór nej odzie ży.

– Że by od two rzyć zda rze nie, trze ba by ło być na miej -

scu zbrodni i od ra zu, na sa mym po cząt ku, bu do wać kil -

ka wer sji wy da rzeń, któ re ukie run ko wa ły by dal szą pra cę

po li cjan tów – mó wi Ma ria Wal czuk. – Pięć lat po fakcie

od two rze nie te go, co się dzia ło, by ło nie moż li we.

SKA NER ZBROD NI
W kra jach eu ro pej skich i w Sta nach Zjed no czo nych 

wy glą da to tak, że spe cja li ści z dzie dzi ny BPA, czy li

Blo od sta in Pat ter Ana ly sis, za wsze są na miej scu prze -

stęp stwa – za bój stwa, po rwa nia, zgwał ce nia. Wcho dzą

na oglę dzi ny ja ko dru dzy, za wsze po eki pie, któ ra za -

bez pie cza wszyst kie śla dy. W prze ci wień stwie do tech -

ni ków kry mi na li sty ki mo gą in ge ro wać w miej sce

zda rze nia, prze su wać me ble, zry wać pod ło gę. Ich za -

da niem jest zna le zie nie za rów no śla dów krwi, jak i tych

świad czą cych o ich za cie ra niu. Waż ne są też dla nich

prze strze nie bez kr wa we, czy li te, na któ rych nie ma

roz pry sków. 

U nas, z po wo du nie wiel kiej licz by bie głych zaj mu ją -

cych się tą te ma ty ką, pro ce du ry zwią za ne z ana li zą śla -

dów krwa wych pod czas oglę dzin za zwy czaj są po mi ja ne.

– Ma te riał do wo do wy czę sto za bez pie cza ny jest

z my ślą o in nych ana li zach kry mi na li stycz nych, przez

co do ku men ta cja, któ ra do cie ra do bie głych ma ją cych

opi nio wać w spra wie, jest nie kom plet na i nie po zwa la

na do ko na nie peł nej re kon struk cji miej sca zda rze nia

– mó wi dr Ka mil Ja nusz kie wicz z CLKP. – Do dat ko wo

tra dy cyj na fo to gra fia jest dwu wy mia ro wa, a prze strzeń,

w któ rej je ste śmy, trój wy mia ro wa. Z punk tu wi dze nia

eks per tów to bar dzo istot ne. Po my śle li śmy, że sko ro nie

mo że my być na miej scu zda rze nia, klu czo wa mo że być

je go re kon struk cja w 3D. Stąd po mysł opra co wa nia ska -

ne ra miej sca zbrod ni.

TECHNOLOGICZNA REWOLUCJA
Pro jekt ba daw czo -roz wo jo wy opra co wy wa ny wła śnie

przez kon sor cjum, w skład którego wcho dzą CLKP,

Po li tech ni ka War szaw ska, Uni wer sy tet War szaw ski

oraz Cybid sp.j., jest tech no lo gicz ną re wo lu cją. Ma

być go to wy do koń ca 2015 ro ku.

– W sys te mie znaj dą się trzy ska ne ry. Jeden du ży

z ni ską roz dziel czo ścią i do kład no ścią po słu ży do ska -

no wa nia ca łe go po miesz cze nia. Dwa mniej sze bę dą

ska no wać gru py plam i po je dyn cze pla my – tłu ma czy

Ka mil Ja nusz kie wicz. – Ta kie roz wią za nie umoż li wi

bie głe mu z za kre su ana li zy śla dów krwa wych wir tu al -

ny spa cer po miej scu zda rze nia. Po za tym za bez pie -

czo ny w ten spo sób ma te riał do wo do wy z miej sca

zda rze nia bę dzie mó gł być ana li zo wa ny przez wie lu

bie głych, na wet w tym sa mym cza sie. 

Jest też do dat ko wy atut. Na wet po upły wie wie lu lat

za cho wa na wier na cy fro wa re kon struk cja po zwo li wró cić

do spra wy, je śli po ja wi ły by się w niej no we fak ty.

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. An drzej Mi tu ra
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W czerwcu ubiegłego roku minister spraw wewnętrznych
Bartłomiej Sienkiewicz powołał pełnomocnika ds. równego
traktowania w służbach mundurowych podległych lub
nadzorowanych przez MSW, którym została Monika
Sapieżyńska. Jej pierwszym zadaniem było opracowanie
raportu na temat równouprawnienia w resorcie.
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nik, świad czą o nie zna jo mo ści pro ble mu, my le niu po jęć, nie -

do strze ga niu róż nic mię dzy za sa da mi rów ne go trak to wa nia

a de cy zja mi po dej mo wa ny mi w związ ku ze służ bą i wy ni ka ją -

cy mi z prze pi sów. Peł no moc nik uwa ża, że w służ bach nie -

zbęd na jest sze ro ka ak cja edu ka cyj na o za sa dach rów ne go

trakto wa nia. 

Ba da nie an kie to we prze pro wa dzo ne zo sta ło przez fir mę ze -

wnętrz ną na zle ce nie Biu ra Ko mu ni ka cji Spo łecz nej MSW. Ba -

da nie mia ło cha rak ter an kie ty in ter ne to wej, któ rą mógł

wy peł nić każ dy, kto miał link. An kie tę wy peł ni ło 4500 funk -

cjo na riu szy i 1178 pra cow ni ków cy wil nych, co sta no wi ło łącz nie

oko ło 2 proc. za trud nio nych w służ bach MSW. Jej wy ni ki, choć

nie są re pre zen ta tyw ne, ma ją war tość po znaw czą, po nie waż

zwy kle otwar te an kie ty in ter ne to we wy peł nia ją oso by bez po -

śred nio za in te re so wa ne lub do tknię te kon kret nym pro ble mem.

Moż na za tem wnio sko wać, że oko ło 2 proc. funk cjo na riu szy su -

biek tyw nie od czu wa, że ist nie je w służ bach pro blem nie rów ne -

go trak to wa nia. 

Ja ko naj częst sze sy tu acje, w któ rych mo że do te go do cho -

dzić, an kie to wa ni wy mie nia li: do stęp do awan sów, wy so kość

wy na gro dzeń, do stęp do na gród i do bór do służ by. Po ło wa osób

oce ni ła, że w służ bach wy stę pu je zja wi sko gor sze go trak to wa -

nia ze wzglę du na po sia da nie przez pra cow ni ka lub funk cjo na -

riu sza cech nie zwią za nych z kom pe ten cja mi za wo do wy mi, np.

nie dy spo zy cyj ność, nie chęć do pra cy po go dzi nach, płeć i wiek.

Ko bie ty zde cy do wa nie czę ściej oce nia ły, że są dys kry mi no -

wa ne ze wzglę du na płeć, zwy kle do ty czy ło to cech zwią za nych

z pla na mi uro dze nia dziec ka, sta nem cy wil nym czy licz bą po -

sia da nych dzie ci.

77 proc. an kie to wa nych nie in for mo wa ło ni ko go o tym, że

czu je się obiek tem nie rów ne go trak to wa nia, głów nie dla te go,

że nie wie rzy li, iż to co kol wiek zmie ni. Po wo dem by ła też oba -

wa o utra tę pra cy, o by cie wy śmia nym czy trak to wa nym jak oso -

ba nie po tra fią ca so bie ra dzić z obo wiąz ka mi służ bo wy mi.

Po śród tych, któ rzy mi mo wszyst ko zde cy do wa li się zgło sić pro -

blem dys kry mi na cji, 75 proc. by ło nie za do wo lo nych z roz wią za -

nia spra wy. Naj częst szą re ak cją prze ło żo nych by ło zi gno ro wa nie

in for ma cji, wy śmia nie, a na wet su ge stie, że ta kie zgło sze nie

mo że tej oso bie za szko dzić w pra cy. 

78 proc. ba da nych nie zna lub nie wie o ist nie niu pro ce dur

za cho wa nia się w sy tu acji gor sze go trak to wa nia, a na wet je śli

wie dzą, do ko go mo gli by się zgło sić, nie łą czą te go z ist nie niem

kla row nych, ogól nie obo wią zu ją cych re guł.

Oko ło 20 proc. ba da nych uczest ni czy ło w szko le niach lub

spo tka niach or ga ni zo wa nych przez pra co daw cę na te mat rów -

ne go trak to wa nia. Gdy by by ła moż li wość, chęt na do udzia łu

by ła by po ło wa ba da nych, w więk szo ści ko bie ty. 71 proc. ba da -

nych wie, że ist nie ją w pol skim pra wo daw stwie re gu la cje do ty -

czą ce rów ne go trak to wa nia w miej scu pra cy, ale nie po tra fi

od wo łać się do kon kret nej usta wy.

Po śród an kie to wa nych aż 14 proc. osób w ogó le nie mia ło

świa do mo ści, że pro blem dys kry mi na cji i rów ne go trak to wa nia

jest re gu lo wa ny praw nie.

IST NIE JE RY ZY KO
Su biek tyw ne od czu cia an kie to wa nych i wy nik ana li zy prze pi -

sów oraz da nych ze służb nie są zbież ne. Ale – jak uwa ża peł -

no moc nik – cho ciaż da ne uzy ska ne z po szcze gól nych służb nie

po twier dzi ły zna czą cej ska li na ru sza nia za sa dy rów ne go trak -

to wa nia, to do kład na ana li za po szcze gól nych ob sza rów, w któ -

rych na ru sze nie mo gło by mieć miej sce, po ka za ła, że wy stę pu je

ta kie ry zy ko z po wo du nie ja snych kry te riów oraz zbyt du żej

uzna nio wo ści prze ło żo nych w wie lu kwe stiach. 

Peł no moc nik stwier dza, że nie zbęd ne jest za tem wy pra co -

wa nie po li ty ki prze ciw dzia ła nia na ru sze niom za sa dy rów ne go

trak to wa nia, zbu do wa nie stra te gii dzia łań, za an ga żo wa nie

w jej re ali za cję peł no moc ni ka ds. ochro ny praw czło wie ka,

a tak że upo wszech nia nie wśród funk cjo na riu szy i pra cow ni -

ków re sor tu wie dzy na ten te mat. Ko niecz ne jest wy pra co wa -

nie pro ce dur an ty mob bin go wych i po pu la ry zo wa nie ich wśród

funk cjo na riu szy.

PO RA POR CIE
Po za po zna niu się z ra por tem mi ni ster spraw we wnętrz nych

wydał po le ce nia pod le głym służ bom, że by opra co wa ły i do

14 maja br. wpro wa dzi ły pro ce du ry an ty dy skry mi na cyj ne i an ty-

mob bin go we. 

– W Po li cji pro blem rów ne go trak to wa nia mo ni to ro wa li śmy

jesz cze za nim po wstał ra port, w związ ku z czym za le ce nia mi -

ni stra są kon ty nu acją na szych wcze śniej szych dzia łań. Za awan -

so wa ne są pra ce nad stwo rze niem ze spo łu ds. stra te gii rów nych

szans, z prze wod ni czą cą mł. insp. Kor ne lą Ob liń ską, któ ry ma

opra co wać i wdro żyć sys tem dia gno zu ją cy po trze by i ocze ki wa -

nia w za kre sie rów nych szans i rów ne go trak to wa nia ze wzglę -

du na płeć – mó wi peł no moc nik ko men dan ta ds. ochro ny praw

czło wie ka mł. insp. Krzysz tof Łasz kie -

wicz. 

„We wnętrz na Pro ce du ra An ty mob -

bin go wa dla po li cjan tów peł nią cych

służ bę w Ko men dzie Głów nej Po li cji”

zo sta ła 14 ma ja br. opu bli ko wa na na

por ta lu we wnętrz nym KGP wraz z dru -

kiem ra por tu o zgło sze niu dzia łań mob -

bin go wych i wzo rem no tat ki o przy ję ciu

zgło sze nia.

oprac. ELŻ BIE TA SI TEK
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Rów ne pra wa 
rów ne szan se

Na podstawie Raportu na temat równego traktowania kobiet i mężczyzn w służbach mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub przez
niego nadzorowanych, pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych do spraw równego traktowania w służbach mundurowych podległych Ministrowi

Spraw Wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych 
(https://www.msw.gov.pl/do wn lo ad/1/19327/ra port na te ma trow ne go trak to wa nia ko bie ti mez czy znw slu zbach mun du ro wych po dle glych Mi ni.pdf) 
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K o bie ty w po li cyj nej służ bie po ja wi ły

w po cząt kach XX wie ku. Naj pierw

w USA i An glii, po tem w in nych kra -

jach. Kie dy tam daw no już prze sta ły szo ko -

wać swym umun du ro wa nym wi ze run kiem,

u nas – po utwo rze niu Po li cji Pań stwo wej

– roz po czy na ły się do pie ro dys ku sje o ich

przy dat no ści w po li cyj nej for ma cji. 

KUCH NIA, KO ŚCIÓŁ, DZIE CI
Kon ser wa ty ści przy wią za ni do tra dy cji oraz

wy ra ża ją cy nie chęt ny sto su nek do gwał tow -

nych zmian i wszel kich no wo ści, nie wi dzieli

ko biet w po li cyj nej, ty po wo mę skiej pro fe -

sji. Je den z nich, pod pi sa ny ja ko dr M. Isa -

jew, za mie ścił na wet w „Ga ze cie Po li cji

Pań stwo wej” w maju 1920 r. cykl ar ty ku łów

pt. „Ko bie ta w służ bie po li cyj nej”. Re dak cja

nie po da ła, nie ste ty, not ki bio gra ficz nej au -

to ra, dla te go też nic bliż sze go o nim nie wie -

my. Wia do mo tyl ko, że był Ro sja ni nem

z Pe ters bur ga, skąd uciekł przed bol sze wi -

ka mi (wspo mi na o tym w jed nym z od cin -

ków), no i tekst na pi sał w swo im oj czy stym

ję zy ku. Dla cze go aku rat on, ob co kra jo wiec,

wy po wia dał się dla pol skiej ga ze ty po li cyj nej

na te mat ko biet w po li cji, trud no po wie -

dzieć. Opi nię w tej kwe stii miał jed nak zde -

cy do wa nie ne ga tyw ną.

wów czas wie lu. Rów nież i kie row nic two pol -

skiej Po li cji uznało, że w nie któ rych tyl ko

służ bach, wy ma ga ją cych np. tę ży zny fi zycz -

nej czy tzw. zim nej krwi, ko bie ty mo gły by

nie spro stać sta wia nym wy ma ga niom. W in -

nych na to miast ich obec ność by ła by wręcz

uza sad nio na. Zwłasz cza w tych z za kre su

opie ki spo łecz nej i ochro ny sa ni tar no -oby -

cza jo wej.

Kor ne lia Be au jou, in na współ pra cow nicz -

ka „GPP” (nie ste ty, rów nież brak o niej bliż -

szych da nych – przyp. J. Pac.), au tor ka

so cjo lo gicz ne go ese ju pt. „Ko bie ta w Po li cji”

(„GPP”, VI 1920), wy mie ni ła je, po wo łu jąc

się na do świad cze nia po li cji za chod nich.

Jej zda niem każ de pań stwo po win no do pu -
ścić ko bie ty do służ by po li cyj nej, tak jak obec -
nie, zu peł nie ofi cjal nie są one do pusz czo ne do
po moc ni czej służ by w woj sku. Przy po mnia ła

też, że wszyst kie pań stwa Eu ro py Za chod -

niej mia ły już w swo ich sze re gach przed -

sta wi ciel ki płci pięk nej, któ re wy konywały

spe cja li stycz ne za dania, ta kie jak walka

z nie rzą dem i han dlem ży wym to wa rem,

kon tro le sa ni tar no -po rząd ko we, za po bie ga -

nie prze stęp czo ści wśród dzie ci i mło dzie -

ży itp. Z na ło żo nych za dań wy wią zy wa ły

się bez za rzu tu.

Au tor ka zwró ci ła też uwa gę na jesz cze je -

den po zy tyw ny aspekt za trud nia nia ko biet

w po li cji. Dzię ki ich – dziś by śmy po wie -

dzie li – wro dzo nej em pa tii, skłon no ści

do współ czu cia, zro zu mie nia i udzie la nia 

po mo cy, zwłasz cza ofia rom prze stępstw

– w spo sób na tu ral ny ocie pla ją one wi ze ru -

nek sro giej, re pre syj nej for ma cji. 

Ko bie ta bo wiem w wie lu wy pad kach le piej
od czu je nie do lę bliź nie go – pi sa ła – i przez
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Stany Zjednoczone i Dania chcą się wzorować na polskiej organizacji
policjantek – donosił entuzjastycznie „Ilustrowany Kurier Codzienny”
w lipcu 1939 roku. Mało kto wtedy pamiętał, że droga pierwszych
kandydatek do Policji Państwowej wcale nie była usłana różami, a na swoją
opinię etatowe funkcjonariuszki PP musiały pracować latami.

Stawiano je za wzór

Za strzec się mu szę – pi sał M. Isa jew – że nie
za li czam się ani do an ty fe mi ni stów, ani
do prze ciw ni ków pra cy ko biet. Z ca łym prze -
ko na niem wy po wie dzieć się jed nak mu szę prze -
ciw pra cy ko biet w po li cji (…). A o służ bie
ko biet w po li cji ze wnętrz nej nie mo że być na wet
mo wy, gdyż tam co dzien nie na po ty ka ła by
na każ dym kro ku prze ci wień stwa, prze kra cza -
ją ce jej upo sa że nie fi zycz ne i zdol ność re ago -
wa nia.

Au tor nie ne gu je jed nak przy dat no ści

przed sta wi cie lek płci pięk nej w po li cyj nym

kor pu sie, ale wi dzi je tyl ko w cha rak te rze

och mi strzy ni (czyt. kie row nicz ki) biur, czu -
wa ją cej nad ich po rząd kiem i czy sto ścią oraz
przy tul no ścią; bu fe to wej -go spo dy ni lub ja ko
och mi strzy ni od dzia łu aresz tanc kie go dla ko -
biet i dzie ci. Ale tyl ko i wy łącz nie w tym za kre -
sie, czy sto go spo dar czym.

Nie do koń ca też pan dr Isa jew prze ko -

na ny był, czy ko bie ty po ra dzą so bie w pracy

kan ce la ryj nej, któ ra – je go zda niem – tyl ko

z po zo ru wy da je się pro sta. Tam bo wiem

bar dzo czę sto ma się do czy nie nia nie tyl ko

z prze stęp ca mi, ale rów nież z ludź mi cho ry -

mi psy chicz nie, nie bez piecz ny mi dla oto -

cze nia: nie zrów no wa żo ny mi, de wian ta mi,
pi ja ka mi, agre syw ną szu mo wi ną itp.

Po stę po wać z ni mi na le ży nie zwy kle umie -
jęt nie i ostroż nie – ostrze ga – aby nie wy wo łać
nie po żą da nych eks ce sów, czę sto kroć po cią ga ją -
cych przy kre na stęp stwa dla obu stron. A za tem
służ ba kan ce la ryj na wy ma ga nie pod rzęd nych
za let przy ro dzo nych, jak: po wścią gli wość,
rów no wa ga umy sło wa i zim na krew. To są
wa run ki nie zbęd ne (…). Ko bie ta zaś, już z sa -
me go pod ło ża swej or ga ni za cji psy chicz nej
i fi zjo lo gicz nej, wa run kom tym nie od po wie
w stop niu na le ży tym. Krót ko mó wiąc, pu bli -

cy sta „GPP” kon klu du je: po li cyj na służ ba
wy ma ga pra cow ni ków sil nych, za rów no cia -
łem, jak i du chem. Ko bie ty – je go zda niem

– do nich, nie ste ty, nie na le żą.

Z SER CEM DO ŁO BU ZA
Na szczę ście tak zde cy do wa nych prze ciw ni -

ków obec no ści ko biet w po li cji nie by ło

Post. Alina Fabian ze stołecznego Urzędu
Śledczego na co dzień zajmowała się
„dziećmi ulicy”, dodatkowo była tłumaczką
z angielskiego, francuskiego, niemieckiego,
a nawet esperanto 

Spotkanie patroli w terenie to okazja nie
tylko do wymiany informacji, ale i chwili
odprężenia
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prak tycz ną, mo ral ną po moc przy nie sie mu ulgę
lub wska że od po wied nie źró dło po mo cy. Przede
wszyst kim zaś w tych wy pad kach, gdy się o los
ko biet i dzie ci roz cho dzi, mu si być ko bie ta
uzna na za je dy ną do udzie le nia ra dy i po mo cy.

PO LI CJANT KI Z VI BRY GA DY
Z pew no ścią wszyst kie te etycz ne za sa dy

mu sia ły być do brze zna ne na szym po li cjant -

kom z VI bry ga dy Urzę du Śled cze go w War -

sza wie, sko ro w pro gra mie ich szko le nia

zna la zły się m.in. ta kie przed mio ty, jak sto -

su nek do lud no ści, psy cho pa to lo gia, wal ka

z pro sty tu cją czy prze stęp czość nie let nich.

Pierw sze umun du ro wa ne po li cjant ki po ja -

wi ły się na uli cach War sza wy i Ło dzi do pie ro

wio sną 1925 r. Był to efekt de cy zji pol skie go

rzą du, któ ry zo bo wią zał się do wy ko na nia

uchwał Li gi Na ro dów oraz VI mię dzy na ro do -

we go kon gre su z wrze śnia 1924 r., po świę co -

ne go zwal cza niu han dlu ko bie ta mi i dzieć mi.

Or ga ni za cję ko bie ce go pod od dzia łu po wie rzo -

no wy dzia ło wi szko le nia Ko men dy Głów nej

Po li cji Pań stwo wej. Tam opra co wa no 3-mie -

sięcz ny kurs przy go to waw czy oraz przy stą pio -

no do na bo ru kan dy da tek. Pierw szeń stwo

da no ko bie tom, któ re już wcze śniej, w cza sie

woj ny peł ni ły służ bę mun du ro wą i prze szły

od po wied nie prze szko le nie woj sko we, z ele -

men ta mi wy wia du włącz nie.

Przy na bo rze zwra ca no du żą uwa gę na

kon dy cję fi zycz ną kan dy da tek, od po wied ni

wzrost (przy naj mniej 165 cm), wy kształ ce -

nie (mi ni mum 4 kla sy szko ły śred niej lub

sie dem od dzia łów szko ły po wszech nej),

wiek (25–40 lat) oraz stan cy wil ny (szan se

mia ły tyl ko pan ny lub bez dziet ne wdo wy).

Mi ze ria fi nan so wa po li cji spra wi ła, że

do służ by przy ję to wów czas za le d wie 30 pań,

na cze le któ rych sta nę ła 33-let nia Sta ni sła -

wa Pa le olog, człon ki ni by łej Mi li cji Oby wa -

tel skiej Ko biet we Lwo wie, uczest nicz ka

woj ny pol sko -bol sze wic kiej 1920 r. (pi sa li -

śmy o niej w nr. 3(48) z marca 2009 r.). Pod

jej kie row nic twem Po li cja ko bie ca zaj mo wa -

ła się zwal cza niem nie rzą du i han dlu ży wym

to wa rem, a tak że pro wa dzi ła izby za trzy mań

dla nie let nich prze stęp ców i dzie ci zde mo ra -

li zo wa nych. Dzię ki za sto so wa nym me to dom

wy cho waw czym w re so cja li za cji mło do cia -

nych prze stęp ców pol skie po li cjant ki zy ska -

ły praw dzi wy mię dzy na ro do wy roz głos.

Za wzór sta wia no pro wa dzo ne przez nie izby

za trzy mań w War sza wie, Ło dzi, To ru niu

i Gdy ni.

Du że za in te re so wa nie pra cą po li cjan tek
w izbach za trzy mań dla nie let nich oraz w ogó -
le służ bą po li cyj ną ko biet w Pol sce oka zu ją
m.in. ta kie kul tu ral ne kra je, jak Sta ny Zjed no -
czo ne A. P., Da nia i in ne, któ re za żą da ły re gu -
la mi nów po li cyj nych, aby móc wzo ro wać się
u sie bie na in sty tu cjach pol skich – na pi sał 8 lip -

ca 1939 r. „Ilu stro wa ny Ku rier Co dzien ny”.

In for ma cja ta, sy gno wa na przez Pol ską Agen -

cję Te le gra ficz ną, po szła w świat.

W tym cza sie po li cja ko bie ca li czy ła

w Pol sce 150 eta to wych funk cjo na riu szek.

O wie le za ma ło, jak na ist nie ją cy sto pień

za gro że nia prze stęp czo ścią nie let nich oraz

wy stę pu ją cy mi zja wi ska mi pa to lo gii spo -

łecz nej.

JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „Na Po ste run ku”, archiwum KGP

czerwiec 2014 r.       POLICJA 997 Kobiety w Policji Państwowej  DAWNO TEMU W POLICJI 13

Częstymi gośćmi słuchaczek szkoły policyjnej byli wyżsi oficerowie Komendy Głównej PP
(składanie raportu przez komendantkę kursu)

Kom. Sta ni sła wa Fi li pi na Pa le olog (1892–1968) – ko men dant ka po li cji ko bie cej.
Po cho dzi ła z Ga li cji. Ukoń czy ła lwow ską pen sję dla dziew cząt sióstr sa kra men tek
i pod ję ła stu dia na Aka de mii Han dlo wej we Lwo wie. W cza sie I woj ny świa to wej dzia -
ła ła w Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej: ku rier ka pod czas walk o Lwów w li sto pa dzie
1918 r., człon ki ni Mi li cji Oby wa tel skiej Ko biet we Lwo wie i or ga ni za tor ka Ochot ni czej
Le gii Ko biet – umun du ro wa nej, uzbro jo nej i re gu lar nej for ma cji woj sko wej wy ko rzy sty -
wa nej do dzia łań ob ser wa cyj nych i ochro ny obiek tów o zna cze niu mi li tar nym; wal czy -
ła w od dzia le OLK z bol sze wi ka mi pod War sza wą w 1920 r. W la tach 1922–1924
pra co wa ła ja ko urzęd nicz ka w pań stwo wym szpi ta lu św. Ła za rza w Kra ko wie.
Od kwiet nia 1925 r. w Po li cji Pań stwo wej, ko men dant ka ko bie cej bry ga dy sa ni tar no -
-oby cza jo wej w sto łecz nym urzę dzie śled czym.
Po utwo rze niu w 1935 r. w Cen tra li Służ by Śled czej re fe ra tu ds. ofi ce rów i sze re go -
wych PP zo sta ła je go pierw szym kie row ni kiem. Funk cję tę peł ni ła do wy bu chu II woj -
ny świa to wej. Pierw szy sto pień ofi cer ski – aspi ran ta – otrzy ma ła 1 stycz nia 1928 r.,
a ko mi sa rza – 1 stycz nia 1939 r. 
W cza sie oku pa cji hi tle row skiej dzia ła ła w kon spi ra cji, or ga ni zo wa ła i szko li ła żoł -
nie rzy bry gad ob ser wa cyj no -wy wia dow czych oraz ko bie ce gru py wy wia dow czo -
-dy wer syj ne. Po za koń cze niu woj ny, po szu ki wa na przez Urząd Bez pie czeń stwa,
10 sierp nia 1946 r. ucie kła z Pol ski. Za miesz ka ła w Lon dy nie. W 1957 r. wy da ła tam
mo no gra fię o pol skiej po li cji ko bie cej (The wo men Po li ce of Po land 1925–1939).
Zmar ła 3 mar ca 1968 r. w Pen ley (An glia). Mia ła 76 lat.

Po li cyj ny Ma ga zyn Hi sto rycz ny 2008

O polskich policjantkach było głośno
w świecie. Ich sukcesami interesowała się
nawet brygada kobieca Scotland Yardu.
Na zdjęciu jej komendantka Mary Allen
(pierwsza z prawej), za nią kom. Stanisława
Paleolog
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F akt, że po stę po wa nie przed Try bu na łem to czy ło się aż trzy

dni, oraz że uczest ni czy li w nim przed sta wi cie le wszyst -

kich służb: Po li cji, Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne go,

Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go, Stra ży Gra nicz nej,

Służ by Cel nej i Wy wia du Skar bo we go, by ło zda rze niem bez -

pre ce den so wym i świad czy o ogrom nej zło żo no ści roz pa try wa -

ne go pro ble mu.

Zda niem Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich i Pro ku ra to ra Ge -

ne ral ne go, na któ rych wnio sek pro wa dzo ne jest to po stę po wa -

nie, sto so wa nie przez służ by kon tro li ope ra cyj nej oraz

po zy ski wa nie da nych te le ko mu ni ka cyj nych sta no wi nad mier -

ną i nie upraw nio ną in ge ren cję w kon sty tu cyj ne pra wa i wol no -

ści jed nost ki, w tym rów nież w za gwa ran to wa ne w art. 47

Kon sty tu cji RP pra wo do pry wat no ści. Zgod nie z art. 31 ust. 3

Kon sty tu cji RP ogra ni cze nia w ko rzy sta niu z wol no ści i praw

mo gą być sto so wa ne tyl ko w usta wie i tyl ko wte dy, gdy są ko -

niecz ne dla bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go. 

KON TRO LA OPE RA CYJ NA – DE CY DU JE SĄD 
We dług RPO i Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go kon tro la ope ra cyj na nie

zo sta ła w prze pi sach art. 19 ust. 6 pkt 3 usta wy o Po li cji jed no -

znacz nie zde fi nio wa na, nie zo sta ło też szcze gó ło wo okre ślo ne,

ja kie do wo dy i in for ma cje moż na za jej po mo cą uzy ski wać.

DYSKUSJE Uprawnienia służb mundurowych i służb specjalnych POLICJA 997       czerwiec 2014 r.14

Konstytucja RP stoi na straży praw
i wolności obywateli, a zgodnie
z art. 7 organy władzy publicznej
działają na podstawie i w granicach
prawa. Jednym z ustawowych zadań
Policji jest zapewnienie ochrony
bezpieczeństwa obywateli.
Fundamentalne prawa i wolności
obywatelskie, w tym prawo
do prywatności, do wolności
i bezpieczeństwa osobistego,
wolności słowa gwarantuje również
Konwencja o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności,
otwarta do podpisu 4 listopada 
1950 roku, ratyfikowana przez Polskę
w roku 1991.
Mimo zagwarantowania przez prawo
zarówno krajowe, jak
i międzynarodowe poszanowania
praw i wolności obywatelskich należy
pamiętać, że w wyjątkowych
sytuacjach mogą one podlegać
pewnym ustawowym ograniczeniom.
Ograniczenia te mogą wynikać 
m.in. z przyznania określonym
służbom i organom władzy publicznej
uprawnień umożliwiających
ingerencję w sferę swobód
obywatelskich. Uznając wartość
wskazanych dóbr, czyli praw
człowieka oraz bezpieczeństwa
obywateli, należy tak kształtować
system prawa, aby pozostawały one
ze sobą w równowadze. Czasem
jednak może być ona zachwiana,
zbyt szerokie uprawnienia służb
mogą wiązać się z zagrożeniem
wolności obywatela, a z drugiej
strony nadmierne ograniczanie
uprawnień służb może zagrażać
bezpieczeństwu ogółu. Wątpliwości
w takich przypadkach rozstrzyga
Trybunał Konstytucyjny, pilnując, 
aby ustawy dotyczące pracy służb
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
nie naruszały praw zawartych
w Konstytucji RP.

redakcja

Kon tro la 
ope ra cyj na przed 
Try bu na łem 
Kon sty tu cyj nym
W kwietniu Trybunał Konstytucyjny prowadził postępowanie
(sygnatura akt K23/11) mające odpowiedzieć na pytanie o
konstytucyjność przepisów związanych z uprawnieniami służb
mundurowych i służb specjalnych, tj.: prawa do kontroli operacyjnej
oraz prawa do pozyskiwania i przetwarzania danych
telekomunikacyjnych. Postępowanie zostało odroczone, ponieważ
Sąd Okręgowy w Warszawie nie odpowiedział na pytanie TK
w sprawie orzecznictwa co do wniosków służb o zgodę na kontrolę
operacyjną.
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O za sto so wa niu kon tro li ope ra cyj nej, a tak że jej za kre sie i ro -

dza ju in for ma cji o jed no st ce, ja kie mo gą być zbie ra ne, każ do ra -

zo wo de cy du je sąd na wnio sek Po li cji za ak cep to wa ny przez

Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go lub wła ści we go pro ku ra to ra okrę go we -

go. Dzia ła nia Po li cji w tym za kre sie są więc pod peł ną kon tro lą

or ga nów nie za leż nych od wła dzy wy ko naw czej. O re al nym, a nie

tyl ko hi po te tycz nym cha rak te rze tej we ry fi ka cji świad czą wy -

mo gi zwią za ne ze skła da niem wnio sku. Mu si on speł niać wy ma -

ga nia okre ślo ne w art. 19 ust. 7 usta wy o Po li cji: za wie rać opis

prze stęp stwa, je go kwa li fi ka cję praw ną, oko licz no ści uza sad nia -

ją ce po trze bę kon tro li, wska zać miej sce, spo sób prze pro wa dze -

nia oraz cel, czas i ro dzaj prze pro wa dzo nej kon tro li ope ra cyj nej. 

NIE BEZ PIE CZEŃ STWO SKA TA LO GO WA NIA 
Naj czę ściej sto so wa nym ro dza jem kon tro li jest utrwa la nie tre -

ści roz mów lub in nych prze ka zów. Ska ta lo go wa nie tech nicz nych

środ ków ko mu ni ka cji, któ re pod le ga ły by kon tro li, mo gło by do -

pro wa dzić do te go, że z chwi lą po ja wie nia się no wych ko mu ni -

ka to rów, co przy dzi siej szym tem pie roz wo ju tech ni ki na stę pu je

bar dzo szyb ko, Po li cja nie mia ła by pod sta wy praw nej do dzia ła -

nia. Przy kła dem mo że być obec na sy tu acja do ty czą ca pre kur so -

rów do tzw. do pa la czy. Usta wo daw ca ska ta lo go wał sub stan cje

słu żą ce do pro duk cji do pa la czy, tym cza sem wciąż po ja wia ją się

no we, nie ob ję te tym ka ta lo giem. W efek cie Po li cja ma zwią za -

ne rę ce, a spraw cy prze stępstw po zo sta ją bez kar ni.

Z ko lei stwo rze nie szcze gó ło we go ka ta lo gu środ ków sto so -

wa nych do kon tro li ope ra cyj nej mo gło by za gro zić bez pie czeń -

stwu pań stwa. Za wo do wi prze stęp cy, zna jąc usta wo we

moż li wo ści dzia ła nia służb, mo gli by sku tecz nie pró bo wać je

omi jać. 

WY ŁĄ CZE NIE NIE KTÓ RYCH GRUP ZA WO DO WYCH 
RPO i Pro ku ra tor Ge ne ral ny sta wia ją wnio sek, że ure gu lo wa -

nia do ty czą ce kon tro li ope ra cyj nej nie wy łą cza ją grup za wo do -

wych, któ re in ny mi prze pi sa mi są zo bo wią za ne do za cho wa nia

ta jem ni cy za wo do wej, czy li ad wo ka tów, rad ców praw nych,

dzien ni ka rzy, no ta riu szy, do rad ców po dat ko wych, le ka rzy i nie -

któ rych grup z per so ne lu me dycz ne go oraz psy cho lo gów.

Służ by mo gły by pro wa dzić spra wy wo bec tych osób, ale po zba -

wio ne by ły by moż li wo ści kon tro li ope ra cyj nej. Po za tym ta jem ni cą

za wo do wą ob ję ta jest treść prze ka zu, a nie sam fakt ko mu ni ko -

wa nia się da nych osób, a to wła śnie jest naj czę ściej przed mio -

tem po zy ska nia in for ma cji o da nych te le ko mu ni ka cyj nych.

DA NE TE LE KO MU NI KA CYJ NE – CEL, WA RUN KI,
KON TRO LA 
Prze pi sy ze zwa la ją ce na po zy ski wa nie przez Po li cję da nych te -

le ko mu ni ka cyj nych nie okre śla ją – zda niem RPO i Pro ku ra to -

ra Ge ne ral ne go -ce lu ich gro ma dze nia, nie okre śla ją za wo dów,

wo bec któ rych nie zbęd ne jest re spek to wa nie ich ta jem ni cy za -

wo do wej, nie re gu lu ją za sad nisz cze nia nie przy dat nych da nych,

nie uza leż nia ją do stę pu do da nych te le ko mu ni ka cyj nych

od speł nie nia wa run ku wy czer pa nia in nych moż li wo ści, mniej

in ge ru ją cych w sfe rę wol no ści oby wa tel skich, oraz że bra ku je

prze pi su od no szą ce go się do o ja kiej kol wiek ze wnętrz nej kon -

tro li po zy ski wa nia da nych te le ko mu ni ka cyj nych. 

DANE TELEKOMUNIKACYJNE – KATALOG
PRZESTĘPSTW
Po dob nie jak w przy pad ku kon tro li ope ra cyj nej za rzut rzecz ni ka

i pro ku ra to ra do ty czy tak że bra ku ka ta lo gu prze stępstw, w któ rych

moż na by ło by gro ma dzić i prze twa rzać da ne te le ko mu ni ka cyj ne.

W wie lu ka te go riach prze stępstw, zwłasz cza w no wych for -

mach zwią za nych z roz wo jem in for ma ty za cji i ko mu ni ka cji, usta -

le nia te le ko mu ni ka cyj ne sta no wią je dy ny do wód umoż li wia ją cy

wy kry cie spraw cy. Do ty czy to ta kich cho ciaż by prze stępstw, jak

stal king (upo rczy we nę ka nie przy wy ko rzy sta niu SMS), oszu -

stwa in ter ne to we, roz po wszech nia nie por no gra fii dzie cię cej.
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Dane te le ko mu ni ka cyj ne są czę sto je dy nym punk tem za cze pie -

nia pro wa dzą cym do wy kry cia spraw cy rów nież w ta kich przy -

pad kach, jak upro wa dze nia, han del ludź mi, wsz czy na nie fał-

szy wych alar mów, gdzie czas od gry wa naj więk szą ro lę. 

Wpro wa dze nie ka ta lo gu prze stępstw do art. 20c. usta wy o Po -

li cji nie mo że kie ro wać się pro sty mi kry te ria mi, mu si uwzględ -

niać roz wój in for ma ty ki i te le ko mu ni ka cji oraz moż li wość

po ja wie nia się prze stępstw nie zna nych wcze śniej. W prze ciw -

nym ra zie pra wo nie bę dzie na dą żać za roz wo jem prze stęp czo ści

i nie zbęd ne bę dą czę ste zmia ny prze pi sów. 

ZA PY TA NIA TE LE KO MU NI KA CYJ NE – STA TYSTY KA
ZWIE LO KROT NIO NA
Oko ło po ło wa za py tań kie ro wa nych przez Po li cję do ope ra to rów

sie ci do ty czy wy łącz nie imie nia i na zwi ska abo nen ta te le fo nu.

W 2011 ro ku Po li cja skie ro wa ła 1,3 mi lio na za py tań do ope ra -

to rów te le ko mu ni ka cyj nych. Ta licz ba wy ni ka m.in. z ko niecz no -

ści kie ro wa nia kil ku za py tań do naj więk szych ope ra to rów w ce lu

usta le nia jed ne go abo nen ta, co jest spo wo do wa ne prze pi sa mi

umoż li wia ją cy mi mi gra cje abo nen tów mię dzy ope ra to ra mi.

W Pol sce jest ak tyw nych 56,5 mln kart SIM, nie ma zaś cen tral -

nej ba zy abo nen tów. Da ne sta ty stycz ne ule ga ją zwie lo krot nie -

niu, bo Po li cja mu si py tać o tę sa mą oso bę w róż nych źró dłach.

GDY CZAS OD GRY WA DE CY DU JĄ CĄ RO LĘ
Pro wa dze nie przez nie za leż ny or gan kon tro li po prze dza ją cej dzia -

ła nia Po li cji w zakresie po zy ski wa nia da nych te le ko mu ni ka cyj nych

zna czą co utrud nia ło by jej pra cę, zwłasz cza w spra wach, gdzie czas

od gry wa de cy du ją cą ro lę. Po twier dza ją to licz ne przy kła dy. 

Dzię ki szyb kie mu do ko na niu oko ło 1500 usta leń te le ko mu ni -

ka cyj nych i spraw nie prze pro wa dzo nej ana li zie w 2011 ro ku po -

li cjan ci usta li li i za trzy ma li spraw ców na pa dów na ple ba nie na

te re nie Pol ski cen tral nej i pół noc no -wschod niej. Rów nież w roku

2011 dzię ki ana li zie da nych te le ko mu ni ka cyj nych za trzy ma no

spraw ców pod ło że nia ła dun ków wy bu cho wych pod skle pa mi

sieci IKEA w Cze chach, Pol sce i Szwe cji. Spraw cy kon tak to wa -

li się te le fo nicz nie i e -ma ilo wo z przed sta wi cie la mi sie ci, żą da -

jąc oku pu w wy so ko ści 6 mi lio nów eu ro w za mian za od stą pie nie

od dal sze go pod kła da nia urzą dzeń wy bu cho wych. Po li cjan ci CBŚ

KGP usta li li i za trzy ma li ich dzię ki szyb kie mu do stę po wi do da -

nych te le in for ma tycz nych i wy ko rzy sta niu ich.

W 2012 roku po dob ne dzia ła nia do pro wa dzi ły do za trzy ma nia

spraw cy gło śnej kra dzie ży na pi su „Ar be it macht frei” z bra my

by łe go obo zu kon cen tra cyj ne go Au schwitz -Bir ke nau. Po dob nie

by ło w spra wie za bój stwa wła ści cie li miesz kań w War sza wie.

Spraw ca ty po wał na ofia ry sa mot ne oso by ogła sza ją ce, że chcą

sprze dać miesz ka nie, a na miej scu zbrod ni nie zo sta wiał żad -

nych śla dów. Je dy nym spo so bem pro wa dzą cym do wy kry cia była

ana li za po łą czeń te le fo nicz nych ofiar i wy kaz po łą czeń naj bliż -

szej sta cji BTS. Dzię ki za sto so wa niu no wo cze snych środ ków te -

le ko mu ni ka cyj nych i ana li zie uzy ska nych da nych po li cjan ci

wy ty po wa li nu mer te le fo nu, a na stęp nie usta li li mo ment, kie dy

te le fon ten za lo go wał się w sie ci. Za trzy ma li spraw cę, za po bie -

ga jąc do ko na niu przez nie go ko lej ne go za bój stwa – wła śnie roz -

po czął wy ko ny wa nie te le fo nów do ko lej nych osób chcą cych

sprze dać miesz ka nia.

W więk szo ści gło śnych spraw kry mi nal nych wy kry cie i za trzy -

ma nie spraw ców od by ło się dzię ki szyb kie mu do stę po wi i wy ko -

rzy sta niu da nych te le ko mu ni ka cyj nych. Tak by ło m.in. w spra wie

za bój stwa pod kom. An drze ja Stru ja, w spra wie tzw. ob ci na czy pal -

ców – gru py prze stęp czej zaj mu ją cej się po rwa nia mi dla oku pu,

za trzy ma nia za bój cy po li cjan ta z Mi ko ła jek, któ ry ukry wał się

przed or ga na mi ści ga nia pra wie 10 lat, roz pra co wa nia i za trzy ma -

nia człon ków gru py tzw. Mu tan tów, któ rzy za strze li li po li cjan ta

w Pa ro lach pod War sza wą, czy uwol nie nia upro wa dzo nej dla oku -

pu żo ny biz nes me na i za trzy ma nia spraw ców po rwa nia. 

We wszyst kich tych spra wach kon tro la nie za leż ne go or ga nu po -

prze dza ją ca dzia ła nia Po li cji unie moż li wi ła by szyb kie dzia ła nie,

a tym samym wy kry cie i za trzy ma nie spraw ców. Na to miast ewen -

tu al na kon tro la na stęp cza, pro wa dzo na przez nie za leż ne or ga ny

po wy ko na niu czyn no ści przez Po li cję, wy ma ga ła by zmia ny prze -

pi sów pra wa. 

NISZ CZE NIE DA NYCH JUŻ NIE PRZY DAT NYCH
Trud no mó wić o bra ku re gu la cji prze wi du ją cych nisz cze nie da -

nych te le ko mu ni ka cyj nych, po nie waż art. 20c. ust. 6 i 7 usta -

wy o Po li cji jed no znacz nie sta no wi, że ma te ria ły, któ re

za wie ra ją in for ma cje ma ją ce zna cze nie dla po stę po wa nia kar -

ne go, Po li cja prze ka zu je wła ści we mu miej sco wo i rze czo wo pro -

ku ra to ro wi, na to miast ma te ria ły, któ re nie za wie ra ją in for ma cji

ma ją cych zna cze nie dla po stę po wa nia kar ne go, pod le ga ją nie -

zwłocz ne mu, ko mi syj ne mu i pro to ko lar ne mu znisz cze niu. 

Pro ble ma ty ka prze twa rza nia przez Po li cję da nych te le ko mu ni -

ka cyj nych by ła w 2012 ro ku przed mio tem kon tro li Naj wyż szej

Izby Kon tro li, któ ra nie kwe stio no wa ła re gu la cji praw nych i sto -

so wa nych pro ce dur w tej kwe stii.

WPŁYW NA EFEK TYW NOŚĆ PO LI CJI
Uwzględ nie nie przez Try bu nał Kon sty tu cyj ny wnio sków Rzecz -

ni ka Praw Oby wa tel skich i Pro ku ra to ra Ge ne ral ne go o uzna nie

za nie kon sty tu cyj ne prze pi sów do ty czą cych kon tro li ope ra cyj nej

oraz pra wa do po zy ski wa nia i prze twa rza nia da nych zna czą co

wpły nę ło by na efek ty dzia ła nia Po li cji. Je dy ny prze pis, któ re go

zmia na nie mia ła by dla sku tecz no ści dzia ła nia Po li cji więk sze -

go zna cze nia, to art. 19 ust. 1 pkt 8 usta wy o Po li cji do ty czą cy

po wo ły wa nia się na umo wy mię dzy na ro do we ja ko pod sta wę

do za rzą dza nia kon tro li ope ra cyj nej. Znie sie nie te go prze pi su

by ło by dla Po li cji nie od czu wal ne, gdyż sy tu acje, któ re on okre -

śla, ni gdy nie wy stę po wa ły sa mo ist nie, lecz za wsze w po łą cze -

niu z któ rymś przy pad kiem wy mie nio nym w ka ta lo gu. 

– Gdy by Try bu nał Kon sty tu cyj ny stwier dził nie kon sty tu cyj -

ność co do umów mię dzy na ro do wych, nie sta no wi ło by to pro -

ble mu dla Po li cji. W na szych wnio skach o zgo dę na kon tro lę

ope ra cyj ną ni gdy nie opie ra my się je dy nie na umo wach mię -

dzy na ro do wych, wska zu je my też kon kret ne ar ty ku ły ko dek su

kar ne go. Na to miast ewen tu al ne uchy le nie przez Try bu nał po -

zo sta łych za skar żo nych prze pi sów istot nie ob ni żyło by efek tyw -

ność pra cy Po li cji – po wie dział Ko men dant Głów ny Po li cji

nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski.

ELŻ BIE TA SI TEK
zdj. An drzej Mi tu ra

DYSKUSJE Uprawnienia służb mundurowych i służb specjalnych POLICJA 997       czerwiec 2014 r.16

Mimo zagwarantowania przez prawo
zarówno krajowe, jak

i międzynarodowe poszanowania praw
i wolności obywatelskich należy

pamiętać, że w wyjątkowych
sytuacjach mogą one podlegać

pewnym ustawowym ograniczeniom.
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Chrońmy
dzieci
Przeciwdziałanie wykorzystywaniu
seksualnemu dzieci w turystyce
i jego zwalczanie stanie się
łatwiejsze. Powstanie
specjalna strona internetowa,
za pomocą której będzie
można informować Policję o tym
zjawisku. 

17 czerw ca br. po ro zu mie nie w tej

spra wie pod pi szą ko men dant

głów ny Po li cji nad insp. Ma rek

Dzia ło szyń ski oraz Mo ni ka Saj kow ska, pre -

zes Fun da cji Dzie ci Ni czy je, któ ra jest

przed sta wi cie lem mię dzy na ro do wej or ga ni -

za cji EC PAT w Pol sce. 

WY PEŁ NIJ FOR MU LARZ
Stro nę in ter ne to wą, zgod ną ze stan dar da mi

sto so wa ny mi przez wszyst kich eu ro pej skich

part ne rów EC PAT, przy go tu je Fun da cja

Dzie ci Ni czy je. Znaj dzie się tam opra co wa -

ny w ję zy kach pol skim i an giel skim for mu -

larz zgło sze nio wy, przy uży ciu któ re go

in ter nau ci bę dą mo gli prze ka zy wać Po li cji,

tak że ano ni mo wo, in for ma cje o swo ich po -

dej rze niach, o spraw cach i o ofia rach. 

For mu larz po wy peł nie niu prze sy ła ny bę -

dzie do skrzyn ki e -ma ilo wej wy dzia łu kry mi -

nal ne go wła ści wej ko men dy wo je wódz kiej

Po li cji lub ko men dy sto łecz nej, z jed no cze -

snym po wia do mie niem Biu ra Służ by Kry mi -

nal nej KGP. In for ma cje bę dą we ry fi ko wa ne

przez po li cjan tów ope ra cyj nie. Na stro nie in -

ter ne to wej KGP, ko mend wo je wódz kich

i szkół Po li cji umiesz czo ny zo sta nie link kie -

ru ją cy na stro nę utwo rzo ną przez Fun da cję.

EU RO PEJ SKA SIEĆ 
PO WIA DA MIA NIA
Do re ali za cji pro gra mu za an ga żo wa ły się

przed sta wi ciel stwa EC PAT z Fran cji, 

Lu xem bur ga, Nie miec, Wiel kiej Bry ta nii,

Es to nii, Ho lan dii, Au strii, Ru mu nii, Czech

i Bel gii, któ re wspól nie two rzą eu ro pej ską

sieć po wia da mia nia o tej ka te go rii prze -

stępstw, po peł nia nych przy wy ko rzy sta niu

In ter ne tu. Do udzia łu w ak cji przy łą czy ły

się rów nież Eu ro pol i In -

ter pol.

Głów nym or ga ni za to -

rem pro jek tu w Pol sce jest

Fun da cja Dzie ci Ni czy je,

ze stro ny Ko men dy Głów -

nej Po li cji za an ga żo wa ne

są Biu ro Pre wen cji i Ru chu

Dro go we go oraz Wy dział dw. z Han dlem

Ludź mi Biu ra Służ by Kry mi nal nej KGP.

Współ pra ca Po li cji z Fun da cją jest jed ną

z form dzia ła nia plat for my Eu ro pe an Mul -

ti di sci pli na ry Plat form Aga inst Cri mi nal

Thre ats EM PACT, w ra mach któ rej kra je

człon kow skie Unii Eu ro pej skiej i pań stwa

trze cie re ali zu ją przy ję te przez Ra dę UE

prio ry te ty do ty czą ce zwal cza nia mię-

dzy na ro do wej zor ga ni zo wa nej prze stęp -

czo ści, w tym han dlu ludź mi i cy ber prze -

stęp czo ści.

PO LI CJA CHRO NI DZIE CI
Ini cja ty wa ta jest ko lej ną do ty czą cą prze -

ciw dzia ła nia sek su al ne mu wy ko rzy sty wa niu

dzie ci, w któ rej uczest ni czy Po li cja. W paź -

dzier ni ku 2012 r. ko men dant

głów ny pa tro no wał pod pi sa niu

przez Ho te lo wą Gru pę Or bis

„Ko dek su po stę po wa nia”, któ -

re go ce lem jest ochro na dzie ci

przed sek su al nym wy ko rzy sta -

niem. Ko deks po wstał z ini cja -

ty wy EC PAT w 1998 r. Na

ca łym świe cie pod pi sa ło go już ty sią ce firm

z 44 kra jów. Jesz cze wcze śniej, bo w 2006 r.,

ko men dant głów ny po wo łał w KGP Cen -

tral ny Ze spół dw. z Han dlem Ludź mi, Pe -

do fi lią i Por no gra fią Dzie cię cą. Ta kie

ze spo ły po wsta ły rów nież w ko men dach

wo je wódz kich i ko men dzie sto łecz nej.

Wspól nym przed się wzię ciem Po li cji

i EC PAT jest tak że kam pa nia „Nie od wra -

caj wzro ku – bądź świa do my i re aguj na 

wy ko rzy sty wa nie sek su al ne dzie ci w

tu ry sty ce!”. Pro jekt jest re ali zo wa ny 

przy wspar ciu fi nan so wym Ko mi sji Eu ro -

pej skiej, Si li con Val ley Fo un da tion i fir my

SA BRE.

KLAU DIUSZ KRYCZ KA

EC PAT In ter na tio nal (End Child Pro sti tu tion Child Por no gra phy
& Traf fic king of Chil dren for Se xu al Pur po ses) to sieć or ga ni za -
cji po za rzą do wych po dej mu ją cych dzia ła nia w ce lu wy eli mi no -
wa nia pro ble mu dzie cię cej pro sty tu cji, dzie cię cej por no gra fii
i han dlu dzieć mi do ce lów ko mer cyj ne go wy ko rzy sty wa nia sek -
su al ne go. EC PAT dą ży do na wią za nia współ pra cy z przed sta wi -
cie la mi spo łe czeń stwa oby wa tel skie go i stwo rze nia sze ro kie go
ru chu spo łecz ne go na rzecz praw dzie ci do ochro ny przed ko -
mer cyj nym wy ko rzy sty wa niem sek su al nym. Obec nie ko ali cje
EC PAT funk cjo nu ją w po nad 70 kra jach. EC PAT to świa to wy li der na po lu wal ki ze zja -
wi skiem wy ko rzy sty wa nia dzie ci do pra cy w seks biz ne sie. Lo kal ne re pre zen ta cje EC -
PAT współ pra cu ją  z In ter po lem, Świa to wą Or ga ni za cją Tu ry sty ki i UNI CEF. Wię cej
in for ma cji: www.ecpat.net.

źró dło: Fun da cja Dzie ci Ni czy je 
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10 maja br. przybyło Policji 366
nowych oficerów. Uroczysta
ceremonia odbyła się w Wyższej
Szkole Policji w Szczytnie. 

P ro mo cja na pierw szy sto pień ofi cer ski

po łą czo na by ła z Pik ni kiem Ro dzin -

nym i Dnia mi Otwar ty mi WSPol.

W uro czy sto ściach wzię li udział: pod se kre -

tarz sta nu w MSW Grze gorz Kar piń ski, ko -

men dan ci wo je wódz cy Po li cji, ko men dan ci

szkół po li cyj nych, sze fo wie służb pod le głych

MSW, Woj ska Pol skie go, przed sta wi cie le

świa ta na uki, ad mi ni stra cji rzą do wej i sa mo -

rzą do wej oraz du cho wień stwa. Licz nie przy -

by li miesz kań cy Szczyt na oraz ro dzi ny

pro mo wa nych po li cjan tów. 

TYLKO SŁUŻBA 366 nowych oficerów POLICJA 997       czerwiec 2014 r.18

Majowa
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Po sta no wie niem Pre zy den ta RP pod ko mi -

sa rza mi zo sta ło 366 funk cjo na riu szy, w tym

48 ko biet. Ce re mo nii mia no wa nia do ko na li:

ko men dant głów ny Po li cji nad insp. Ma rek

Dzia ło szyń ski i je go pierw szy za stęp ca nad -

insp. Krzysz tof Ga jew ski. Przed sta wi cie le

pro mo wa nych po li cjan tów zło ży li kwia ty

przed ta bli cą upa mięt nia ją cą za mor do wa -

nych przez NKWD w 1940 r. funk cjo na riu -

szy Po li cji Pań stwo wej. 

Wi ce mi ni ster spraw we wnętrz nych Grze -

gorz Kar piń ski, prze ma wia jąc do świe żo pro -

mo wa nych ofi ce rów, pod kre ślił, że spo czy wa

na nich te raz du ża od po wie dzial ność, gdyż

we szli do eli ty pol skiej Po li cji. 

– Sta jąc się ofi ce ra mi, przyj mu je cie na sie -

bie ogrom ne zo bo wią za nie – po wie dział

wice mi ni ster Kar piń ski. – Jest to zo bo wią -

za nie do słu że nia pol skie mu pań stwu, do

słu że nia spo łecz no ściom lo kal nym, do któ -

rych nie dłu go wró ci cie. 

promocja

Ma jo wa pro mo cja od by ła się w szcze gól -

nym dla Pol ski i Po li cji roku – 95-le cia po -

wsta nia Po li cji Pań stwo wej, 25. rocz ni cy

za ini cjo wa nia prze mian ustro jo wych w na -

szym kra ju i 10 lat obec no ści Pol ski w Unii

Eu ro pej skiej, na co zwró cił uwa gę w swo im

wy stą pie niu ko men dant głów ny Po li cji nad -

insp. Ma rek Dzia ło szyń ski. 

– Miej cie świa do mość – ge ne rał Dzia ło -

szyń ski zwró cił się do no wych pod ko mi sa rzy

Po li cji – że każ de go dnia służ by bę dzie cie

oce nia ni nie tyl ko przez prze ło żo nych, ale

tak że pod wład nych. Wa sza po sta wa za wo do -

wa, suk ce sy i po raż ki bę dą mia ły wpływ

na bu do wa nie wi ze run ku Po li cji w opi nii pu -

blicz nej. Wszyst kim nam po win no za le żeć,

że by Po la cy mie li pew ność, że Po li cja, ja ko

in sty tu cja spo łecz ne go za ufa nia, bę dzie

zawsze i w każ dych wa run kach, szyb ko

i sku tecz nie re ago wać na prze ja wy za gro że -

nia bez pie czeń stwa oraz po rząd ku pu blicz -

ne go, że bę dzie re ali zo wać wszyst kie ce le

i za da nia, któ re skła da ją się na na szą mi sję

– słu że nie spo łe czeń stwu. 

Po ce re mo nii Or kie stra Re pre zen ta cyj na

Po li cji da ła po kaz musz try pa rad nej. Wszy scy

mo gli po krze pić się po li cyj ną gro chów ką oraz

obej rzeć wy sta wio ny sprzęt służ bo wy. Swo je

sto iska mia ły tak że Fun da cja Po mo cy Wdo -

wom i Sie ro tom po Po le głych Po li cjan tach

oraz Cen trum Po szu ki wań Osób Za gi nio -

nych, dzia ła ją ce w KGP. 

Dzień wcze śniej w szczy cień skiej uczel ni

od by ły się: spo tka nie Ra dy Do rad ców Stra -

te gicz nych Ko men dan ta Głów ne go Po li cji

oraz warsz ta ty dla ka dry kie row ni czej Po li cji,

na któ rych po ru sza no m.in. te mat re ak ty wo -

wa nia służ by kan dy dac kiej i kon trak to wej

po li cjan tów, za gad nie nia zwią za ne z roz wo -

jem szkol nic twa po li cyj ne go oraz oma wia no

zmia ny w prze pi sach pra wa kar ne go pro ce -

so we go i ma te rial ne go.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 
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Panie Generale, w tym roku mĳa 10 lat istnienia Stowarzyszenia
Generałów Policji RP. To dobry moment na spojrzenie w przeszłość.
Skąd się wzięła idea powołania tego stowarzyszenia? Kto wystąpił
z tą inicjatywą?

– Po mysł utwo rze nia Sto wa rzy sze nia Ge ne ra łów Po li cji RP po wstał

w 1997 r., pod czas spo tka nia kie row nic twa KGP z by ły mi ko men -

dan ta mi Po li cji oraz mi li cji, zor ga ni zo wa ne go przez ów cze sne go ko -

men dan ta głów ne go nad insp. Mar ka Pa pa łę. Ale, gwo li praw dy, idea

ta doj rze wa ła w nas już du żo wcze śniej. Wią za ło się to z no wą sy tu -

acją w Po li cji, któ ra cha rak te ry zo wa ła się spo rą już licz bą no mi na cji

ge ne ral skich i du żym ru chem ka dro wym w po li cyj nym kor pu sie.

Wzra sta ła licz ba nad in spek to rów, lu dzi, któ rzy – co praw da – ode -

szli ze sta no wi ska, ale swą wie dzą i do świad cze niem chcie li da lej

wspie rać for ma cję. 

Ale od po my słu do je go re ali za cji upły nę ło jesz cze kil ka lat.

– Tak, do pie ro w 2003 r. ge ne rał Edward Kło sow ski, by ły ko men -

dant sto łecz ny i by ły za stęp ca ko men dan ta głów ne go, przed sta wił

gru pie za pro szo nych ge ne ra łów i by łych ko men dan tów głów nych

Policji ro bo czą kon cep cję po wo ła nia no we go sto wa rzy sze nia. Po wy -

słu cha niu ich opi nii i uwag pro jekt do ku men tu przed ło żo no Ko men -

dan to wi Głów ne mu Po li cji, a po uzy ska niu je go ak cep ta cji po wo ła no

Spo łecz ny Ko mi tet Or ga ni za cyj ny Sto wa rzy sze nia Ge ne ra łów Po li cji

i przy go to wa no ze bra nie za ło ży ciel skie. 

14 kwietnia 2004 r., w sali konferencyjnej budynku KGP przy
ul. Domaniewskiej, odbyło się pierwsze, historyczne zebranie
założycielskie stowarzyszenia.

– Rze czy wi ście by ło hi sto rycz ne, bo do tej po ry ta kiej or ga ni za cji

w na szej for ma cji nie by ło. Za pro si li śmy na nie wszyst kich eme ry to -

wa nych i czyn nych za wo do wo ge ne ra łów, a tak że przed sta wi cie li kie -

row nic twa MSW i KGP. W cza sie ze bra nia pod ję li śmy rów nież

dzia ła nia zmie rza ją ce do utwo rze nia sto wa rzy sze nia i je go re je stra cji,

za twier dze nia sta tu tu i har mo no gra mu przed się wzięć oraz wy bo ru

Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go. 

8 września 2004 r. Stowarzyszenie Generałów Policji RP zostało
wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskując zgodę
na prowadzenie statutowej działalności. 

– Tak, i w ślad za tym, 25 li sto pa da, od by li śmy I wal ne ze bra nie

wy bor cze. Przy by li na nie m.in. ów cze sny pod se kre tarz sta nu

w MSW An drzej Brach mań ski oraz ko men dant głów ny Po li cji gen.

insp. Le szek Szre der, któ ry wy ra ził chęć przy stą pie nia do na sze go

sto wa rzy sze nia. W su mie by ło nas wte dy 29, dziś jest 66. Nie ste ty,

kil ku ge ne ra łów ode szło z przy czyn na tu ral nych: Ka zi mierz Ry biń ski,

Ja nusz Plu ta, Ry szard Tre ider. Nie daw no po cho wa li śmy tak że ge ne -

ra łów Ze no na Trzciń skie go, Je rze go Ćwie ka i Ta de usza Pie trza ka.

Ze wzglę du na po gar sza ją cy się stan zdro wia wy stą pił ze sto wa rzy sze -

nia je dy nie nad insp. Ja nusz Wy dra.
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Po li cję ma my 
we krwi

Rozmowa z nadinsp. w st. spocz. Leszkiem Lamparskim, 
prezesem Stowarzyszenia Generałów Policji RP, 
pierwszym Komendantem Głównym Policji III RP.
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Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy zarządzali stutysięczną
formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo państwa. Mają bogate
doświadczenie zawodowe. Mogą jeszcze wiele dobrego zrobić nie
tylko dla Policji, ale i innych środowisk, służąc choćby radą
i pomocą.

– I tak się wła śnie dzie je. Na si ge ne ra ło wie, choć ode szli już

z „pierw szej li nii”, to jed nak na dal ży wo in te re su ją się pro ble ma mi

ochro ny po rząd ku i bez pie czeń stwa. Są pro fe sjo na li sta mi w tym za -

kre sie, ma ją bo ga te do świad cze nie i bar dzo sil ną wo lę do współ dzia -

ła nia, współ uczest ni cze nia w ży ciu kra ju. Na tu ral nie w za kre sie

swo ich kom pe ten cji. Dziś słu żą ra dą i po mo cą w wie lu dzie dzi nach.

Czy nią to, in te gru jąc za ra zem po li cyj ne śro do wi sko i pro mu jąc for -

ma cję na róż nych fron tach. 

– Za sprawę nadrzędną uznaliście, cytuję: niezbędne utrzymywanie
więzi wewnętrznych w środowisku naszego stowarzyszenia
i współpracę z Komendą Główną Policji.

– To oczy wi ste. Prze cież służ ba w Po li cji to ca łe na sze za wo do -

we ży cie. To na sze miej sce na zie mi. Tu do ra sta li śmy, tu są na si

ko le dzy i przy ja cie le. Nic więc dziw ne go, że my na dal ży je my 

Po li cją, ma my ją nie ja ko we krwi i nic te go nie zmie ni. Chce my 

nadal jej słu żyć i czuć się po trzeb ni. Po ro zu mie nie z 2008 r. 

pod pi sa ne mię dzy Ko men dan tem Głów nym Po li cji a Sto wa rzy sze -

niem Ge ne ra łów Po li cji RP o współ pra cy oraz o udzia le człon ków

sto wa rzy sze nia w róż nych przed się wzię ciach po dej mo wa nych

przez KGP – np. funk cjo no wa nie klas po li cyj nych, wspól ne na ra dy,

oma wia nie bie żą cych spraw itp. – świad czy, mo im zda niem, o uzna -

niu, jakie ma dla nas kie row nic two re sor tu spraw we wnętrz nych

oraz Po li cji.

Na jakich zadaniach koncentrujecie obecnie swoją uwagę?

– Wy mie nię tyl ko naj waż niej sze za da nia, po le ca jąc wszyst kim za -

in te re so wa nym na szą stro nę in ter ne to wą www.sgp.po li cja.pl, na

któ rej znaj du je się kom plet ma te ria łów do ty czą cych pla nów i za mie -

rzeń sto wa rzy sze nia.

Na sze prio ry te ty to po pu la ry za cja wie dzy słu żą cej umac nia niu

bez pie czeń stwa i po rząd ku pu blicz ne go oraz prze ciw dzia ła niu pa to -

lo giom spo łecz nym; kul ty wo wa nie i upo wszech nia nie pa trio tycz -

nych tra dy cji oraz hi sto rii pol skich sił po li cyj nych; kształ to wa nie

po zy tyw ne go wi ze run ku Po li cji w spo łe czeń stwie; two rze nie no wo -

cze snych roz wią zań praw nych w dzie dzi nie po rząd ku i bez pie czeń -

stwa pu blicz ne go oraz po dej mo wa nie dzia łań na rzecz in te gra cji

śro do wi ska ge ne ra łów Po li cji. 

Mu szę pod kre ślić, że w tych dzia ła niach mo że my za wsze li czyć na

po moc i za an ga żo wa nie Ko men dan ta Głów ne go Po li cji, nad insp. Mar -

ka Dzia ło szyń skie go. To wła śnie z je go ini cja ty wy zo sta ła po wo ła -

na w ubie głym ro ku Ra da Do rad ców Stra te gicz nych Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji, do któ rej za pro szo no wszyst kich by łych ko men -

dan tów głów nych. Przy ję li śmy to za pro sze nie z wiel ką sa tys fak cją,

gdyż dzię ki te mu ma my moż li wość pre zen to wa nia swo ich opi nii

w róż nych kwe stiach pod no szo nych przez Po li cję.

Wśród priorytetowych zadań stowarzyszenia jest popularyzacja
dziejów polskich służb policyjnych. Historiografia policyjna była
dziedziną mocno zaniedbaną. 

– Tak, do hi sto rii Po li cji przy wią zu je my szcze gól ną uwa gę, przez

la ta bo wiem by ła ona w na szym pi śmien nic twie i pro gra mach na -

ucza nia te ma tem ta bu. Na szczę ście obec nie prze ży wa my jej re ne -

sans. W tym miej scu chciał bym po dzię ko wać re dak cji mie sięcz ni ka

„Po li cja 997”, któ ra na ła mach swo je go ma ga zy nu wspie ra na sze wy -

sił ki cy klicz ny mi pu bli ka cja mi po świę co ny mi bo ga tej prze szło ści

służb po li cyj nych. My ze swej stro ny rów nież an ga żu je my się

w przed się wzię cia wy daw ni cze pro mu ją ce Po li cję, cze go do wo dem

jest mo no gra fia „Ko men dan ci głów ni pol skiej Po li cji 1918–2009”

pod red. Pio tra Ma je ra. To pierw sze w dzie jach Po li cji III RP na uko -

we opra co wa nie te go te ma tu. Obec nie pod ję li śmy dzia ła nia w ce lu

wy da nia ko lej nej mo no gra fii pod ro bo czym ty tu łem „Po li cja. Ge ne -

ra ło wie Po li cji”, któ rej au to rem bę dzie insp. w st. spocz. dr Ma rian

Kry siak, w prze szło ści wy kła dow ca w In sty tu cie Pra wa WSPol.

w Szczyt nie. Wy daw nic two, jak są dzę, bę dzie cen nym wkła dem na -

sze go sto wa rzy sze nia w przy pa da ją cą w tym ro ku 95. rocz ni cę po wo -

ła nia Po li cji.

– W grudniu 2013 roku Stowarzyszenie Generałów Policji RP
podjęło uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. upowszechniania
problematyki bezpieczeństwa publicznego oraz, wspomnianej
wcześniej, współpracy ze szkołami prowadzącymi klasy o profilu
policyjnym. Czy działalność edukacyjna będzie już stałą formą
współpracy stowarzyszenia ze społeczeństwem? 

– Ona już trwa od daw na. Te raz nada li śmy jej tyl ko for my bar -

dziej zor ga ni zo wa ne, po wo łu jąc ze spół pod prze wod nic twem

nad insp. Ta de usza Bu dzi ka. Nikt z nas nie ma wąt pli wo ści, że

jest to świet na oka zja do pro mo wa nia Po li cji i spraw z nią zwią -

za nych, zwłasz cza w śro do wi skach stu denc kich, jak i mło dzie ży

szkol nej. Nie któ rzy człon ko wie na sze go sto wa rzy sze nia zaj mu ją

się pra cą dy dak tycz ną na uczel niach cy wil nych i re sor to wych,

pro wa dzą wy kła dy z za kre su pro ble ma ty ki bez pie czeń stwa pu -

blicz ne go, wie dzy praw nej i kry mi na li stycz nej, są też wy kła dow -

ca mi w szko łach śred nich, w tzw. kla sach mun du ro wych

(po li cyj nych). In ni, ja ko pre le gen ci, bio rą udział w spo tka niach

z róż ny mi śro do wi ska mi. Sło wem, idzie my wszę dzie tam, gdzie

nas za pra sza ją. Za wsze w po li cyj nych mun du rach, za wsze bu do -

wać pre stiż po li cyj nej służ by, przy po mi na jąc za ra zem o po le głych

funk cjo na riu szach. Lu dziach, któ rzy od da li ży cie, wy stę pu jąc

w obro nie in nych. Chce my, aby w sze re gi Po li cji wstę po wa li lu -

dzie o naj wyż szych kry te riach mo ral nych i sze ro kich ho ry zon -

tach. Tak wła śnie ro zu mie my na szą ro lę w śro do wi sku

po li cyj nym.

Panie Generale, dziękuję za rozmowę. Proszę przyjąć życzenia wielu
jeszcze okazji do świętowania kolejnych jubileuszy
stowarzyszenia.

JE RZY PA CIOR KOW SKI 
zdj. archiwum
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Ce lem SWI, jak wska zu je na zwa, jest wcze sna in ter wen cja, któ ra ma za po -

bie gać dzia ła niom pa to lo gicz nym w Po li cji. Sto so wa nie te go sys te mu po -

le ga na wska zy wa niu błę dów i po ka zy wa niu wła ści wych stan dar dów. SWI

re agu je na bie żą ce po trze by Po li cji, a przede wszyst kim wspie ra w za rzą dza niu

ka drę kie row ni czą tej for ma cji. 

TRO CHĘ HI STO RII
Pierw szy Ze spół ds. SWI w Pol sce po wo łał nad insp. Ma rek Dzia ło szyń ski, gdy

był ko men dan tem KWP w Ło dzi. Zna leź li się w nim przed sta wi cie le ka dry kie -

row ni czej tej jed nost ki, a tak że ko men dan ci z KPP i KMP z gar ni zo nu łódz kie -

go. Stwo rzo no sys tem opra co wy wa nia i dys try bu cji in for ma cji o nie po żą da nych

za cho wa niach po li cjan tów, czy li New slet ter SWI. W 2010 ro ku sys tem ten po -

sta no wi li wdro żyć po li cjan ci z gar ni zo nów: opol skie go, ślą skie go, gdań skie go

i pod kar pac kie go. Po wsta ła Plat for ma SWI, czy li mię dzy wo je wódz ki ze spół eks -

perc ki ko or dy no wa ny przez Biu ro Kon tro li KGP. W 2011 r. SWI wdra ża no we

wszyst kich KWP i KSP. Po wo ła no w tych jed nost kach ze spo ły ds. SWI, w któ rych

zna leź li się po li cjan ci i pra cow ni cy Po li cji z wy dzia łów: kon tro li, kadr i szko le -

nia oraz ko mu ni ka cji, a tak że peł no moc ni cy ds. ochro ny praw czło wie ka i sze -

fo wie psy cho lo gów. 

Do sys te mu zo sta ły włą czo ne tak że szko ły Po li cji. Za pa dła de cy zja o utwo -

rze niu Mię dzysz kol nej Plat for my SWI. W 2013 r. od by ły się pierw sze warsz ta -

ty dla szkół, a od po cząt ku 2014 r. otrzy mu ją one new slet te ry, któ re wy kła dow cy

wy ko rzy stu ją pod czas za jęć z kur san ta mi, oma wia jąc róż no rod ne ca su sy. 

WARSZ TA TY 
Warsz ta ty SWI dla ka dry kie row ni czej do sko na lą umie jęt ność re ago wa nia na nie -

pra wi dło wo ści w Po li cji. Uczą, w ja ki spo sób in for mo wać pod wład nych o nie ak -

cep to wa nych przez prze ło żo ne go za cho wa niach oraz o kon se kwen cjach, gdy

pod wład ny nie do sto su je się do stan dar dów wy zna czo nych przez kie row nic two. 

Na warsz ta tach ka dra kie row ni cza do sko na li umie jęt no ści słu cha nia pod wład -

nych i dys ku to wa nia z ni mi o pro ble mach i nie pra wi dło wo ściach. Sy mu la cje roz -

mów da ją moż li wość prze ćwi cze nia spo so bu ich pro wa dze nia, przy me ry to rycz nej

po mo cy tre ne rów, którzy wy ko rzy stu ją swo je umie jęt no ści zdo by te w trak cie służ -

by oraz do świad cze nie w prze ciw dzia ła niu nie pra wi dło wo ściom w Po li cji. 

Warsz ta ty ad re so wa ne są do ka dry kie row ni czej ko mend: po wia to wych, re jo no -

wych, miej skich, wo je wódz kich, sto łecz nej i głów nej oraz szkół po li cyj nych. Są zróż -

ni co wa ne pro gra mo wo, na wią zu ją do re aliów za wo do wych. W 2013 r. zo stał

opra co wa ny pro gram warsz ta tów, któ re ad re so wa ne są do na czel ni ków z ko mend

głów nej, wo je wódz kiej i sto łecz nej. Szko le nia ma ją im za pew nić m.in. umie jęt no ści

roz po zna wa nia nie rów ne go i po ni ża ją ce go trak to wa nia, mob bin gu i dys kry mi na cji.

AR TUR KO WAL CZYK

Rozmowa z podinsp.
Włodzimierzem Sokołowskim,
pełnomocnikiem komendanta
głównego Policji ds. Systemu
Wczesnej Interwencji, którego
zadaniem jest tworzenie i rozwój
SWI w polskiej Policji, w tym
wprowadzanie Newsletterów SWI.

Czym są New slet te ry SWI?
– Sys tem Wcze snej In ter wen cji to zło żo ny

pro gram, w skład któ re go wcho dzi, za rzą dza -

nie in for ma cją, wie dzą i umie jęt no ścia mi.

Dla te go New slet ter SWI jest jed nym z na -

rzę dzi kształ to wa nia stan dar dów w Po li cji.

Za wie ra in for ma cje o nie pra wi dło wo ściach

w Po li cji i jest ad re so wa ny do ka dry kie row -

ni czej. Jest re da go wa ny zwięź le, ale me ry to -

rycz nie. Przede wszyst kim prze ka zu je my
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Mł. insp. Ma rek No so wicz, na czel nik
Wy dzia łu Kon wo jo we go KWP w Ło dzi

– Uwa żam, że nasz wy dział zo stał zbyt
póź no włą czo ny do SWI. Z te go sys te -
mu po win ni ko rzy stać wszy scy prze ło -
że ni. By łem na warsz ta tach SWI
w Po lań czy ku. Za sko czy ło mnie, że
moż na szko lić się w tak wspa nia łej 
at mos fe rze. Za po wiedź za jęć od śnia -
da nia do ko la cji przy ją łem z nie do wie -
rza niem, ale ta ka for ma spraw dzi ła się!
Do bór ćwi czeń i za dań był prze my śla -
ny w każ dym ca lu. Tre ne rzy sto so wa li
róż no rod ne tech ni ki na ucza nia. Du żo
się na uczy łem w za kre sie ne go cja cji,
ko mu ni ka cji, a przede wszyst kim two -
rze nia ja snych prze ka zów dla pod -
wład nych.

Za po bie ga nie 
nie pra wi dło wo ściom
SWI, czyli System Wczesnej Interwencji, ma przeciwdziałać
nieprawidłowościom w Policji, zapewniać wiedzę niezbędną
do zarządzania, a także poprawiać jakość pracy tej formacji. Został
stworzony prawie 5 lat temu. Jego elementami są warsztaty
i newslettery. Jest adresowany do kadry kierowniczej jednostek
wszystkich szczebli. 

22-23.06:Layout 6  5/23/14  11:28 AM  Strona 22



w nim in for ma cje, któ re po zwa la ją uni kać

róż nych nie pra wi dło wo ści. 

Skąd po mysł na ich re da go wa nie? 
– W no wo cze snej Po li cji ko niecz ne są

nowe sys te mo we roz wią za nia, któ re za po -

bie gną two rze niu się pa to lo gicz nych za cho -

wań i bę dą kre ować wy so kie stan dar dy pra -

cy. Dla te go ko men dant głów ny nad insp. dr

Ma rek Dzia ło szyń ski, gdy był ko men dan tem

wo je wódz kim w Ło dzi, two rząc Sys tem

Wcze snej In ter wen cji, roz wi nął kon cep cję

prze sy ła nia in for ma cji o nie pra wi dło wo -

ściach, czy li New slet ter SWI. Stwo rzy li śmy
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mł. insp. Iwo na Le wan dow ska, ko men dant KPP w Zgie rzu

– Pro gram SWI to nie zwy kle waż ne na rzę dzie w za rzą dza niu jed nost ką. Warsz ta ty
były naj bar dziej war to ścio wym szko le niem, w któ rym uczest ni czy łam pod czas służ -
by. Re ali za cja pro gra mu po ma ga za po bie gać i wcze śnie ujaw niać pa to lo gie wśród
funk cjo na riu szy i pra cow ni ków Po li cji, a tak że ogra ni cza eska la cję na pięć i złą at -
mos fe rę w pra cy. Po zwa la szyb ko re ago wać na sy tu acje nisz czą ce wię zi ko le żeń -
skie. Po ka zu je spo so by wspie ra nia pod wład nych w trud nych dla nich sy tu acjach
w ży ciu za wo do wym i oso bi stym. Skut ku je bu do wa niem lep szej at mos fe ry w pra cy
i po pra wia jej wy ni ki, gdyż zwięk sza mo ty wa cję.
Warsz ta ty da ły mi po gląd na róż ne spo so by za rzą dza nia jed nost ką, któ re pre zen to -
wa li moi ko le dzy. Mo głam po rów nać je do swo je go mo de lu za rzą dza nia. Mia łam
oka zję za sta no wić się, czy mo je re ak cje i spo so by po stę po wa nia w sy tu acjach trud -
nych nie od bie ga ją od pro po zy cji spe cja li stów, któ rzy pro wa dzi li za ję cia. Po zwa la ły
na obiek tyw ne spoj rze nie np. na spo sób pro wa dze nia roz mo wy i skła nia ły do za sta -
no wie nia. Uwa żam, że trze ba tę ini cja ty wę kon ty nu ować. Do brze by ło by spo tkać się
za pe wien czas i znów spoj rzeć na po li cjan ta i pra cow ni ka jak na czło wie ka, a nie jak
na ma ły me cha nizm w du żej ma szy nie ochro ny bez pie czeń stwa.
Co dzien nie prze glą dam new slet te ry. Część opi sa nych spraw jest dla mnie i dla „mo -
ich” lu dzi oczy wi sta, gdyż pew ne za gad nie nia już nas do tknę ły. Są też ta kie spra wy,
któ re skła nia ją do za sta no wie nia, czy na pew no wszyst ko zro bi li śmy, aby unik nąć
błę dów. W mo jej jed no st ce dzię ki opi sa ne mu w jed nym z new slet te rów przy pad ko -
wi uda ło się zmi ni ma li zo wać skut ki od po wie dzial no ści dys cy pli nar nej po li cjan ta.

pod insp. Iwo na Szulc, na czel nik Wy -
dzia łu Le gi sla cji Ga bi ne tu Ko men -
dan ta Głów ne go Po li cji

– Udział w warsz ta tach SWI dla ka dry
kie row ni czej jest nie zwy kle in te re su ją -
cym i po ucza ją cym do świad cze niem.
Warsz ta ty po zwa la ją nie tyl ko zi den ty fi -
ko wać pro ble my, z któ ry mi mo że ze -
tknąć się każ dy prze ło żo ny, ale rów nież
prze ko nać się, jak za re agu je w trud nej,
tak że dla sie bie, sy tu acji. Na za ję ciach
moż na za ob ser wo wać, jak z trud ną sy -
tu acją ra dzą so bie in ni prze ło że ni. Są
pro wa dzo ne w cie ka wy i mo men ta mi
za baw ny spo sób, dzię ki cze mu nie ma
szans na nu dę i znie cier pli wie nie. Po -
le cam udział w warsz ta tach SWI każ -
de mu, kto kie ru je ze spo łem ludzi lub
przy go to wu je się do tej funk cji. Nie wąt -
pli wie po zwo lą unik nąć wie lu błę dów,
któ re po peł nia my w re la cjach ze współ-
pra cow ni ka mi.

Newslettery SWI

wte dy pierw szy ze spół re dak cyj ny, któ ry re -

da go wał i dys try bu ował pierw sze new slet te -

ry w gar ni zo nie łódz kim. W 2010 r. Sys tem

Wcze snej In ter wen cji, w tym New slet ter

SWI, zo stał za pre zen to wa ny na od pra wie ka -

dry kie row ni czej w War sza wie. Je go za le ty

do ce ni li ko men dan ci wo je wódz cy i wte dy

roz po czął się pro ces wdra ża nia te go sys te mu

w pol skiej Po li cji.

Kto pi sze new slet te ry i jak są 
dys try bu owa ne? 

– Po wsta ją dzię ki za an ga żo wa niu osób pra -

cu ją cych w tym pro gra mie. Ko men dan ci 

wo je wódz cy i sto łecz ny po wo ła li ze spo ły 

re dak cyj ne pro wa dzo ne przez re dak to rów 

na czel nych. Pi szą cy new slet te ry, za rów no

funk cjo na riu sze, jak i pra cow ni cy Po li cji, wy -

wo dzą się z róż nych ko mó rek or ga ni za cyj -

nych KWP i KSP, ale wszy scy ma ją wspól ne

wi dze nie i ro zu mie nie te go sys te mu. Atu -

tem New slet te ra SWI jest m.in. to, że wy -

mia na in for ma cji od by wa się nie tyl ko

w ska li gar ni zo nu, lecz wszyst kich jed no stek

w kra ju.

Chciał bym tu wy ra zić swo je uzna nie dla

wszyst kich, któ rzy, ja ko spe cja li ści w swo ich

dzie dzi nach, an ga żu ją się rów nież w pra cę

nad New slet te rem SWI. Rocz nie wy da je my

ich oko ło 250.

Dzię ku ję za roz mo wę.

AR TUR KO WAL CZYK
zdj. An drzej Mi tu ra

Przykładowy e-mail z Newsletterem SWI 
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Ro dzi ce naj pierw pró bo wa li szu kać po -

ciech na wła sną rę kę. Gdy zo rien to wa li

się, że dzie ci nie ma w oko li cy kem pin -

gu, po sta no wi li zgło sić ich za gi nię cie po li cji.

Oba wia li się jed nak, że usły szą za rzu ty o nie -

wła ści wym spra wo wa niu opie ki. Po sta no wili

więc od cze kać, aż al ko hol „od pa ru je” i oko -

ło 15.30 za wia do mi li miej sco wą ko men dę

Po li cji. 

Funk cjo na riu sze po pro si li o po moc Cen -

trum Po szu ki wań Osób Za gi nio nych KGP.

Je go spe cja li ści po wia do mi li wszyst kie służ -

by, któ re po win ny wziąć udział w dzia ła -

niach. Na miej sce udał się spe cjal ny

sa mo chód – Mo bil ne Cen trum Wspar cia Po -

szu ki wań (MCWP). Wjazd do la su zo stał za -

bez pie czo ny przez miej sco wych stró żów

pra wa. Na le śnej po la nie za czę ły po ja wiać się

sa mo cho dy we zwa nych grup po szu ki waw -

czo -ra tow ni czych. W mgnie niu oka wy ra sta -

ły na mio ty, in sta lo wa no oświe tle nie, przy go -

to wy wa no sprzęt. Po lo wy sztab kry zy so wy

po dzie lił te ren na sek to ry po szu ki waw cze. 

Te ren otwar ty dla za osz czę dze nia cza su

po sta no wio no spraw dzić dro nem. Trój ki po -

szu ki waw cze i prze wod ni cy z psa mi wy po sa -

że ni w GPS ru szy li w las. Metr po me trze

prze cze sy wa li te ren. Ope ra tor dro na spraw -

nie zlu stro wał pod mo kłe łą ki. Na gle w le sie

zo ba czył coś, co wy raź nie róż ni ło się od oto -

cze nia. W ozna czo ne miej sce wy sła no ra tow -

ni ków. Na zie mi le ża ły po rzu co ne hu laj no gi.

Dzie ci ani śla du. 

Za czę ło się ściem niać. Mię dzy drze wa mi

wi dać by ło ra tow ni ków z tzw. szyb kich tró -

jek. Kon dy cja w tym wy pad ku jest bar dzo

waż na. Po li cjan ci spraw dza li tak że in ne moż -

li we wer sje zda rzeń. 

Po kil ku go dzi nach dro gą ra dio wą 

przy cho dzi wia do mość – „Pies zna lazł

dziec ko!”. Chło piec jest wy stra szo ny. Bły -

ska wicz nie na miej sce ru sza po jazd te re no -

wy. Po przy wie zie niu do ba zy dziec ko

na tych miast tra fia do na mio tu PCK, gdzie

zaj mu ją się nim ra tow ni cy. Je de na sto la tek

jest zdro wy, ale moc no wy zię bio ny, wy gło -

dzo ny i prze stra szo ny. Grze je rę ce na kub -

ku pa ru ją cej her ba ty. Mó wi, że już raz

za uwa żył z da le ka ra tow ni ków, ale prze -

stra szył się psa, i uciekł głę biej w las, cho -

wa jąc się w za cie nio nym do le. Zna lazł go

do pie ro dru gi pies, któ ry przy pro wa dził

na miej sce prze wod ni ka. 

Po dwóch go dzi nach ko lej na wia do mość

– jest zgu bio na dziew czyn ka. Do ba zy przy -

SZKOLENIE Zaginione dzieci POLICJA 997       czerwiec 2014 r.24

Dwoje dzieci zaginęło na leśnym kempingu niedaleko podwarszawskiej
Zielonki. Dzień wcześniej rodzice do późna biesiadowali przy ognisku. Gdy
następnego dnia po imprezie wstali koło południa, dzieci nie było w pobliżu.
Żadne z nich nie znało terenu. Sytuację komplikował fakt, że nie byli
rodzeństwem.

Na ra tu nekNa ra tu nek
Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań.
Z jego wnętrza można kierować akcją
poszukiwawczą ratowników w terenie

Dron wkracza do akcji

Znaleziona „zguba” pod troskliwą opieką w namiocie PCK 
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Ob cho dy Dnia Dziec ka Za gi nio ne go

ma ją rów nież wy miar pre wen cyj ny.

Zna jąc pro ble ma ty kę za gi nięć,

moż na pró bo wać im za po bie gać, np. bu -

du jąc głę bo kie wię zi w ro dzi nie i ucząc

naj młod szych bez piecz nych za cho wań.

Wie dzę tę ma ją funk cjo na riu sze pra cu -

ją cy na co dzień z dzieć mi i mło dzie żą. 

PO LI CJA KO OR DY NU JE 
W Pol sce po szu ki wa niem za gi nio nych

osób zaj mu je się Po li cja. W przy pad ku

żoł nie rzy włą cza się Żan dar me ria Woj -

sko wa. Po li cja pod czas ak cji po szu -

ki waw czych ko rzy sta z po mo cy i ko or dy -

nu je dzia ła nia wy spe cja li zo wa nych grup,

któ re funk cjo nu ją w ra mach Pań stwo wej

Stra ży Po żar nej, Ochot ni czych Stra ży

Po żar nych, Pol skie go Czer wo ne go Krzy -

ża i in nych or ga ni za cji. Wy spe cja li zo wa -

ną po li cyj ną ko mór ką jest Cen trum

Po szu ki wań Osób Za gi nio nych, dzia ła ją -

ce w struk tu rach Wy dzia łu Po szu ki wań

i Iden ty fi ka cji Osób Biu ra Służ by Kry mi -

nal nej KGP. Spe cja li ści z ko men dy głów -

nej ma ją do dys po zy cji Mo bil ne

Cen trum Wspar cia Po szu ki wań, z któ re -

go w te re nie moż na kie ro wać pra cą ra -

tow ni ków. 

Pro ble mem lu dzi za gi nio nych, zwłasz -

cza na gła śnia jąc ten te mat w me diach

i in ter ne cie oraz pro wa dząc te le fo ny za -

ufa nia, zaj mu je się Fun da cja ITA KA. Jej

spe cja li ści za pew nia ją ca ło do bo we wspar -

cie dla ro dzin za gi nio nych. ITA KA i Po -

li cja sta le ze so bą współ pra cu ją.

CO RAZ WIĘ CEJ ZA GI NIĘĆ 
W Pol sce co ro ku Po li cja od no to wu je

oko ło 15 tys. zgło szeń o za gi nio nych oso -

bach. Po nad 150 z nich do ty czy dzie ci

do 7. ro ku ży cia, oko ło 500 to zgło sze nia

za gi nięć dzie ci w prze dzia le lat 7–13,

a po nad 3500 za gi nięć do ty czy dzie ci

w wie ku 14–17 lat. Ta ka sta ty sty ka

utrzy my wa ła się przez wie le lat, do

2011 r. W 2013 r. 

Po li cja od no to wa -

ła 19 617 osób za gi -

nio nych (2012 r.

– 17 969). Zgło szo -

no 481 przy pad ków

za gi nięć dzie ci do 7.

ro ku ży cia (2012 r.

– 465). Po li cja przy ję ła zgło -

sze nia o 951 za gi nio nych dzie ciach

w wie ku 7–13 lat (2012 r. – 800) oraz

o 6121 dzie ciach w wie ku 14–17 lat

(2012 r. – 5338). Po cie sza ją ce jest to,

że 95 pro cent za gi nio nych dzie ci w cią -

gu sied miu dni tra fia z po wro tem do ro -

dzi ców. 

Gdy dziec ko za gu bi się w te re nie

otwar tym, naj czę ściej od naj du je się

w nie da le kiej oko li cy, choć zwy kle po ko -

nu je dy stans o 60 pro cent więk szy niż

sza co wa li je go naj bliż si. Nie ma po czu -

cia za gro że nia, zwy kle po dą ża za czymś,

co je za in te re su je, idzie w miej sce, gdzie

ostat nio wi działo coś cie ka we go, ale bar -

dzo czę sto prze miesz cza się też bez wy -

raź ne go ce lu. Zda rza się że, po chło nię te

ob ser wa cją, nie od po wia da na na wo ły wa -

nia. Zmę czo ne mo że usnąć w krza kach.

Nie oce nio ne w ta kich wy pad kach są

przy sto so wa ne do po szu ki wań lu dzi psy. 

WIE DZA DLA RO DZI CÓW 
Zgła sza jąc za gi nię cie dziec ka, na le ży

mieć przy so bie moż li wie naj bar dziej ak -

tu al ną je go fo to gra fię, do kład nie okre -

ślić, w co by ło ubra ne i po dać je go

wszel kie da ne. Przy po mnij my, że w na -

szym kra ju jest wdro żo na pro ce du ra

Child Alert, któ ra umoż li wia bły ska wicz -

ne prze ka zy wa nie in for ma cji o po rwa -

nym, za gro żo nym bądź za gi nio nym,

a przyj mu ją cym le kar stwa dziec ku. Pi sa -

li śmy o tym na na szych ła mach w stycz -

niu br.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI
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Mię dzy na ro do wy Dzień
Dziec ka Za gi nio ne go 
Dzień ten został ustanowiony w 2001 r. przez kraje Unii Europejskiej,
przypada na 25 maja. Ma zwrócić uwagę na los dzieci zaginionych,
wyrazić solidarność z rodzicami, których pociechy nie odnalazły się, 
oraz pokazać przyczyny i konsekwencje zaginięć najmłodszych.

wo zi ją sa mo chód te re no wy. Jest w po dob -

nym sta nie, jak chło piec. 

*** 

Na szczę ście ta sy tu acja to tyl ko sce na -

riusz ćwi czeń za pla no wa nych w pod war -

szaw skich la sach przez Fun da cję ITA KA

i Cen trum Po szu ki wań Osób Za gi nio nych

KGP. Ak cja od by ła się 16 ma ja br. Uczest ni -

czy ło w niej wie le grup po szu ki waw czych

z ca łej Pol ski. Re ali zmu pro wa dzo nym dzia -

ła niom do da wał fakt, że wzię ły w nich udział

dzie ci dwój ki ra tow ni ków, któ re przez kil ka

go dzin, oczy wi ście pod opie ką opie ku nów,

sie dzia ły ukry te w le sie. O miej scach ich

ukry cia wie dzia ło tyl ko kil ka osób w szta bie. 

Ak cja po zwo li ła w prak ty ce prze ćwi czyć

pro ce du ry współ dzia ła nia służb w te re nie

i spraw dzić ich moż li wo ści w re al nych wa -

run kach. By ła też oka zją do prak tycz ne go

wy ko rzy sta nia Mo bil ne go Cen trum Wspar -

cia Po szu ki wań z KGP.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. au tor 

Alarm odwołany, samochody wracają
do leśnej bazy 

W akcji poszukiwawczej wzięli też udział
wolontariusze
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Działania w sytuacja

Akcja ratownicza po wypadku śmigłowca
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– Chcemy przetestować pewną wewnętrzną odporność państwa polskiego na sytuacje
ekstremalne – mówił Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych, o ćwiczeniach
służb mundurowych, które odbywały się pod koniec kwietnia br. na pograniczu województw
świętokrzyskiego i mazowieckiego. Uczestniczyli w nich policjanci, strażacy, pogranicznicy
oraz żołnierze. Były to największe tego typu manewry od ponad 40 lat. 

Ce lem ćwi czeń by ło spraw dze nie współ dzia ła nia for ma cji w sy tu acjach nad zwy czaj nych. Mun du ro wi bra li udział

w 30 róż nych epi zo dach, m.in. w ak cji ra tun ko wej po ka ta stro fie śmi głow ca, tłu mie niu bun tu cu dzo ziem ców

na przej ściu gra nicz nym oraz prze chwy ce niu w po wie trzu pa sa żer skie go sa mo lo tu. W ak cjach uczestniczy ło około

1100 po li cjan tów z kil ku wo je wództw. Ćwi cze nia mia ły ujaw nić błę dy w dzia ła niu, aby szyb ko je na pra wić i wdro -

żyć no we pro ce du ry. W czerw cu po wsta nie ra port, któ ry wska że al go ryt my po stę po wa nia ujed no li co ne dla wszyst -

kich służb.

ARTUR KOWALCZYK
zdj. Andrzej Mitura

cjach ekstremalnych
Protest przeciwko cudzoziemcom przed ośrodkiem dla uchodźców

Ćwiczenia obserwowali minister spraw wewnętrznych
Bartłomiej Sienkiewicz i komendant główny Policji
nadinsp. Marek Działoszyński 

Policjanci z Zespołu Antykonfliktowego starają się
uspokajać demonstrantów 

26-27.06:Layout 6  5/23/14  9:56 AM  Strona 27



W ik tor Gu staw Lu dwi kow ski uro -

dził się 23 kwiet nia 1886 r. we Lwo -

wie. Je go oj ciec, Sta ni sław, był

rusz ni ka rzem lwow skie go 9. puł ku pie cho ty,

a mat ka, Te re sa Ber tel, by ła Czesz ką. Ro dzi -

ce Wik to ra po sta no wi li, że ja ko naj star szy

chło piec z ro dzi ny bę dzie ro bił ka rie rę

w woj sku. 

WOJ SKO WA EDU KA CJA
Po ma łej ma tu rze wstą pił do szko ły ka de tów

we Lwo wie. W 1904 r. ukoń czył ją z wy róż -

nie niem i zo stał przy ję ty do Te re zjań skiej

Aka de mii Woj sko wej (The re sia ni che Mi -

litära ka de mie) w Wie ner Neu stadt w Dol nej

Au strii. Ukoń czył ją w 1908 r. ja ko pry mus.

Wraz z pa ten tem ofi cer skim oraz no mi na cją

na sto pień lejt nan ta (pod po rucz ni ka) ce sarz

Fran ci szek Jó zef I wrę czył mu sza blę ofi cer -

ską, a do wódz two aka de mii za pro po no wa ło

sta no wi sko wy kła dow cy kry mi na li sty ki dla

przy szłych ofi ce rów żan dar me rii. Wła dał już

wte dy bie głe czte re ma ob cy mi ję zy ka mi: nie -

miec kim, wę gier skim, cze skim i ro syj skim.

W cią gu sied miu lat do słu żył się stop nia rot -

mi strza żan dar me rii (Rit t me ister). 

NA FRON CIE I WOJ NY
Gdy wy bu chła I woj na świa to wa, rot mi strza

Lu dwi kow skie go od de le go wa no do 95. puł -

ku pie cho ty. Ja ko do wód ca kom pa nii przy -

dzie lo ny zo stał do ochro ny gra ni cy w Czar no -

gó rze. Na stęp nie, bę dąc już do wód cą ba ta -

lio nu, prze nie sio ny zo stał do Czort ko wa na

Ukra inie. 

Mi mo służ by w ar mii au striac kiej za wsze

czuł się Po la kiem. Or ga ni zo wał taj ne dru ży -

ny Związ ku Strze lec kie go w So ka lu i Czort -

ko wie. Na taj nych za ję ciach wy kła dał

mło dym Po la kom tak ty kę walk par ty zanc -

kich oraz uczył ich za sad po słu gi wa nia się

bro nią.

W 1915 ro ku ma jor Wik tor Lu dwi kow ski

wraz ze swo im puł kiem prze rzu co ny zo stał

na front ro syj ski. Pod czas walk nad rze ką

Zło ta Li pa nie da le ko Brze żan zo stał cięż ko

ran ny. Gdy wy zdro wiał, po wie rzo no mu do -

wódz two 29. ba ta lio nu mar szo we go na li nii

fron tu w Kar pa tach. Tam w ma ju 1916 r.

od wy bu chu gra na tu do znał kon tu zji no gi

i pra we go oka. Zno wu tra fił do la za re tu.

Po le cze niu po wró cił do ma cie rzy stej jed -

nost ki, gdzie cze kał na nie go awans na sto -

pień puł kow ni ka (Obe rst) i przy dział na

ko men dan ta szko ły ofi cer skiej w Ja gern dor -

fie (Krno wie). Pod po ko niec 1917 r. Wik tor

Lu dwi kow ski wal czył na Ukra inie i w Ga li -

cji. W tym cza sie zo stał ge ne ra łem bry ga dy

(Wir klich Ge ne ral ma jor). Po za koń cze niu

walk prze nie sio no go do szta bu Żan dar me rii

Kra jo wej przy Ko men dzie Ge ne ral nej w Lu -

bli nie i po wie rzo no funk cję sze fa Cen tra li

In wi gi la cyj nej na zie miach pol skich oku po -

wa nych przez Au strię. 

W WOJ SKU I ŻAN DAR ME RII
Gdy w 1918 r. Pol ska od zy ska ła nie pod le głość,

już 21 li sto pa da Wik tor Lu dwi kow ski zgło sił

się we Lwo wie do pol skiej ar mii. Prze szedł po -

myśl nie we ry fi ka cję i na pod sta wie roz ka zu

sze fa Szta bu Ge ne ral ne go gen. Sta ni sła wa

Szep tyc kie go zo stał przy ję ty do kor pu su ofi -

ce rów Żan dar me rii Woj ska Pol skie go ze stop -

niem ma jo ra. 

Pre mier rzą du pol skie go Igna cy Da szyń ski od -

de le go wał Lu dwi kow skie go do Kielc i po wie rzył

mu zor ga ni zo wa nie w tam tej szym wo je wódz -

twie pol skiej ad mi ni stra cji. Ja ko szef Żan dar me -

rii WP w kie lec kim do wódz twie okrę gu

przy stą pił do for mo wa nia struk tur żan dar me rii

w pol skich od dzia łach woj sko wych. Włą czył się

też do roz bra ja nia Niem ców i usu wa nia ich

z Czę sto cho wy i Wie lu nia. Efek tem je go dzia -

łań by ło za pew nie nie bez pie czeń stwa lud no ści

oraz usta no wie nie pol skiej ad mi ni stra cji w Ra -

dom sku, Piotr ko wie, Wie lu niu i Czę sto cho wie.

W PO LI CJI PAŃ STWO WEJ
Po li kwi da cji Żan dar me rii Kra jo wej pod puł -

kow nik Wik tor Lu dwi kow ski zwró cił się

do MSW o prze nie sie nie do po wsta ją cych

od pod staw struk tur po li cji.

Przy ję ty zo stał 1 czerw ca 1919 r. Od 1 paź -

dzier ni ka po wie rzo no mu zor ga ni zo wa nie

w War sza wie przy ul. Dłu giej pierw szej pol -

skiej cen tra li kry mi na li stycz nej – Wy dzia łu

Re je stra cyj no -Kar ne go przy Ko men dzie

Głów nej Po li cji Pań stwo wej oraz mia no wa -

no go je go na czel ni kiem. 

Wy dział skła dał się z dzia łów: in wi gi la cyj -

ne go, re je stra cyj ne go, ho dow li i tre su ry

psów, ra chun ko wo ści, ad mi ni stra cji we -

wnętrz nej, kan ce la rii oraz dru kar ni. 

PIO NIER DAK TY LO SKO PII
Ja ko kry mi no log już na po cząt ku dru giej de -

ka dy XX wie ku Lu dwi kow ski stał się jed -

nym z pio nie rów sze ro kie go sto so wa nia

dak ty lo sko pii w pra cy po li cji. Był au to rem

Insp. Wiktor Gustaw Ludwikowski POLICJA 997       czerwiec 2014 r.28

Żołnierz i policjant
95

LAT

W tym roku minęła 55. rocznica śmierci Wiktora Gustawa Ludwikowskiego, który
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości współtworzył Policję Państwową. Szkolił
śląskich powstańców, napisał pierwszy polski podręcznik o daktyloskopii oraz spisał
gwarę przestępców. Należał do grupy sześciu polskich policjantów, którzy budowali
podstawy Interpolu.

Wiktor G. Ludwikowski z żoną
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pierw sze go pol skie go „Pod ręcz ni ka dla Służ -

by Dak ty lo sko pĳ nej”. We wstę pie do nie go

na pi sał: Dak ty lo sko pia słu ży nie tyl ko do
stwier dze nia toż sa mo ści da nej oso by, lecz umoż -
li wia tak że od kry cie zbrod nia rza oraz udo wod -
nie nie po peł nio ne go czy nu ka ral ne go.(…)
Na le ży ją jak naj sze rzej roz po wszech niać oraz
za sto so wać w tym ce lu, aby Pań stwo Pol skie
i pod tym wzglę dem sta nę ło jak naj wcze śniej
na rów ni z pań stwa mi za chod ni mi, gdzie dak -
ty lo sko pia, ja ko śro dek kry mi na li stycz ny, już
od daw na jest w za sto so wa niu. 

Był tak że or ga ni za to rem pierw sze go kursu

dak ty lo sko pii, na któ rym szes na stu ofi ce rów

Po li cji ze wszyst kich ko mend wo je wódz kich

po zna wa ło taj ni ki iden ty fi ka cji osób na pod -

sta wie li nii pa pi lar nych. 

Po kil ku mie sią cach mi ni ster spraw we -

wnętrz nych Sta ni sław Woj cie chow ski od de le -

go wał Wik to ra Lu dwi kow skie go do Na czel nej

In spek cji PP w War sza wie i awan so wał go do

stop nia in spek to ra PP oraz mia no wał na czel -

ni kiem II od dzia łu in spek cyj ne go Ko men dy

Głów nej PP na wo je wódz twa war szaw skie, lu -

bel skie, sta ni sła wow skie, tar no pol skie i no wo -

gródz kie. 

In spek tor Lu dwi kow ski był tak że au to rem

książ ki „Psy służ bo we w Po li cji” oraz współ -

au to rem i wy daw cą ogól ne go zbio ru słów

gwa ry prze stęp czej pt. „Żar gon mo wy prze -

stęp ców Blat na mu zy ka”, któ ry, jak pi sał we

wstę pie, prze zna czo ny był dla: Służb Są do -
wych i Pro ku ra tor skich, Po li cji Pań stwo wej.
Żan dar me rii Woj sko wej, Stra ży Cel nej oraz
pry wat nych De tek ty wów.

KO MEN DANT WIEL KO POL SKI
19 czerw ca 1920 ro ku insp. Wik tor Lu dwi -

kow ski zo stał ko men dan tem XI Okrę gu

Policji Pań stwo wej w Wiel ko pol sce. Zor ga ni -

zo wał tam czter na ście ko mend po wia to wych

Po li cji oraz ko men dę miej ską w Po zna niu.

Rów no cze śnie zo stał de le ga tem rzą du ds.

po wstań ślą skich. W ra mach te go za da nia or -

ga ni zo wał w Po zna niu taj ne szko le nia ko -

men dan tów po ste run ków ple bi scy to wych ze

Ślą ska. Wy szko lił wów czas oko ło 80 przy -

szłych do wód ców po wstań czych. Zaj mo wał

się tak że or ga ni za cją prze rzu tów na Śląsk

bro ni i pie nię dzy dla struk tur po wstań czych.

Za tę dzia łal ność w 1923 r. zo stał od zna -

czo ny Gwiaz dą Gór no ślą ską II kl., a w 1947

ro ku w cza sie ob cho dów na Gó rze św. An ny

25. rocz ni cy Po wstań Ślą skich mar sza łek Pol -

ski Mi chał Ro la -Ży mier ski ude ko ro wał go

Ślą skim Krzy żem Po wstań czym.

WAR SZA WA I WIL NO
Po trzech la tach służ by w Wiel ko pol sce insp.

Lu dwi kow ski zo stał ko men dan tem PP mia -

czerwiec 2014 r.       POLICJA 997 Insp. Wiktor Gustaw Ludwikowski 29

sta sto łecz ne go War sza wy. 3 ma ja 1923 ro ku

Pre zy dent RP w uzna niu je go za sług oraz Za
peł ne po świę ce nia od da nie się służ bie dla bez -
pie czeń stwa pu blicz ne go od zna czył go Krzy -

żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski

– Po lo nia Re sti tu ta. W tym sa mym ro ku in -

spek tor Lu dwi kow ski uho no ro wa ny zo stał

Krzy żem Ko man dor skim Ko ro ny Ru muń -

skiej.

Przez dwa la ta Lu dwi kow ski wraz z pię cio -

ma in ny mi wy so kiej ran gi funk cjo na riu sza mi

po li cji w Pru skim In sty tu cie Po li cyj nym

w Ber li nie -Char lot ten bur gu (Preus si ches

Polize iin sti tut in Ber lin -Char lot ten burg)

brał udział w przy go to wa niach do zbu do wa -

nia w Eu ro pie Mię dzy na ro do wej Ko mi sji

Poli cji Kry mi nal nych, któ ra w 1923 ro ku na

Mię dzy na ro do wym Kon gre sie Po li cji Kry -

mi nal nych w Wied niu prze kształ ci ła się

w Interpol.

1 lip ca 1930 r. Wik tor Lu dwi kow ski zo -

stał ko men dan tem okrę go wym w Wil nie.

Po kil ku na stu mie sią cach służ by, gdy po -

waż nie za cho ro wał na ser ce oraz na si li ły się

do le gli wo ści spo wo do wa ne od nie sio ny mi

wcze śniej ra na mi, w mar cu 1932 r. prze -

szedł w stan spo czyn ku.

W 1934 r. pod jął pra cę w Mi ni ster stwie

Skar bu Pań stwa. Mi ni ster Eu ge niusz Kwiat -

kow ski po wie rzył mu re or ga ni za cję Po li cji

95
LAT

Pierwsze kierownictwo KG PP, 1919 r.
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Skar bo wej we wszyst kich dy rek cjach skar bo -

wych w kra ju. Po wy wią za niu się z te go za da -

nia osiadł na sta łe w sto li cy i zo stał

re dak to rem w mie sięcz ni ku „Flo ta Pol ska”.

OKU PA CJA
Gdy wy bu chła II woj na świa to wa, pre zy dent

War sza wy Ste fan Sta rzyń ski po le cił Wik to -

ro wi Lu dwi kow skie mu, aby wspól nie z prof.

Ja nu szem Re gul skim od 4 wrze śnia 1939 r.

przy stą pi li do or ga ni zo wa nia w sto li cy Stra -

ży Oby wa tel skiej. W cią gu pię ciu dni utwo -

rzy li w War sza wie 37 ko mi sa ria tów SO.

Ja nusz Re gul ski zo stał ko men dan tem, a Lu -

dwi kow ski sze fem Wy dzia łu Wy ko naw cze -

go. W je go skład wcho dzi ły biu ra: opie ki

nad za kła da mi na uko wy mi i zbio ra mi kul tu -

ry, ochro ny za kła dów wy twór czych i lo kali,

oraz od dzia ły: sa ni tar ny, in ten den tu ry, trans -

por tu i ko mu ni ka cji.

W SO peł ni ło wów czas służ bę 4 tys. by -

łych funk cjo na riu szy i urzęd ni ków pań stwo -

wych, któ rzy zaj mo wa li się m.in. spra wa mi

po rząd ko wo -ochron ny mi w sto li cy oraz dba li

o apro wi za cję dla lud no ści War sza wy.

Po ka pi tu la cji War sza wy Wik tor Lu dwi -

kow ski zo stał osa dzo ny w sie dzi bie ge sta po

w alei Szu cha. Za rzu co no mu or ga ni za cję

lot nych patro li, któ re za trzy my wa ły w War -

sza wie i oko li cy szpie gów, dy wer san tów i de -

zer te rów. Po kil kumie sięcz nym śledz twie

zo stał wy wie zio ny na ro bo ty przy mu so we do

Cze cho sło wa cji. Tam do koń ca woj ny pra co -

wał w za kła dach zbro je nio wych Ško da.

W KOŹ LU
Po ka pi tu la cji Nie miec po wró cił do Pol ski.

W Koź lu od na lazł ro dzi nę. W 1945 r. two rzył

wspól nie z zię cia mi pierw szą w mie ście re -

stau ra cję pn. „Re pa triant ka”. Gdy in te res się

roz krę cił, w li sto pa dzie w 1946 r. pod jął pra -

cę w Od dzia le Eta po wym Pań stwo we go

Urzę du Re pa tria cyj ne go w Koź lu, a po je go

li kwi da cji zo stał kie row ni kiem Ban ku Lu do -

we go. 

W 1946 r. Wik tor Lu dwi kow ski zo stał

wdow cem. Od po cząt ku po by tu w Koź lu

udzie lał się spo łecz nie. Od 23 sierp nia 1946

ro ku był człon kiem Po wia to wej Ra dy Na ro -

do wej i wraz z in ny mi dzia ła cza mi lo kal ny mi

or ga ni zo wał gmin ne ra dy na ro do we w po -

wie cie ko ziel skim. Wy bra no go na ko men -

dan ta po wia to we go Związ ku We te ra nów

Po wstań Ślą skich. Funk cję tę pia sto wał

przez 12 lat, aż do śmier ci. Z je go ini cja ty -

wy je den z re pre zen ta cyj nych bu dyn ków ho -

te lo wych przy ko ziel skim Ryn ku, no szą cy

przed woj ną na zwę „Deu ta che Haus”, prze -

mia no wa ny zo stał na „Dom Po wstań ców Ślą -

skich”.

W 1948 r. oże nił się po raz dru gi z miesz -

kan ką Go ścię ci na.

Wik tor Lu dwi kow ski był człon kiem Pol -

skiej Par tii So cja li stycz nej. W lu tym 1953 r.

zo stał eta to wym se kre ta rzem za rzą du po wia -

to we go PPS w Koź lu. 

Gdy skoń czył 70 lat, prze szedł na eme ry tu -

rę. Jed nak, aby utrzy mać ro dzi nę, był zmu szo -

ny za jąć się han dlem. Wła dze ko mu ni stycz ne

przy na li cza niu eme ry tu ry nie uzna ły mu lat

służ by w „sa na cyj nej po li cji”, ani te go, że był

ka wa le rem or de ru Po lo nia Re sti tu ta, któ ry

w cza sach PRL -u był tzw. or de rem chle bo -

wym, za po sia da nie któ re go przy słu gi wał 25-

-pro cen to wy do da tek do eme ry tu ry.

Wik tor Lu dwi kow ski zmarł 24 mar ca 1959 r.

Po cho wa ny zo stał na ko ziel skim cmen ta rzu

w asy ście po wstań czych sztan da rów ja ko

ofi cer re zer wy Woj ska Pol skie go.

W UZNA NIU ZA SŁUG
Do pie ro w III RP za słu gi i dłu go let nia służ -

ba Wik to ra Lu dwi kow skie go w Po li cji Pań -

stwo wej zo sta ły do ce nio ne i upa mięt nio ne

przez śro do wi sko po li cjan tów Wiel ko pol ski.

Po kil ku wi zy tach w Koź lu i zgro ma dze niu

wśród człon ków ro dzi ny i zna jo mych in -

spek to ra do ku men tów i pa mią tek po nim

20 stycz nia 2011 r. w Ko men dzie Wo je wódz -

kiej Po li cji w Po zna niu od by ła się uro czy stość

nada nia sa li konferencyjnej imie nia in spek -

to ra Wik to ra Lu dwi kow skie go. 

Pa miąt ko wą ta bli cę upa mięt nia ją cą pierw -

sze go ko men dan ta okrę go we go PP w Wiel ko -

pol sce od sło ni li ów cze sny ko men dant głów ny

Po li cji gen. insp. An drzej Ma te juk oraz wo je -

wo da wiel ko pol ski Piotr Flo rek.

BO GU SŁAW RO GOW SKI
zdj. ar chi wum

Insp. Wiktor Gustaw Ludwikowski POLICJA 997       czerwiec 2014 r.30 95
LAT

W lipcu 2014 r. ob cho dzić bę dzie my 95. rocz ni cę po wo ła -
nia pol skiej Po li cji. To szcze gól na oka zja, aby z bo ga tej hi -
sto rii for ma cji przy po mnieć tych, któ rzy wy bi li się
po nad prze cięt ność.
W ro ku ju bi le uszo wym chce my na ła mach „Po li cji 997” 
za pre zen to wać Po li cjan tów 95-le cia – funk cjo na riu szy
z róż nych okre sów na szej pań stwo wo ści: mię dzy woj nia,
hi tle row skiej oku pa cji, PRL-u i Pol ski współ cze snej, de mo -
kra tycz nej i nie pod le głej.

Ma my na dzie ję, że przy po mo cy i pod po wie dzi Czy tel ni ków uda nam się wy brać bo ha -
te rów tam tych lat. Po li cjan tów i po li cjant ki, któ rzy za pi sa li się w pa mię ci nie tyl ko czy nem
nie zwy kłym (np. od wa gą, po świę ce niem ży cia), ale rów nież in ny mi przy mio ta mi: cha rak -
te rem, in te lek tem, ta len tem.

Je śli zna cie ta kie oso by z po li cyj ne go (mi li cyj ne go) śro do wi ska, pro si my o kon takt 
z re dak cją: e -ma ilo wy: ga ze ta.li sty@po li cja.gov.pl 
lub te le fo nicz ny: (22) 60-121-87, (22) 60-161-26.

Re dak cja

Tablica pamiątkowa przed salą
konferencyjną KWP w Poznaniu
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90 LAT TE MU
Czerwiec 1924

• Z ini cja ty wy insp. Ta de usza To -

ma now skie go, ko men dan ta PP Okrę -

gu I War szaw skie go, za wią zał się

ko mi tet ma ją cy na ce lu zdo by cie fun -

du szy na za kup woj sko we go sa mo lo -

tu, z prze zna cze niem dla Li gi Po wietrz nej Obro ny Pań stwa.

3 VI – Po ste run ko wi Win cen ty Ry ma szew ski i Jó zef Zyń, funk -

cjo na riu sze PP w Wy ry kach (pow. wło daw ski), pod czas służ by 

pa tro lo wej od kry li le śną zie mian kę, w któ rej ukry wał się po szu ki -

wa ny lu bel ski ban dy ta So bisz -Klat ka. Przy pró bie za trzy ma nia

prze stęp cy śmier tel nie po strze lo ny zo stał post. Ry ma szew ski.

Ucie ka ją ce go So bi sza -Klat kę uniesz ko dli wił strza łem z ka ra bi nu

post. Zyń.

14 VI – W po bli żu sta cji Ho ryń (woj. po le skie) na to rach zna le -

zio no zwło ki prze je cha ne go przez po ciąg post. Pio tra Zbo rec kie go,

war tow ni ka po ste run ku lot ne go PP z pow. sto liń skie go. Sek cja zwłok

wy ka za ła, że wy pa dek był sfin go wa ny, po li cjant zo stał za mor do wa ny

przez nie zna nych spraw ców. 

16 VI – Ra da Mi ni strów, na wnio sek mi ni stra spraw we wnętrz -

nych, pod ję ła uchwa łę o utwo rze niu dy rek cji po li cji w Ka to wi cach,

Kró lew skiej Hu cie (obec nie Cho rzów

– przyp. J. Pac.) i Biel sku.

25 VI – W związ ku z przy ję ciem przez

Sejm (więk szo ścią jed ne go gło su) wnio sku

po sła Po pie la (NPR) o zmniej sze nie bu dże -

tu Po li cji o sym bo licz ne 100 zł, za pro te sto -

wał ko men dant głów ny PP insp. Ma rian

Bo rzęc ki, skła da jąc na rę ce mi ni stra SW

proś bę o dy mi sję. Zo sta ła od rzu co na.

26 VI – Z fun du szy uzy ska nych z lo te rii

fan to wej, zor ga ni zo wa nej przez Ko men dę PP

Okrę gu II Łódz kie go, wy po sa żo no w apa ra -

tu rę rent ge now ską miej sco we am bu la to rium po li cyj ne. Dzię ki te mu

sta ło się ono jed ną z naj no wo cze śniej szych pla có wek me dycz nych

w Ło dzi. 

28 VI – W KG PP od by ło się pierw sze wal ne zgro ma dze nie de le -

ga tów ko mend okrę go wych PP, na któ rym wy bra no Za rząd Po li cyj -

ne go Do mu Zdro wia, w skła dzie 6 człon ków (insp. Krzy mu ski, ref.

Go li szew ski, st. przod. Pi li tow ski, nad kom. Dą brow ski, kom. Hor -

nung, nad kom. Ku czyń ski). 

40 LAT TE MU
Czerwiec 1974

4–8 VI – XI Cen tral na Spar ta -

kia da Szkół re sor tu spraw we -

wnętrz nych od by ła się w obiek-

tach słup skiej szko ły MO. Ry wa li zo wa ło 11 dru żyn re pre zen tu ją cych

po szcze gól ne szko ły i wo je wódz kie ośrod ki szko le nia w strze la niu,

wie lo bo ju, pił ce siat ko wej i ju do. W ogól nej punk ta cji zwy cię ży ła

dru ży na Wyż szej Szko ły Ofi cer skiej MO w Szczyt nie, przed szko ła -

mi pod ofi cer ski mi w Słup sku i Pi le. Naj lep szym wie lo bo istą oka zał

się Fran ci szek Furs z WSO w Szczyt nie.

7–9 VI – Ko ło Ro dzi ny Mi li cyj nej przy KP MO w Zgo rzel cu zor -

ga ni zo wa ło – z oka zji ju bi le uszu XXX -le cia PRL oraz po wsta nia or -

ga nów po rząd ku i bez pie czeń stwa – I Zlot Mło dzie ży: sy nów i có rek

funk cjo na riu szy oraz pra cow ni ków apa ra tu par tyj ne go woj. wro cław -

skie go (zdj. obok). W pro -

gra mie im pre zy by ło m.in.

zwie dza nie miejsc pa mię ci

na ro do wej, wi zy ta w ko pal -

ni i elek trow ni „Tu rów”

oraz wy ciecz ka do Go er litz

(NRD).

18 VI – Ra da Wy dzia łu

Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni -

wer sy te tu im. A. Mic kie wi cza w Po zna niu nada ła ty tuł dok to ra nauk

praw nych kpt. mgr Wie sła wie Ha nau sek – in spek tor wy dzia łu szko -

le nia i do sko na le nia za wo do we go KW MO w Kra ko wie za pra cę „Kry -

mi na li stycz ne aspek ty za gro że nia tok sy ko ma nią w Pol sce”.

Pro mo to rem był doc. dr A. Szwarc, kie row nik Za kła du Kry mi na li sty -

ki po znań skie go uni wer sy te tu.

25 VI – Szko ła Pod ofi cer ska MO w Słup sku

od zna czo na zo sta ła Me da lem Ko mi sji Edu ka cji

Na ro do wej za za słu gi w wy cho wy wa niu ofiar -
nych, za an ga żo wa nych spo łecz nie i za wsze go to -
wych do spie sze nia oby wa te lom z po mo cą
funk cjo na riu szy. Me dal wrę czył mi ni ster oświa -

ty i wy cho wa nia Je rzy Ku ber ski, w obec no ści

wi ce mi ni stra SW gen. bryg. doc. dr. Ta de usza

Pie trza ka.

20 LAT TE MU
Czerwiec 1994

• W ope ra cji „Za po ra III”, prze -

pro wa dzo nej na te re nie ca łe go

kra ju, uczest ni czy ło oko ło 12 tys.

po li cjan tów, funk cjo na riu sze Służ -

by Cel nej, Stra ży Gra nicz nej, a tak że pra cow ni cy Pań stwo wej In -

spek cji Han dlo wej, Urzę dów Kon tro li Skar bo wej i in nych in sty tu cji

kon tro l nych. Ujaw nio no mie nie ma ją ce zwią zek z prze stęp stwa mi

o ogól nej war to ści po nad 30 mld zł, na ło żo no bli sko 21 tys. man da -

tów, wsz czę to 513 po stę po wań przy go to waw czych.

24 VI – Za rzut do ko na nia w War sza wie 26 roz bo jów, w tym 5 ze

skut kiem śmier tel nym, po sta wił pro ku ra tor 30-let nie mu Hen ry ko -

wi R., miesz kań co wi Kon stan ci na. „Ło miarz”, jak go okre śli ła sto -

łecz na pra sa, ter ro ry zo wał War sza wę w la tach

1992–1993. Na pa dał na star sze ko bie ty, ude rza jąc

je w gło wę twar dym na rzę dziem.

25 VI – Pod czas wy ko ny wa nia sko ków spa do -

chro no wych na lot ni sku Ae ro klu bu Ku jaw skie go

w Ino wro cła wiu zgi nął tra gicz nie st. sierż. Ro bert

Ste fa nik (zdj. obok), funk cjo na riusz Kom pa nii An -

ty ter ro ry stycz nej KWP w Kra ko wie. Miał 36 lat,

osie ro cił czwo ro ma łych dzie ci. 

25 VI – Za koń czy ła się ko lej na tu ra ne go cja cji mię dzy po li cyj ny -

mi związ kow ca mi oraz kie row nic twem służ bo wym Po li cji. Brał

w nich udział rów nież przed sta wi ciel mi ni stra spraw we wnętrz nych.

Pod pi sa no „Po ro zu mie nie w spra wie zmia ny staw ki upo sa że nia i sta -

wek pie nięż nych przy słu gu ją cych po li cjan tom” oraz „Pro to kół roz -

bież no ści”.

29 VI – We szło w ży cie roz po rzą dze nie mi ni stra spraw we wnętrz -

nych w spra wie szcze gó ło wych za sad wa lo ry za cji po li cyj nych eme ry -

tur i rent (Dz.U. nr 79 z 1994 r.).

oprac. JE RZY PA CIOR KOW SKI
zdj. „GA iPP”, „WSN”, Księ ga Pa mię ci KGP
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Pierwsza w historii Komendy
Głównej Policji Noc Muzeów już
za nami. 17 maja, mimo nie
najlepszej pogody, chętnych
do odwiedzenia gmachu budynku
przy ul. Puławskiej w Warszawie
było blisko 4 tysiące. Każdy chciał
odwiedzić gabinet Komendanta
Głównego Policji i choć na chwilę
przysiąść na jego fotelu.

W te go rocz nej No cy Mu ze ów

w War sza wie uczest ni czy ły 234

pal ców ki kul tu ral ne i in sty tu cje.

Wśród de biu tan tów by ła Ko men da Głów -

na Po li cji. Dla zwie dza ją cych or ga ni za to -

rzy przy go to wa li wie le atrak cji. Moż na

by ło zo ba czyć m.in. sprzęt uży wa ny

przez Po li cję, po ka zy grup re kon struk cyj -

nych, punkt dak ty lo sko pij ny czy mia -

stecz ko ru chu dro go we go, przy go to wa ne

by ły też sto iska dla naj młod szych. Chęt -

ni mo gli zro bić zdję cie sy gna li tycz ne na

krze śle z ubie głe go wie ku. Naj więk szą

po pu lar no ścią cie szy ły się jed nak ga bi net

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji i Sa la Ge -

ne ral ska, w któ rej za pa da ją naj waż niej sze

de cy zje. Zwie dza ją cych wi ta li pierwszy

za stęp ca Ko men dan ta Głów ne go Policji

nad insp. Krzysz tof Ga jew ski, za stęp ca

dy rek to ra Ga bi ne tu Ko men dan ta Głów -

ne go mł. insp. Kor ne la Ob liń ska oraz 

po li cjan ci w mun du rach Po li cji Pań stwo -

wej II RP.

– Ideą No cy Mu ze ów w KGP by ło za ak -

cen to wa nie 95. rocz ni cy po wsta nia Po li cji

oraz 25 lat  funk cjo no wa nia na szej for ma cji

w no wych struk tu rach od ro dzo ne go pań stwa

pol skie go. To do bra oka zja, aby zwró cić uwa -

gę opi nii pu blicz nej na bo ga tą hi sto rię Po li -

cji, jej tra dy cję oraz etos służ by. To także

do sko na ła oka zja do edu ka cji w za kre sie

praw i obo wiąz ków za rów no  funk cjo na riu szy

Po li cji, jak i spo łe czeń stwa w ra mach dia lo gu

spo łecz ne go nt. wspól ne go do bra, ja kim 

jest bez pie czeń stwo. Na pew no to swo iste

otwar cie się in sty tu cji pa ra mi li tar nej na lu -

dzi i ich ocze ki wa nia – mó wi ko or dy na tor ka

pro jek tu mł. insp. Kor ne la Ob liń ska.

TŁU MY CIE KA WYCH
200-me tro wa ko lej ka ocze ku ją cych usta -

wi ła się przed gma chem Ko men dy Głów -

nej Po li cji na dłu go przed otwar ciem

i prak tycz nie nie top nia ła do pół no cy. Or -

ga ni za to rzy, wi dząc tak du że za in te re so -

wa nie, po sta no wi li prze dłu żyć czas

zwie dza nia o dwie go dzi ny. W obiek cie

KGP per ma nent nie prze by wa ło oko ło 300

osób, któ re w jed nym cza sie opro wa dza ne

by ły w 60-oso bo wych gru pach przez 5 prze -

wod ni ków.

To, co przy go to wa li po li cjan ci na Noc

Mu ze ów, zwie dza ją cy mo gli zo ba czyć

i we wnątrz, i na ze wnątrz KGP. Na par -

kin gu usta wio no hi sto rycz ne po jaz dy

Policji, by ły m.in. ny sa, po lo nez, po dusz -

ko wiec, trans por ter opan ce rzo ny SKOT

w ozna cze niach po li cyj nych, a tak że

współ cze sny mo bil ny po ste ru nek Po li cji.

Moż na by ło też sfo to gra fo wać się z po li -

cyj ny mi an ty ter ro ry sta mi. Przed wej -

ściem do bu dyn ku po ka zy szer mier ki

na ba gne ty pre zen to wa ła Gru pa Re kon -

struk cji Hi sto rycz nej III Okrę gu Po li cji

Pań stwo wej z Ra do mia, a czas umi la ła

Or kie stra Re pre zen ta cyj na Po li cji, któ ra

32

Od wie dzi ły nas tłu my
W Noc Muzeów Komendę
Główną Policji
odwiedziło 4 tysiące ludzi

Na zakończenie wizyty w KGP można było
otrzymać imienny certyfikat potwierdzający
uczestnictwo w Nocy Muzeów
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ofi cjal ny re per tu ar za stą pi ła mu zy ką zna -

ną z pol skich fil mów kry mi nal nych.

PO OD BIT KI LI NII PA PI LAR NYCH
W punk cie dak ty lo sko pij nym przy go to -

wa nym przez Ko men dę Sto łecz ną Po li cji

moż na by ło uwiecz nić od bit ki pal ca,

a za po mo cą prosz ku fer ro ma gne tycz ne -

go funk cjo na riu sze ujaw nia li na zwy kłej

kart ce pa pie ru od bit ki li nii pa pi lar nych

dło ni, któ re – obok bu to nów i ga dże tów

z lo go Po li cji – by ły pa miąt ką z wi zy ty

w Ko men dzie Głów nej Po li cji.

Przy ory gi nal nych eks po na tach z okre su

Po li cji Pań stwo wej II RP w świat bo ga tej

hi sto rii wpro wa dza li zwie dza ją cych funk cjo -

na riu sze GKGP: insp. Grze gorz Jach,  mł. insp.

Kor ne la Ob liń ska, pod insp. Ja ro sław Bar ski,

nad kom. Zbi gniew Bar to siak oraz pod insp.

Da niel Gło wacz, rad ca w Wy dzia le Hi sto rii

Po li cji i Edu ka cji Spo łecz nej Ga bi ne tu Ko -

men dan ta Głów ne go Po li cji. – Ja ko je dy -

na for ma cja nie ma my swo je go mu zeum,

ale w Ga bi ne cie KGP trwa ją in ten syw ne

pra ce, aby to zmie nić – po wie dział.

Pre zen ta cja fo to gra fii sze fów Po li cji

Pań stwo wej II RP uzu peł nio na by ła zdję -

cia mi ko men dan tów głów nych od cza sów

trans for ma cji. 

Miej scem za du my przy zwie dza niu

gma chu Ko men dy Głów nej Po li cji jest ta -

bli ca upa mięt nia ją ca dra ma tycz ne lo sy

po li cjan tów po mor do wa nych w czasie

II woj ny świa to wej oraz tych, któ rzy od -

da li ży cie pod czas peł nie nia służ by. Hołd

po le głym po li cjan tom od da li nad insp.

Krzysz tof Ga jew ski, za stęp ca Ko men dan -

ta Głów ne go Policji, mł. insp. Kor ne la

Ob liń ska, za stęp ca dy rek to ra Ga bi ne tu

Ko men dan ta Głów ne go Po li cji, oraz pod -

kom. Be ata Ra doń, za stęp ca na czel ni ka

Wy dzia łu Ko mu ni ka cji Spo łecz nej.

ZDJĘ CIE W FO TE LU KO MEN DA NTA
Du żą atrak cją by ło zwie dza nie ga bi ne tu Ko -

men dan ta Głów ne go Policji . Naj swo bod -

niej czu ły się tu dzie ci. Chło piec z pew ną

miną roz siadł się na fo te lu nad insp. Mar ka

Dzia ło szyń skie go i po wie dział:

– Ja też kie dyś bę dę ko men dan tem

głów nym Po li cji! – a że jesz cze cze goś mu

bra ko wa ło, zwró cił się do sto ją ce go przy

nim nad insp. Krzysz to fa Ga jew skie go:

– A czap ka?!

– Pro szę bar dzo – od rzekł nad insp.

Krzysz tof Ga jew ski, po da jąc mu wła sną

i za py tał chłop ca, ile ma lat.

– Pięć! – od rzekł ma lec.

Ko men dant Ga jew ski za żar to wał, że ro -

śnie no wa po li cyj na ka dra.

Wśród wie lu upo min ków dla naj młod -

szych przy go to wa no imien ne cer ty fi ka ty

po twier dza ją ce uczest nic two w No cy

Mu ze ów. Dla każ de go zwie dza ją ce go wi -

zy ta w Ko men dzie Głów nej Po li cji oka za -

ła się ogrom nym prze ży ciem.

AN DRZEJ CHY LIŃ SKI
zdj. An drzej Chy liń ski
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Wartę przed gmachem pełnili funkcjonariusze
w mundurach Policji Państwowej II RP

Odbitka linii papilarnych też była dowodem
wizyty w Komendzie Głównej Policji

Z prac dzieci powstanie wystawa w Komendzie Głównej Policji 

Bezcenna pamiątka z Nocy Muzeów
– zdjęcie w fotelu Komendanta Głównego
Policji z nadinsp. Krzysztofem Gajewskim

Pokaz szermierki na bagnety zaprezentowała Grupa
Rekonstrukcji Historycznej III Okręgu Policji
Państwowej z Radomia
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Gdy w 2009 ro ku Ry szard Ja kub czyk, ps. Pro -

fe sor, po dzie wię ciu la tach wię zie nia

wy szedł na wol ność, bar dziej niż pew ne by ło, że

znów spró bu je uru cho mić pro duk cję nar ko ty ków.

Za wsze tak ro bił. Nie pierw szy raz wy cho dził z wię -

zie nia i nie pierw szy raz za czy nał na no wo. Pol scy

po li cjan ci mie li in for ma cję, że tym ra zem pla nu je

uru cho mić nie le gal ne la bo ra to rium w An glii. Prze -

ka za li tę in for ma cję bry tyj skiej po li cji. Po ja kimś

cza sie an giel scy po li cjan ci przy je cha li do Pol ski.

Chcie li skon tak to wać się z ra dom ski mi po li cjan ta -

mi CBŚ, któ rzy roz pra co wy wa li po przed nią spra wę

Ja kub czy ka. Naj pierw jed nak tra fi li do Wal de ma ra

Kraw czy ka. Tro chę przez przy pa dek. 

– By łem wte dy na czel ni kiem Wy dzia łu Ope ra cji

Mię dzy na ro do wych CBŚ KGP – opo wia da mł. insp.

Kraw czyk. – Pa dło na zwi sko Ja kub czy ka, po wie dzia -

łem im, że tu w Pol sce w 2000 ro ku by łem bie głym

w je go spra wie, i oni po sta no wi li to wy ko rzy stać.

TRUD NY PRZE CIW NIK
Praw da by ła ta ka, że gdy An gli cy od kry li nie le gal -

ne la bo ra to rium, po wstał pro blem. Po pierw sze,

ni gdy wcze śniej nie mie li u sie bie nie le gal ne go

la bo ra to rium pro du ku ją ce go nar ko ty ki syn te tycz -

ne i ich bie gli nie bar dzo wie dzie li, jak tę spra wę

ugryźć. Po dru gie, Ja kub czyk nie był ła twym

prze ciw ni kiem. Nie bez po wo du no sił ksy wę

„Pro fe sor”. Ja ko dok tor che mii po tra fił dys ku to -

wać i snuć teo rie, z któ ry mi trud no by ło po le mi -

zo wać. Je go sta łą li nią obro ny by ło, że nie

pro du ku je nar ko ty ków al bo że wy cho dzą mu one

przy pad kiem, przy pro duk cji in nych sub stan cji.

– Kto jak kto, ale Ja kub czyk po tra fi sku tecz nie

pod wa żać wie dzę bie głych i tym sa mym za ufa nie

są dów do bie głych, wy ka zu jąc ich nie kom pe ten -

cję – mó wi dr Kraw czyk, któ ry swo je trwa ją ce kil -

ka dzie siąt go dzin ze zna nia przed są dem w 2000

ro ku wspo mi na jak naj więk szy eg za min z che mii

or ga nicz nej, ja ki prze szedł w ży ciu. Wła śnie

w dys ku sji z oskar żo nym Ja kub czy kiem. 

W BECZ CE PO PI WIE
Tym ra zem by ło po dob nie – Ja kub czyk wszyst -

kie go się wy parł, za prze czył, że pro du ku je nar -

ko ty ki i pod wa żył pierw sze opi nie an giel skich

bie głych. Dla te go bry tyj scy po li cjan ci po sta no -

wi li szu kać po mo cy w Pol sce. 

– Pierw szy raz jak przy je cha li i przy wieź li zdję -

cia z oglę dzin nie le gal ne go la bo ra to rium, to wła -

ści wie tyl ko po to, że by za py tać, co to mo że być,

do cze go mo że słu żyć – opo wia da Wal de mar

Kraw czyk. – We szli tam w mo men cie, gdy

wszyst ko by ło roz mon to wa ne i prze stęp cy mie li

prze rwę w pro duk cji. Le ża ły ja kieś na czy nia,

becz ka po pi wie, ru ra me ta lo wa. Nie mie li po ję -

cia, co to jest.

Dla dr. Kraw czy ka to by ło oczy wi ste. W Pol sce

od 20 lat li kwi du je się nie le gal ne la bo ra to ria nar -

ko ty ko we. Na po rząd ku dzien nym są ta kie, gdzie

z be czek po pi wie ro bio ne są re ak to ry. 

– Ja na wet im po wie dzia łem, co jesz cze tam

się po win no zna leźć. I rze czy wi ście, zro bi li po -

now ne oglę dzi ny i zna leź li od po wied nie od czyn -

ni ki i bra ku ją ce ele men ty do ca łej tej apa ra tu ry

– mó wi mł. insp. Kraw czyk. 

OPI NIA I ZA RZU TY
Po tem po szło szyb ko. Wal de mar Kraw czyk zo stał

po wo ła ny na bie głego w spra wie. Do stał ma te riał

zdję cio wy i wy ni ki ana liz spo rzą dzo ne w an giel -

skim la bo ra to rium kry mi na li stycz nym. Je go za da -

niem było spo rzą dze nie opi nii. Po tem jesz cze był

słu cha ny jako świa dek przez pro ku ra tu rę, skła da jąc

do dat ko we ze zna nia. Osta tecz nie na ich pod sta -

wie an giel ska pro ku ra tu ra po sta wi ła Ry szar do wi Ja -

kub czy ko wi za rzu ty. Po dob no zrze dła mu mi na,

gdy do wie dział się, kto opi niu je w je go spra wie. Ale

na tam tym eta pie jesz cze za prze czał. Nie przy zna -

wał się. Twier dził, że ni cze go nie pro du ko wał.

– Rze czy wi ście, za sto so wał no wą me to dę, na -

wet w Pol sce nie by ło do tej po ry la bo ra to rium,

TYLKO SŁUŻBA Kryminalistyka34

Pomoc z Pol ski
61-letniego Ryszarda Jakubczyka, doktora chemii, który
w Anglii uruchomił nielegalne laboratorium amfetaminy,
brytyjska prasa okrzyknęła Walterem Whitem z serialu
„Breaking Bad”. Właśnie został skazany na 9 lat więzienia.
Sukcesu nie byłoby, gdyby nie pomoc 
mł. insp. dr. Waldemara Krawczyka (na zdjęciu), dyrektora
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

30-litrowa beczka po piwie służyła za reaktor,
w którym można było w jednym rzucie
syntezy wyprodukować około 5 kg
amfetaminy

Po zamknięciu sprawy Dave Archer i Cath Stone przyjechali do Polski i osobiście podziękowali
mł. insp. dr. Waldemarowi Krawczykowi za pomoc
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któ re pro du ko wa ło am fe ta mi nę w ta ki spo sób. Stąd pew nie

angielscy bie gli mie li pro blem z wy da niem jedno znacz nej opi -

nii, co tam by ło ro bio ne i w ja ki spo sób – tłu ma czy dr Kraw czyk.

– Ja kub czyk na po cząt ku twier dził, że prze pro wa dzał eks pe ry -

men ty. Po za tym w sa mych re ak to rach w mo men cie li kwi do wa -

nia la bo ra to rium nie by ło żad nych mie sza nin re ak cyj nych. Tylko

śla dy sub stan cji nie kon tro lo wa nych. Był, co praw da, go to wy pro -

dukt, am fe ta mi na, ale oskar żo ny twier dził, że to nie je go, tyl ko

po zo sta łych osób, któ re prze wi ja ły się w spra wie. 

UGO DA
Gdy mł. insp. Wal de mar Kraw czyk zo stał we zwa ny przez an giel -

ski sąd, za czę ły się to czyć ne go cja cje, jesz cze po za sa lą są do wą.

Sys tem są do wy w An glii prze wi du je, że za rów no obro na, jak

i pro ku ra tor mogą po wo ły wać swo ich bie głych. I tak, Wal de mar

Kraw czyk był bie głym pro ku ra tu ry, a obro na po wo ła ła swo je go. 

– Po ja kimś cza sie an giel ski bie gły przy znał, że moja opi nia

jest jed no znacz na i się z nią zga dza, oraz że sprzęt, któ ry po sia -

dał oskar żo ny, słu żył do pro duk cji am fe ta mi ny – mó wi dy rek tor

CLKP.

Efekt był ta ki, że Ja kub czyk po sta no wił iść na ugo dę. Przy znał

się, że pro du ko wał am fe ta mi nę. Na pod sta wie ugo dy, bez pro -

ce su, zo stał ska za ny na 10 lat wię zie nia. Ale to nie był ko niec hi -

sto rii. 

– Po mie sią cu do szedł do wnio sku, że 10 lat to za du żo

i wniósł ape la cję – opo wia da pol ski bie gły. – Ja ko pod sta wę

do ape la cji po dał złą pra cę obroń ców. Zo sta łem we zwa ny

przed an giel ski sąd po raz dru gi. 

JAK W FIL MIE
Tym ra zem rów nież oby ło się bez ze znań.

– Ja kub czyk spo rzą dził uwa gi do mo jej opi nii i bar dzo chciał,

że by stro ny prze słu cha ły mnie na sali sądowej. Na gle w trak cie

mo je go ocze ki wa nia na prze słu cha nie roz my ślił się i po wie dział,

że nie ma py tań do bie głe go. Mo że dla te go, że ja na je go za rzu -

ty od po wie dzia łem wcze śniej pi sem nie – mó wi Kraw czyk. 

Osta tecz nie ła wa przy się głych uzna ła go za win ne go i sąd ska -

zał go na 9 lat wię zie nia. W prze stęp czym biz ne sie po ma ga ła Ja -

kub czy ko wi part ner ka oraz dwaj in ni Po la cy, któ rzy też zo sta li

ska za ni.

– Ta spra wa przy po mi na słyn ny se rial „Bre aking Bad”. Oskar -

żo ny, wy kła dow ca che mii, po dob nie jak se ria lo wy Wal ter Whi te,

po sta no wił wy ko rzy stać swo je umie jęt no ści i nie speł nio ny ge -

niusz do pro duk cji am fe ta mi ny na ska lę prze my sło wą – mó wił

w wy wia dach dla bry tyj skiej pra sy Da ve Ar cher z Na tio nal Crime

Agen cy. – Po dob nie jak w se ria lu uda ło mu się wy pro du ko wać

to war bar dzo do brej ja ko ści. Je go czy stość wy no si ła 78 pro cent.

Bio rąc pod uwa gę pol skie wa run ki, jest to ja kość stan dar do -

wa. Ale bry tyj scy śled czy mó wią, że to 30 proc. wię cej niż ich

śred nia kra jo wa. 

– Pierw szy raz ze tknę li śmy się z am fe ta mi ną ta kiej ja ko ści

– przy zna ją zgod nie Da ve Ar cher i Cath Sto ne z NCA. – Po raz

pierw szy mie li śmy też do czy nie nia z la bo ra to rium, któ re wy -

twa rza ło nar ko ty ki na ska lę prze my sło wą. Po moc pol skie go bie -

głe go była dla nas nie oce nio na.

Cze go na uczy li się przy tej spra wie? Po zna li me to dę pro duk -

cji – w tym wy pad ku nie zwy kle ła twą i efek tyw ną za ra zem, oraz

zo ba czy li, że na wet w do mo wych wa run kach, przy sprzę cie wła -

snej kon struk cji moż na z po wo dze niem pro du ko wać nar ko ty ki

na ogrom ną ska lę.

AN NA KRAW CZYŃ SKA
zdj. Krzysztof Chrzanowski i z ar chi wum brytyjskiej policji
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Pro fi lak ty ka przede wszyst kim
Przy pad ko wo wpadł mi w rę ce (prze pra szam za dwu znacz -

ne okre śle nie) mie sięcz nik (nr 3) Ko men dan ta Głów ne go 
Po li cji „Po li cja 997”. Prze czy ta łem go z du żym za in te re so -
wa niem. Szcze gól nie mo ją uwa gę zwró ci ła dys ku sja: „Uczyć,
le czyć, ka rać”. Do ty czy ona kon tro wer syj nej dziś po le mi ki
na te mat wy pad ków po wo do wa nych przez pi ja nych kie row -
ców. 

Z wy po wie dzia mi, bądź co bądź, kom pe tent nych osób zga -
dzam się, cho ciaż nie w stu pro cen tach. Mam bo wiem ja ko le -
karz, któ ry pro ble ma mi uza leż nień od al ko ho lu i środ ków
psy cho ak tyw nych (nar ko ty ków) zaj mo wał się
nie mal trzy dzie ści lat za wo do we go ży cia,
pew ne ale…

Cho dzi mi tu, me dycz nie rzecz uj mu jąc,
o pro fi lak ty kę, a w po li cyj nym ję zy ku o pre -
wen cję te go, nie od dziś zresz tą, ne ga tyw ne-
go zja wi ska, ja kim jest al ko ho lizm i nar ko -
ma nia. Dys ku tan ci, nie ste ty, w swo ich wy -
po wie dziach sku pi li się głów nie na spra wach ko dek so wo -fi -
nan so wych. Nie wie le mó wią na to miast o edu ka cji spo łe czeń -
stwa, w tym przede wszyst kim do ty czą cej obec nych
i przy szłych kie row ców. Zna jo mość bo wiem przez Po la ków,
czę sto z wyż szym wy kształ ce niem, szko dli wo ści dla zdro wia
fi zycz ne go i psy chicz ne go al ko ho lu i środ ków psy cho ak tyw -
nych jest za ska ku ją co ni ska. Wpraw dzie je den z dys ku tan tów
stwier dził, że z pro fi lak ty ką trze ba wejść już do szko ły pod sta -
wo wej, ale – o ile jest mi wia do mo – spo tka nie z po li cjan tem
w szko le do ty czy głów nie in struk ta żu, jak za cho wać się na uli -
cy, ja kie są zna ki dro go we i ewen tu al nie, jak udzie lić pierw -
szej po mo cy w ra zie wy pad ku. Dziś w szko łach rzad ko
zja wia ją się le ka rze, psy cho lo dzy czy psy cho te ra peu ci, któ rzy
uświa da mia li by mło dzież o szko dli wo ści pi cia al ko ho lu, za -
ży wa nia nar ko ty ków i mod nych obec nie do pa la czy.

Szko ły, jak wia do mo, nie ma ją na to po pro stu fun du szów.
Tym pro ble mom ma ło też po świę ca ją uwa gi środ ki ma so wej

in for ma cji. A, co go rzej, pra sa i te le wi zja po da ją czę sto błęd -
ne in for ma cje, a cza sem na wet szko dli we, na te mat mod nej
dziś np. ma ri hu any.

I jesz cze słów kil ka á pro pos dys ku sji, o któ rej wspo mnia -
łem na wstę pie. Otóż mo im zda niem dys ku sja ta kon cen tro -
wa ła się przede wszyst kim na al ko ho lu. Tym cza sem bar dzo
czę sto w ko mu ni ka tach na te mat wy pad ków ko mu ni ka cyj nych
mó wi się, że kie ru ją cy po jaz dem sa mo cho do wym lub in nym
środ kiem ko mu ni ka cyj nym był pod wpły wem al ko ho lu i nar -
ko ty ków. Nie rzad ko też wy pad ki po wo du ją oso by bę dą ce wy -
łącz nie po za ży ciu ma ri hu any, am fe ta mi ny, ko ka iny czy
he ro iny. 

Na ko niec jesz cze jed na uwa ga. Otóż mo im zda niem dużą
ro lę w pro fi lak ty ce an ty al ko ho lo wej od gry wa ją Klu by Ano ni -
mo wych Al ko ho li ków. Klu by ta kie ist nie ją nie mal w każ dym
więk szym mie ście. Człon ko wie tych klu bów mo gą być ży wym
przy kła dem te go, że z al ko ho lem moż na ze rwać raz na za -
wsze. Dla te go człon ko wie AA mo gą być wy śmie ni ty mi pre le -
gen ta mi w szko łach i np. na kur sach pra wa jaz dy.

JAN LE CHIC KI
le karz – by ły dy rek tor Świę to krzy skie go Cen trum Psy chia trii 

w Mo ra wi cy k. Kielc
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P o li cjant we zwa ny przez le ka rzy do szpi -

ta la przy uli cy So lec w War sza wie, gdzie

18 stycz nia 1999 ro ku przy wie zio no 

20-let nie go To ma sza J., za no to wał, że chło pak

miał „dziw ne” ob ra że nia. Na czo le i na ple cach

wi dać by ło wy cię te ży let ką na pi sy, miał po roz ci -

na ne po licz ki, ob cię te płat ki uszu. W su mie le ka -

rze za ło ży li mu 292 szwy. 

TOR TU RY
– By ło mi już wszyst ko jed no, co ze mną zro bią,

bo ból po każ dym ude rze niu był co raz więk szy.

Tra ci łem przy tom ność kil ka ra zy. A oni w trak cie

bi cia ro bi li so bie prze rwy na pi cie wód ki – ze znał

póź niej do po li cyj ne go pro to ko łu To masz J.,

który cu dem prze żył tor tu ry.

Z miesz ka nia przy uli cy No wo grodz kiej uda ło

mu się uciec pod nie obec ność spraw ców. Do tarł

do dwor ca War sza wa-Śród mie ście. Stam tąd za bra -

ło go we zwa ne przez prze chod niów po go to wie.

Je go ko le ga, 17-let ni Da riusz M., nie prze żył.

Po li cja zna la zła go mar twe go w miesz ka niu

przy No wo grodz kiej. Był tak zma sa kro wa ny, że

trud no by ło go roz po znać. Gra na to wo si ny. Póź -

niej oka za ło się, że bez po śred nią przy czy ną

śmier ci nie by ło po bi cie, ale za strzyk z mor fi ny

i am fe ta mi ny. 

– W miesz ka niu uno sił się smród al ko ho lu.

Wszę dzie by ło mnó stwo krwi. Na ścia nie wid niał

na pis: „Za gwałt na ko bie cie w cią ży mo jej”

– mó wią po li cjan ci, któ rzy bra li udział w oglę dzi -

nach miej sca zbrod ni. 

Trzy dni póź niej za trzy ma li pierw szych po dej -

rza nych: Se ba stia na B., Ewę M. i Ma riu sza C. Już

po ich osa dze niu oka za ło się, że ma ją na su mie niu

jesz cze jed ną ofiarę – Mał go rza tę G., wła ści ciel -

kę miesz ka nia przy No wo grodz kiej. Jej zwło ki

przy kry te ster tą ja łow ców po li cja od kry ła w le sie

pod Tłusz czem. Zgi nę ła, bo by ła świad kiem, wie -

dzia ła, co sta ło się z dwo ma chło pa ka mi. Spraw -

cy za da li jej czte ry cio sy ba gne tem w ser ce.

MO TYW ZBROD NI
Jak się póź niej oka za ło, na pis na ścia nie zo sta wił

31-let ni Ma riusz C., ps. Ma niek lub Ban dzior,

któ ry zo stał oskar żo ny o po dwój ne za bój stwo

i usi ło wa nie za bój stwa. Tra gicz nej no cy Ewa M.,

je go 26-let nia dziew czy na, nar ko man ka ży ją ca

z roz pro wa dza nia nar ko ty ków, im pre zo wa ła

razem z To ma szem J., Da riu szem M. i swo ją

współ lo ka tor ką Mał go rza tą G. Po dob no mia ła za -

cho wy wać się pro wo ka cyj nie. Ona sa ma twier -

dzi ła, że zo sta ła zgwał co na. Po skar ży ła się

swo je mu chło pa ko wi, a ten po sta no wił się ze -

mścić. (Oka za ło się, że by ła w cią ży – kil ka mie -

się cy póź niej w wię zie niu uro dzi ła cór kę.)

– Gdy wró ci łem do do mu, zo ba czy łem zde mo -

lo wa ny po kój i za pła ka ną Ewę – ze zna wał Ma -

riusz C. Przy znał, że wy wiózł z miesz ka nia

wszyst kie rze czy, zo sta wił tyl ko ta sak ku chen ny,

ba gnet, kĳ drew nia ny i pię cio li tro wy ka ni ster

z ben zy ną, a po tem ra zem z kum plem, Se ba stia -

nem B., uda li się na po szu ki wa nia chło pa ków.

W trak cie śledz twa po ja wił się dru gi mo tyw

– kra dzież nar ko ty ków. Po noc nej im pre zie

z miesz ka nia znik nę ły am fe ta mi na i kom pot.

Zresz tą o zgwał ce niu Ewy M. i kra dzie ży nar ko -

ty ków spraw cy na tych miast po wia do mi li An drze -

ja D., ps. Ksią żę i Ada ma M., ps. Bo cian. Pierw szy

kon tro lo wał ob rót nar ko ty ka mi na Dwor cu Cen -

tral nym, dru gi je roz pro wa dzał.

– Ewa M., Ma riusz C. i „Bo cian” pra co wa li dla

„Księ cia”. Jego naj bar dziej in te re so wa ły nar ko ty -

ki, bo to by ły je go pie nią dze. Ka zał od na leźć

męż czyzn – sy pał współ o skar żo nych Se ba -

stian B., któ ry 25 stycz nia wie czo rem, czte ry dni

po za trzy ma niu, po peł nił sa mo bój stwo w celi

aresz tu śled cze go na Bia ło łę ce. Le ka rzom

z aresz tu nie uda ło się go ura to wać. Gdy przy je -

cha ło po go to wie, nie żył.

W li ście po że gnal nym do swo jej dziew czy ny

na pi sał: „Nie wie dzia łem, że ten chło pak umrze,

a Go si oso bi ście nie za bi łem. Mu sia łem przy tym

być, by chro nić ży cie swo je i Two je”. W wy ja śnie -

niach przed pro ku ra to rem i po li cją wie lo krot nie

po wta rzał, że zde cy do wał się na współ pra cę z po -

li cją, i że „Ksią żę” jest nie bez piecz ny i wpły wo -

wy. Wła śnie dzię ki je go wy ja śnie niom wpa dli

dwaj po zo sta li oskar że ni.

CIER PIE NIE
Wie czo rem Ma riusz C. z Se ba stia nem B. zna leź li

pierw szą ofia rę w dys ko te ce „Pod Sa mo wa rem”.

To był Da riusz M. Po dej rza ny Ma riusz C. ze

szcze gó ła mi i bez emo cji opo wia dał, co dzia ło się

po tem: ude rzył go gło wą w skroń, zrzu cił ze

scho dów, w miesz ka niu ka zał pić mocz, bił

wszyst ki mi na rzę dzia mi, któ re miał pod rę ką. Do

nie przy tom no ści. Aż chło pak po wie dział, gdzie

miesz ka je go ko le ga. 

– Po tem wrzu ci łem go do sza fy – przy znał

śled czym. 

To ma sza J. zna leź li na stęp ne go dnia. Zwią za -

ne go przy wieź li na miej sce kaź ni. Roz po czę ła

się rzeź. Po li cja usta li ła po tem, że Ewa M. bra -

ła w niej czyn ny udział. Za chę ca ła opraw ców do

tor tu ro wa nia, a osta tecz nie sa ma wstrzyk nę ła

Da riu szo wi M. mie szan kę he ro iny i am fe ta mi ny.

„Ksią żę” i „Bo cian” po ja wi li się w miesz ka niu

na chwi lę. Pierw szy ka zał chło pa ków bić tak, że -

by nie za bić. Gdy bos so wie wy szli, Ma riu szo -

wi C. i Se ba stia no wi B. pu ści ły wszyst kie

ha mul ce.

– Ten ni ski, Se ba stian, naj wię cej za dał mi

cier pie nia – po wie dział po tem do pro to ko łu To -

masz J., któ ry, mi mo że kil ka ra zy tra cił przy tom -

ność, wi do ku ży le tek w rę kach opraw cy nie

za po mni. Se ba stian B. ciął mu uda, brzuch, klat -

kę pier sio wą, a na świe że ra ny sy pał kwa sek cy -

try no wy.

PRZED SĄ DEM
Gdy we wrze śniu 2000 ro ku ru szył pro ces, sąd

zde cy do wał się go utaj nić wła śnie ze wzglę du

na dra stycz ne oko licz no ści spra wy. Pół ro ku póź -

niej za padł wy rok – naj wyż szy w hi sto rii war -

szaw skie go są du od cza su za prze sta nia orze ka nia

ka ry śmier ci. Był to też czwar ty w Pol sce wy rok

do ży wo cia dla ko bie ty, a orze czo ne ka ry by ły

wyż sze od tych, któ rych żą dał pro ku ra tor. 

Ma riusz C. zo stał ska za ny na do ży wo cie

z moż li wo ścią ubie ga nia się o wa run ko we zwol -

nie nie po 40 la tach. Ewa M. na do ży wo cie

z szan są wyj ścia po 35 la tach.

Sąd wy klu czył, by mo ty wem dzia ła nia spraw -

ców była chęć ze msty za zgwał ce nie Ewy M. 

– Nie by ło żad ne go gwał tu – po wie dzia ła

w uza sad nie niu wy ro ku sę dzia Gra ży na Wa si lew -

ska-Kloc. – Ze sło wa gwałt zro bio no ha sło te go

pro ce su. Tym cza sem głów nym mo ty wem dzia -

ła nia oskar żo nych by ła chęć od zy ska nia nar ko ty -

ków, któ re zgi nę ły z te go miesz ka nia, i uka ra nie

osób, któ re je wzię ły.

Sło wa sę dzi prze ry wał krzyk ska za nej ko bie -

ty: – Nie! Nie! To kłam stwo! 

Za rów no ona, jak i Ma riusz C. opu ści li sa lę

roz praw w trak cie od czy ty wa nia wy ro ku.

An drzej D., ps. Ksią żę i Adam M., ps. Bo cian

do stali za znę ca nie się i na kła nia nie od po wied -

nio dzie sięć i osiem lat wię zie nia. Pół to ra ro ku

póź niej sąd ape la cyj ny zmniej szył im wy ro ki

do pię ciu i trzech lat po zba wie nia wol no ści,

a spra wę Ma riu sza C. i Ewy M. ka zał wró cić

do po now ne go roz pa trze nia. 

W po now nym pro ce sie przed są dem okrę go -

wym w ma ju 2006 r. Ma riusz C. i Ewa M. zo stali

ska za ni na ka ry po 15 lat wię zie nia. Pro ku ra tor

i oskar ży ciel po sił ko wy wnie śli ape la cję. Sąd ape -

la cyj ny od rzu cił ją i ob ni żył jesz cze Ewie M. ka -

rę do 13 lat wię zie nia. Wy ro ki są pra wo moc ne. 

AN NA KRAW CZYŃ SKA

POLICYJNY PITAWAL Mord przy Nowogrodzkiej POLICJA 997       czerwiec 2014 r.36

Drę czy li aż za bi li

To jedno z najbardziej makabrycznych zabójstw. Popełniony z okrucieństwem
mord poprzedzały wielogodzinne tortury. Sprawcy bili swoje ofiary
drewnianymi drągami, bilardowymi kulami zawiniętymi w szmatę, pejczem.
Kopali, przypalali papierosami, a na świeże rany sypali kwasek cytrynowy.
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LEPIEJ WIDZISZ,
BEZPIECZNIEJ
JEDZIESZ

W woj. ślą skim tyl ko od wrze śnia 2013

do mar ca 2014 r. za no to wa no na przej ściach

dla pie szych 306 wy pad ków po trą ceń, w któ -

rych 14 osób po nio sło śmierć. W tym sa mym

cza sie po li cyj ne sta ty sty ki w ca łym kra ju za -

re je stro wa ły 2059 ta kich zda rzeń. Zgi nę ło

w nich 86 osób. 

Do miejsc szcze gól nie nie bez piecz nych

dla kie ru ją cych na le żą rów nież skrzy żo wa -

nia, zwłasz cza dróg lo kal nych z dro ga mi kra -

jo wy mi. Jed nak to nie one po wo du ją

wy pad ki i ko li zje, lecz sa mi zmo to ry zo wa ni,

któ rzy czę sto świa do mie lek ce wa żą obo wią -

zu ją ce prze pi sy ko dek su dro go we go lub nie

za cho wu ją na le ży tej ostroż no ści, zbli ża jąc

się do dro gi z pierw szeń stwem prze jaz du.

Ta kich zda rzeń w woj. ślą skim, w tym sa -

mym pół ro czu, za no to wa no 5105, zgi nę ło

w nich 15 osób. W ska li ca łe go kra ju nie -

udzie le nie pierw szeń stwa prze jaz du by ło

przy czy ną aż 37821 wy pad ków. Zgi nę ły

w nich 162 oso by.

Nie ste ty, nikt nie za gwa ran tu je uczest ni -

kom ru chu dro go we go stu pro cen to we go

bez pie czeń stwa ani na przej ściach dla pie -

szych, ani na skrzy żo wa niach. Po ja wia ją się,

na szczę ście, od cza su do cza su po my sły

i pró by roz wią zań, ma ją cych wpływ na ogra -

ni cze nie licz by tych tra gicz nych zda rzeń.

Nie daw no z ta kim po my słem – pro stym,

cie ka wym i nie dro gim do wy ko na nia – wy -

stą pił Wy dział Ru chu Dro go we go KWP

w Ka to wi cach. In no wa cyj ność te go po my słu

po le ga na: usta wia niu ta blic ze zna kiem dro -

go wym na dwóch rów no le głych słup kach,

od su nię tych od sie bie o oko ło 10–15 cm

(dzię ki te mu ta bli ca ze zna kiem jest do brze

za bez pie czo na przed przy pad ko wym lub

świa do mym jej od wró ce niem); oraz na po -

pra wie wi docz no ści kon struk cji wspor czych,

czy li słup ków, na któ rych mo co wa ne są zna -

ki dro go we. Ten dru gi efekt osią ga się 

po przez okle je nie słup ków ko lo ro wą ta śmą

od bla sko wą. Dzię ki te mu są one do sko -

na le wi docz ne w świe tle re flek to rów już

z da le ka.

Zda niem funk cjo na riu szy ślą skiej dro gów -

ki nie wszyst kie zna ki dro go we za słu gu ją

na ta kie wy róż nie nie. Wy star czy, je śli no we

for my otrzy ma ją trzy naj waż niej sze – z punk -

tu wi dze nia bez pie czeń stwa ru chu – zna ki,

usta wia ne w miej scach szcze gól nie nie bez -

piecz nych dla kie ru ją cych i pie szych:  A -7
„ustąp pierw szeń stwa” (ko lor żół ty słup -

ków),  B -20 „stop” (ko lor czer wo ny),  D -6
„przej ście dla pie szych” (ko lor bia ły/sza ry).

Ty tu łem eks pe ry men tu zna ki te usta wio -

no na nie któ rych dro gach ad mi ni stro wa nych

przez Za rząd Dróg Wo je wódz kich w Ka to wi -

cach. Z in for ma cji na pły wa ją cych od za rząd -

cy oraz użyt kow ni ków dróg wy ni ka, że

speł nia ją one za mie rzo ne ce le i są ak cep to -

wa ne przez kie row ców.

Roz po rzą dze nie mi ni strów in fra struk tu ry

oraz spraw we wnętrz nych i ad mi ni stra cji

z 31 lip ca 2002 r. w spra wie zna ków i sy gna -

łów dro go wych (Dz.U. z 2002 r. nr 170,

poz. 1393 z późn. zm.) w punk cie 1.5.2.

okre śla spo sób mo co wa nia zna ków na kon -

struk cjach wspor czych tj. słup kach, ra mach,
wy się gni kach, kon struk cjach bra mo wych, wy -
ko na nych z ma te ria łów trwa łych z wy jąt kiem
be to nu. Do umiesz cza nia zna ków do pusz cza się
też wy ko rzy sty wa nie: słu pów li nii te le ko mu ni -

ka cyj nych, la tarń, słu pów trak cyj nych i masz -
tów sy gna li za to rów oraz ścian bu dyn ków
i ele men tów kon struk cyj nych obiek tów in ży nier -
skich. Słup ki kon struk cji wspor czych po win ny
mieć prze krój ko ło wy lub elip tycz ny.

Roz po rzą dze nie to nie de fi niu je jed nak

bar wy kon struk cji wspor czych, a je dy nie

okre śla ma te riał, z któ re go po win ny być wy -

ko na ne oraz spo sób mo co wa nia na nich zna -

ków. Waż ną kwe stią jest więc ujed no li ce nie

i do pre cy zo wa nie do dat ko we go ozna ko wa nia

tych słup ków w ta ki spo sób, aby by ły jed no -

znacz nie roz po zna wal ne przez kie row ców.

Do te go nie zbęd ne bę dą ko rek ty w obo wią -

zu ją cym roz po rzą dze niu mi ni strów in fra -

struk tu ry oraz spraw we wnętrz nych.

na podstawie informacji uzyskanej od 
sierż. Marcina Leśniaka z Wydziału Ruchu

Drogowego KWP w Katowicach oprac. J. Pac.
zdj. Marcin Leśniak

PIE SZY 
PRZED PRZEJ ŚCIEM

236. po sie dze nie sej mo wej Ko mi sji In fra -

struk tu ry po świę co ne by ło m.in. pierw sze mu

czy ta niu po sel skie go pro jek tu usta wy o zmia nie

usta wy Pra wo o ru chu dro go wym oraz usta wy

o kie ru ją cych po jaz da mi. No we la do ty czy wpro -

wa dze nia prze pi su na da ją ce go pie sze mu pierw -

szeń stwo przed po jaz dem nie tyl ko, gdy pie szy

jest już na przej ściu, ale rów nież gdy ma za miar

wejść na przej ście i sy gna li zu je to ocze ki wa niem

bez po śred nio przed nim; wpro wa dze nia do eg -

za mi nu pań stwo we go na pra wo jaz dy do dat ko -

wej czę ści – mo du łu spraw dza ją ce go prak tycz ne

umie jęt no ści udzie la nia pierw szej po mo cy. 

Uza sad nia jąc pro jekt usta wy, po słan ka Be ata

Bu ble wicz po wo ła ła się na tra gicz ne sta ty sty ki

wy pad ków na na szych dro gach. Z ana li zy ostat -

nich 6 lat wy ni ka, że 1/3 ofiar śmier tel nych sta -

no wią pie si: w cią gu do by gi ną u nas 3 oso by

– mó wi ła. Na dal co pią ty za bi ty pie szy w UE to

Po lak. Przy zna nie pie sze mu po zy cji uprzy wi le -

jo wa nej w ru chu dro go wym jest u nas ko niecz -

ne – pod kre śli ła.

Pro jekt po słan ki Bu ble wicz po parł Ma ciej

Mo siej, se kre tarz Kra jo wej Ra dy BRD, któ ry

stwier dził, że kie ru nek pro po zy cji no we li jest

jak naj bar dziej słusz ny. Pol skie pro po zy cje do -

ty czą ce roz wią za nia pro ble mu bez pie czeń stwa

pie szych na wią zu ją do za pi sów usta wo wych

obo wią zu ją cych w naj bez piecz niej szych

pod tym wzglę dem kra jach eu ro pej skich.

Po za koń cze niu pierw sze go czy ta nia Ko mi sja

po wo ła ła pod ko mi sję nad zwy czaj ną do dal szych

prac nad pro jek tem no we li za cji. W jej skład we -

szło 12 po słów. Na prze wod ni czą ce go wy bra no

po sła Jó ze fa Las so tę, je go za stęp cą zo stał po seł

Krzysz tof Tchó rzew ski.

J. Pac.

Prosto z d       ogi 19

Znak D-6 
„przejście dla
pieszych” 
w porze dziennej
i wieczorowo-nocnej
jest doskonale
widoczny
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O za ostrze niu kar za czyn ną na paść na po li -

cjan ta za wsze mó wi ło się wte dy, gdy do -

cho dzi ło do dra ma tycz ne go w skut kach

ata ku na funk cjo na riu sza. 

ZA OSTRZYĆ KA RY 
Dys ku sja na ten te mat prze to czy ła się w 2002

ro ku po śmier ci kom. Mi ro sła wa Ża ka, za strze -

lo ne go w Pa ro lach pod War sza wą. Wie le śro do -

wisk, nie tyl ko po li cyj ne, do ma ga ło się wów czas

wpro wa dze nia do ko dek su wyż szej ka ry za za -

bój stwo po li cjan ta. Skoń czy ło się fia skiem.

W lu tym 2010 ro ku z rąk mło do cia ne go ban dy -

ty zgi nął war szaw ski po li cjant podkom. An drzej

Struj, któ ry pod jął in ter wen cję na przy stan ku

tram wa jo wym. To zda rze nie wstrzą snę ło nie tyl -

ko opi nią pu blicz ną, ale i po li ty ka mi, któ rzy

zgod nie uzna li, że nie zbęd ne jest za ostrze nie

kar za atak na stró żów pra wa. 

Część praw ni ków by ła jed nak ta kim roz wią -

za niom prze ciw na. Prof. Ste fan Le len tal z Uni -

wer sy te tu Łódz kie go twier dził na przy kład, że

każ de ży cie po win no być tak sa mo chro nio ne,

a ist nie ją cy ko deks kar ny da je są do wi wy star cza -

ją co du żo moż li wo ści co do wy so ko ści ka ry.

Za za ostrze niem pra wa był na to miast prof. Ma -

rian Fi lar z Uni wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka

w To ru niu, po seł po przed niej ka den cji i spra wo-

z daw ca te go pro jek tu w Sej mie. 

W roz mo wie z „Rzecz po spo li tą” po wie dział

wów czas: 

– Po cząt ko wo też by łem zda nia, że ochro na

praw na po win na być iden tycz na dla wszyst kich.

Jed nak w trak cie prac nad zmia na mi prze ko na -

no mnie, że po li cjant jest oso bą du żo bar dziej

niż in ni na ra żo ną na atak. I trud no się z tym nie

zgo dzić. 

KODEKS – NAPAŚĆ KWALIFIKOWANA
22 mar ca 2011, nie co po nad rok po tra gicz nym

wy da rze niu, w któ rym zgi nął podkom. An drzej

Struj, we szły w ży cie zno we li zo wa ne prze pi sy

ko dek su kar ne go oraz usta wy o Po li cji. 

Zmia nie ule gły prze pi sy do ty czą ce za bój stwa

– ka ra prze wi dzia na za typ kwa li fi ko wa ny

– art. 148 par. 3, do ty czy za bój stwa funk cjo na -

riu sza pu blicz ne go po peł nio ne go pod czas lub

w związ ku z peł nie niem przez nie go obo wiąz -

ków służ bo wych zwią za nych z ochro ną bez pie -

czeń stwa lu dzi lub ochro ną bez pie czeń stwa lub

po rząd ku pu blicz ne go. Za ostrze niu ule gła sank -

cja – do ka ry 25 lat po zba wie nia wol no ści i ka ry

do ży wot nie go po zba wie nia wol no ści do pi sa no

bo wiem ka rę po zba wie nia wol no ści na czas nie

krót szy niż 12 lat.

Do k.k. zo stał wpro wa dzo ny typ kwa li fi ko wa -

ny czyn nej na pa ści – art. 223 par. 3. Jeżeli w wy -

ni ku czyn nej na pa ści na stą pił sku tek w po sta ci

cięż kie go uszczerb ku na zdro wiu funk cjo na riu -

sza pu blicz ne go lub oso by do po mo cy mu przy -

bra nej, spraw ca pod le ga ka rze po zba wie nia

wol no ści od lat 2 do 12. 

Roz sze rzo ny zo stał rów nież ka ta log prze -

stępstw, za któ re kar nie mo że od po wia dać nie -

let ni do pusz cza ją cy się czy nu za bro nio ne go

po ukoń cze niu 15 lat. Bę dzie on po no sił od po -

wie dzial ność kar ną za za bój stwa ty pu kwa li fi ko -

wa ne go, okre ślo ne w art. 148 par. 2 lub 3 k.k.

oraz za czyn ną na paść, w wy ni ku któ rej na stą pił

sku tek w po sta ci cięż kie go uszczerb ku na zdro -

wiu funk cjo na riu sza pu blicz ne go lub oso by

do po mo cy mu przy bra nej okre ślo ną w art. 223

par. 2 k.k.

Zno we li zo wa no art. 233 par. 1 k.k., zmie nia jąc

za pis, któ ry za wę żał licz bę ata ku ją cych do co

naj mniej trzech. Obec nie na pa ści mo gą się do -

pu ścić tak że dwie oso by – oczy wi ście dzia ła ją ce

wspól nie i w po ro zu mie niu.

Zmia ny ob ję ły tak że usta wę o Po li cji.

W art. 66 do da no ustęp 2, któ ry prze wi dzia ną

w ko dek sie kar nym ochro nę dla funk cjo na riu szy

pod czas lub w związ ku z peł nie niem obo wiąz -

ków służ bo wych, roz sze rza na po li cjan tów po -

dej mu ją cych in ter wen cję po za cza sem służby.

JAK JEST W PRAK TY CE?
Od da ty za ostrze nia prze pi sów mi nę ły trzy la ta.

Czy rze czy wi ście za czyn ną na paść na po li cjan -

ta są dy wy mie rza ją wyż sze ka ry niż przed la ty?

Czy ko rzy sta ją z roz sze rzo nych moż li wo ści ka -

ra nia? Prak ty ka po ka zu je, że jest z tym róż nie.

Przy kład 1. – Le gni ca 
Do zda rze nia do szło po nad rok te mu na jed -

nym z osie dli w Lu bi nie. Miesz kań cy we zwa li

po li cję wi dząc, że dwóch mło dych męż czyzn

wła mu je się do za par ko wa nych na uli cy sa mo -

cho dów i okra da je. Przy by li na miej sce po li cjan -

ci zła pa li na go rą cym uczyn ku Da wi da P.,

a w od da lo nym o kil ka na ście me trów au cie je go

wspól ni ka Pio tra C. Pod czas sza mo ta ni ny zło -

dziej wy rwał po li cjan to wi broń. W śledz twie

funk cjo na riusz ze znał, że Piotr C. wy mie rzył

do nie go i na ci snął spust. Strzał nie padł tyl ko

dla te go, że pi sto let był nie odbez pie czo ny, a na -

past nik nie po tra fił się nim po słu żyć. Pro ku ra tor

uznał to za usi ło wa nie za bój stwa po li cjan ta i żą -

dał ka ry 15 lat wię zie nia, a sam po krzyw dzo ny

po li cjant, ja ko oskar ży ciel po sił ko wy, chciał dla

Pio tra C. ka ry 25 lat po zba wie nia wol no ści. 

Sąd uznał na to miast, że „o ile do wo dy po -

twier dza ją, że Piotr C. użył wo bec po li cjan ta

prze mo cy, bił go, szar pał, ko pał, ką sał, oba lił

na zie mię i wy rwał mu pi sto let z ka bu ry, o ty le

nie ma ja snych do wo dów na to, że 25-la tek przy -

sta wił po li cjan to wi pi sto let do gło wy i na ci snął

spust”. 

Sąd wy mie rzył Pio tro wi C. karę 2,5 ro ku wię -

zie nia za czyn ną na paść na po li cjan ta i rok po -

zba wie nia wol no ści za kra dzie że z wła ma niem

– łącz nie 3,5 ro ku po zba wie nia wol no ści. 

– Po krzyw dzo ny nie bę dzie usa tys fak cjo no wa -

ny ta kim wy mia rem ka ry, ale sąd mu si roz strzy -

gać wąt pli wo ści na rzecz oskar żo ne go – stwier-

dził w uza sad nie niu wy ro ku sę dzia.

Oce na zda rze nia przez Są d Okrę go wy w Le -

gni cy ni jak się ma do orzecz nic twa Są du Naj -

wyż sze go, któ ry wie lo krot nie wy po wia dał się

na ten te mat. Ostat nio w paź dzier ni ku 2013 Sąd

Naj wyż szy od da lił ka sa cję, nie po dzie la jąc ar gu -

men ta cji obroń cy, któ ry usi ło wał do wieść, że nie

do szło do czyn nej na pa ści na po li cjan tów, a je -

dy nie do jej usi ło wa nia, po nie waż funk cjo na riu -

sze nie od nie śli żad nych ob ra żeń. SN stwier dził,

że choć oskar żo ny nie osią gnął ce lu, a je dy nie

pró bo wał ugo dzić po li cjan tów no żem, to „dzia -
ła nie, pod ję te w ce lu wy rzą dze nia po li cjan -
tom krzyw dy fi zycz nej, sa mo w so bie
sta no wi do pusz cze nie się czyn nej na pa ści
– w sta dium do ko na nia”. 

Przy kład II – Płońsk 
W mar cu ubie głe go ro ku po li cjan ci z KPP

w Płoń sku za trzy ma li do kon tro li dro go wej au di,

któ rym je cha ło dwóch męż czyzn. Kon tro la by ła

pre tek stem do za trzy ma nia sa mo cho du, praw -

dzi wym po wo dem by ła ak cja pro wa dzo na przez

Cen tral ne Biu ro Śled cze, któ re mia ło in for ma -

cję, że au tem mo że je chać nar ko ty ko wy ku rier,

prze wo żą cy znacz ne ilo ści nar ko ty ków. Au di

zwol ni ło, że by się za trzy mać do kon tro li, po

czym na gle kie row ca wy jął broń, strze lił w kie -

run ku po li cjan ta, a po tem za wró cił i po je chał

trasą pod prąd. Po li cjan ci ru szy li w po ścig. Po

kilku na stu ki lo me trach ja dą cy au di męż czyź ni
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po rzu ci li po jazd z prze strze lo ny mi przez po li -

cjan tów opo na mi i ucie kli. 

Je den z męż czyzn, 39-let ni Zbi gniew Cz., zo -

stał za trzy ma ny kil ka dni póź niej u zna jo mej,

u któ rej się ukry wał, dru gie go do tej po ry nie

zna le zio no. Zbi gniew Cz. zo stał oskar żo ny m.in.

o na paść na płoń skie go po li cjan ta z uży ciem bro -

ni i usi ło wa nie po trą ce nia oraz spo wo do wa nie

za gro że nia w ru chu (jaz da pod prąd). Męż czy -

zna w prze szło ści był już ka ra ny. Pro ku ra tor do -

ma gał się ka ry 15 lat po zba wie nia wol no ści.

Oskar żo ny za prze czył za rzu tom, twier dził, że

nie strze lał, że w ogó le nie miał bro ni, a ucie kał,

po nie waż się prze stra szył. 

W tym przy pad ku sąd dał wia rę ze zna niom

po li cjan tów iuznał oskar żo ne go za win ne go

czyn nej na pa ści na funk cjo na riu sza i wy mie rzył

mu ka rę 7 lat poz ba wie nia wol no ści. Uza sad nia -

jąc wy rok, sę dzia po wie dział m.in., że cho ciaż

nie uda ło się usta lić, czy oskar żo ny strze lał amu -

ni cją bo jo wą czy alar mo wą, to „w tych oko licz no -

ściach uży cie bro ni sta no wi ło za gro że nie dla

zdro wia i ży cia po li cjan ta, któ ry znaj do wał się

w nie wiel kiej od le gło ści od oskar żo ne go”.

Do dat ko wo sąd uznał Zbi gnie wa Cz. za win -

ne go uszko dze nia po jaz du, któ rym po ru sza li się

po li cjan ci, a tak że spo wo do wa nia za gro że nia

w ru chu z po wo du jaz dy pod prąd, za co wy mie -

rzył mu ka rę 3 lat po zba wie nia wol no ści i zakaz

pro wa dze nia po jaz dów przez czte ry la ta. W re -

zul ta cie sąd orzekł łącz ną ka rę 8 lat i 6 mie się cy

po zba wie nia wol no ści oraz po kry cie po ło wy

kosz tów są do wych. 

STA TY STY KA PO LI CYJ NA
Za ostrzo ne w 2011 ro ku ka ry za czyn ną na paść

na po li cjan ta mia ły rów nież, we dług ocze ki wań,

od dzia ły wać pre wen cyj nie. Ocze ki wa no, że licz -

ba czyn nych na pa ści na funk cjo na riu szy bę dzie

się zmniej szać. 

Na po le ce nie ko men dan ta głów ne go Biu ro

Kon tro li KGP mo ni to ru je ten pro blem w spo sób

szcze gól ny. Cho dzi nie tyl ko o to, aby ana li zo -

wać przy pad ki czyn nych na pa ści, ale tak że, aby

znać ska lę zja wi ska agre sji wo bec po li cjan tów,

któ rzy po dej mu ją czyn no ści służ bo we wo bec

okre ślo nych osób.

W la tach 2008–2011 rocz nie do cho dzi ło

śred nio do 360–370 przy pad ków czyn nej na -

pa ści na po li cjan ta. W 2013 ro ku zmie nił się

spo sób kwa li fi ko wa nia ta kich zda rzeń. Czyn -

nych na pa ści, w wy ni ku któ rych po li cjant do -

znał lek kie go uszko dze nia cia ła, by ło 305,

a tych, w któ rych do szło do cięż kie go uszko -

dze nia – 4. We dług daw nej kwa li fi ka cji moż -

na by po wie dzieć, że ta licz ba się zmniej szy ła.

Jed nak w ka te go rii wy da rzeń czyn na na paść

na po li cjan ta w 2013 ro ku od no to wa no po nad

100-pro cen to wy wzrost wpro wa dzo nych do

sys te mu da nych do ty czą cych licz by tych wy -

da rzeń w sto sun ku do ro ku po przed nie go.

Wzrost ten do ty czy głów nie pod ka te go rii:

czyn na na paść bez uszko dzeń cia ła – 506 przy -

pad ków w 2012 ro ku i 1216 przy pad ków

w roku 2013. 

Z uwa gi na zwięk sza ją cą się bru tal ność w dzia -
ła niu osób, wo bec któ rych Po li cja po dej mu je okre -
ślo ne czyn no ści, w ce lu uzy ska nia peł niej sze go
ob ra zu stop nia agre sji prze ja wia nej wo bec po li cjan -
tów za le co no, aby na ru sze nie nie ty kal no ści cie le snej
funk cjo na riu sza pu blicz ne go kwa li fi ko wać do ka -
te go rii czyn nej na pa ści na funk cjo na riu sza. Spo -
wo do wa ło to jed nak wzrost ogól nej licz by zda rzeń
w tej ka te go rii – pod su mo wu je ten te mat Biu ro

Kon tro li KGP w ana li zie wy da rzeń nad zwy czaj -

nych w ro ku 2013.

ELŻ BIE TA SI TEK
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Wy na gro dze nia cy wi lów
7 ma ja br. od by ło się po sie dze nie sej mo wej Ko mi sji Spraw We -

wnętrz nych, któ ra roz pa trzy ła in for ma cję mi ni stra spraw we wnętrz -

nych na te mat sy tu acji fi nan so wej 28 998 pra cow ni ków cy wil nych

za trud nio nych w służ bach re sor tu spraw we wnętrz nych. 

Po li cja w kor pu sie służ by cy wil nej za trud nia 11 362 oso by, z prze -

cięt nym mie sięcz nym wy na gro dze niem 3296 zł, i 12 152 tzw. pra cow -

ni ków po zam noż ni ko wych, z prze cięt nym wy na gro dze niem 2583 zł. 

W 2013 r. 692 oso by w Po li cji otrzy ma ły pod wyż kę wy na gro dzeń,

w Straży Gra nicz nej 533, w Pań stwo wej Stra ży Po żar nej 73, a w Biu -

rze Ochro ny Rzą du 44. 

– Zwięk sze nie tych wy na gro dzeń nie ma związ ku z tym, że pod -

ję li śmy de cy zję o zwięk sze niu wy na gro dze nia o kwo tę 145 zł dla każ -

de go za trud nio ne go pra cow ni ka w for ma cjach mun du ro wych

– za zna czył Grze gorz Kar piń ski, pod se kre tarz sta nu w MSW.

Kwo ta 145 zł brut to wy pła ca na jest ja ko na gro da, do da tek za da -

nio wy lub do da tek spe cjal ny. Ta kie roz wią za nie po wo du je, że oso by,

któ re otrzy mu ją te środ ki, nie ma ją pew no ści, czy kwo tę tę bę dą sta -

le otrzy my wa ły w ra mach wy na gro dze nia za pra cę. 

Pod se kre tarz sta nu w MSW pod kre ślił, że by ły pro wa dzo ne roz -

mo wy ze związ ka mi za wo do wy mi o tym, że by kwo tę 145 zł, o któ rą

zo sta ły zwięk szo ne wy na gro dze nia wszyst kich pra cow ni ków, na sta -

łe włą czyć do pod sta wy wy na gro dze nia. . ArtK

Dzień Dziec ka na spor to wo
24 ma ja br. w jed nym z war szaw skich li ce ów go ści ły dzie ci po li cjan -

tów i pra cow ni ków Ko men dy Głów nej Po li cji. Z oka zji zbli ża ją ce go się

Dnia Dziec ka przy go to wa no dla nich moc atrak cji.

Dzie ci bra ły udział w grach i za ba wach pod czuj nym okiem na uczy -

cie li wy cho wa nia fi zycz ne go i tre ne rów spor to wych. Oglą da ły po kaz

umie jęt no ści psów po li cyj nych, mia ły oka zję po sie dzieć w ra dio wo zie

i na mo to cy klu, a tak że obej rzeć sprzęt do ga sze nia po ża rów i usiąść

za kie row ni cą wo zu stra żac kie go. Mnó stwo radości spra wi ła dzie ciom

za ba wa z kur ty ną wod ną i wza jem ne ob le wa nie się wo dą z wę ża stra żac -

kie go. Dla chłop ców naj więk szą atrak cją by ło obej rze nie praw dzi we go

ka ra bi nu i lek kie go wo zu opan ce rzo ne go DZIK. 

Zor ga ni zo wa ne na szkol nym bo isku za wo dy spor to we cie szy ły się du -

żym za in te re so wa niem. Ma li za wod ni cy otrzy ma li od Ko men dan ta

Głów ne go Po li cji nad insp. Mar ka Dzia ło szyń skie go oraz za stęp cy bur -

mi strza Mo ko towa Pio tra Bo re so wi cza me da le, na gro dy i sło dy cze. Ko -

men dant Po li cji rów nież otrzy mał od dzie ci na gro dę – pu char. 

Peł na re la cja i cie ka we zdję cia na www.po li cja.pl 

Po dzię ko wa nie
Na zy wam się Ar tur Kar czyń ski, je stem by łym funk cjo na riu szem

KMP w So snow cu, to mo ja hi sto ria zo sta ła opi sa na w ma jo wym mie -
sięcz ni ku „Po li cji 997” pod ty tu łem „Hi sto ria bez hap py en du”.
Bardzo wam dzię ku ję za opi sa nie mo ich prze żyć, nikt nie zda je sobie
spra wy, ile to zna czy dla mnie i mo jej ro dzi ny. To, że hi sto ria uj rza ła
świa tło dzien ne, po dzia ła ło na mnie jak le kar stwo. 

Bę dąc po li cjan tem przez 19 lat, po ma ga jąc lu dziom i nie jed no krot nie ra tu jąc
im ży cie w pra cy i po za pra cą, by łem dum ny, że je stem po li cjan tem. Do cza su.
Gdy ży cie mi się za ła ma ło, nie mia łem po mo cy zni kąd, a o prze ło żo nych to moż -
na za po mnieć. Je ste ście je dy ny mi, któ rych ru szy ła hi sto ria zwy kłe go po li cjan ta,
bar dzo wam za to dzię ku ję. Pro szę prze ka zać po dzię ko wa nia au tor ce ar ty ku łu
p. Elż bie cie Si tek. Ar tur Kar czyń ski 

Kie row ca 01 uga sił po żar!
19 ma ja br. San do mierz. Ko men dant Głów ny Po li cji nad insp. 

Ma rek Dzia ło szyń ski wraz z świę to krzy ski mi ko men dan ta mi insp.

Ja ro sła wem Szym czy kiem i insp. Zbi gnie wem Ko tar skim ja dą uli -

ca mi za gro żo ne go po wo dzią mia sta na spo tka nie z po li cjan ta mi

bio rą cy mi udział w ak cji prze ciw po wo dzio wej. Na gle sły szą 

wy buch. Spod ja dą ce go za ni mi opla wy do by wa ją się pło mie nie.

Po li cjan ci ru sza ją z po mo cą. 

– Za trzy ma li śmy się – re la cjo nu je aspi rant szta bo wy To masz

Ba nach, kie row ca Ko men dan ta Głów ne go Policji. – Chwy ci łem

ga śni cę i po bie głem do pło ną ce go auta. Je go kie row ca nie zda wał

so bie spra wy z za gro że nia. Gdy ja ga si łem ogień, ko men dan ci za -

ję li się 60-let nim kie row cą opla. Uda ło mi się stłu mić pło mie nie.

Dzię ki bły ska wicz nej re ak cji asp. sztab. To ma sza Ba na cha nie

do szło do tra ge dii. A jak wiel kie gro zi ło wszyst kim nie bez pie czeń -

stwo, oka za ło się póź niej, gdyż przy czy ną po ża ru by ła praw do po -

dob nie awa ria in sta la cji ga zo wej.

ACh
zdj. autor

No we li za cja ko dek su kar ne go
Pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski pod pi sał usta wę

z 4 kwiet nia 2014 r. o zmia nie usta wy Ko deks kar ny oraz nie któ -

rych in nych ustaw. Zo sta ła ona ogło szo na 25 kwiet nia, a we szła

w ży cie po upły wie 30 dni od dnia ogło sze nia.

Wy dłu żo ny zo stał ter min przedaw nie nia ka ral no ści prze stępstw

sek su al nych wo bec ma ło let nich. Wsku tek no we li za cji przedaw -

nie nie ka ral no ści nie bę dzie mo gło na stą pić przed ukoń cze niem

przez po krzyw dzo ne go 30. ro ku ży cia.

Do ogra ni cze nia zja wi ska pro sty tu cji nie let nich do pro wa dzić

ma zmia na art. 199 par. 3 k.k. Ka rze po zba wie nia wol no ści od

3 mie się cy do lat 5 bę dzie pod le gał ten, kto ob cu je płcio wo z ma ło -

let nim lub do pusz cza się wo bec ta kiej oso by in nej czyn no ści sek -

su al nej al bo do pro wa dza ją do pod da nia się ta kim czyn no ściom

al bo do ich wy ko ny wa nia, nad uży wa jąc za ufa nia lub udzie la jąc

w za mian ko rzy ści ma jąt ko wej lub oso bi stej al bo jej obiet ni cy.

Usta wa zwięk sza ka rę za pro duk cję, utrwa la nie, spro wa dza nie,

prze cho wy wa nie, po sia da nie, roz po wszech nia nie lub pre zen to -

wa nie tre ści por no gra ficz nych z udzia łem ma ło let nie go al bo tre -

ści por no gra ficz nych zwią za nych z pre zen to wa niem prze mo cy lub

z udzia łem zwie rząt. Mak sy mal ny wy miar ka ry po zba wie nia wol -

no ści za wy mie nio ne prze stęp stwa wy no si 12 lat. 

No we li zo wa na usta wa za kła da, że ka ra ne bę dzie tak że uzy ski -

wa nie do stę pu do tre ści por no gra ficz nych z udzia łem ma ło let nie -

go za po śred nic twem sys te mów te le in for ma tycz nych. Ka ra bę dzie

wy no si ła od 3 mie się cy do 5 lat po zba wie nia wol no ści. 

Zwięk szo ny zo stał wy miar ka ry za na kła nia nie in nej oso by

do upra wia nia pro sty tu cji lub uła twia nie upra wia nia pro sty tu cji

w za mian za ko rzy ści ma jąt ko we. Spraw ca pod le ga ka rze po zba -

wie nia wol no ści od 3 mie się cy do lat 5, a nie jak do tych czas ka rze

po zba wie nia wol no ści do lat 3.

ArtK
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No we li za cja k.p.k.
2 czerw ca br. we szła w ży cie część prze pi sów usta wy

z 27 wrze śnia 2013 r. o zmia nie usta wy Ko deks po stę po -

wa nia kar ne go oraz nie któ rych in nych ustaw (Dz.U.

2013, poz. 1247). Wśród nich art. 1 pkt 88 zmie nia ją cy

art. 300 k.p.k. Li sta upraw nień za war ta w par. 1, o któ -

rych na le ży po uczyć po dej rza ne go przed pierw szą roz -

pra wą, zo sta ła roz sze rzo na o pra wo do in for ma cji o tre ści

za rzu tów i ich zmia nie. Pra wo do ko rzy sta nia z po mo cy

obroń cy zo sta ło roz sze rzo ne o pra wo do wy stą pie nia

o obroń cę z urzę du. Po dej rza ny mu si być tak że po in for -

mo wa ny o moż li wo ści wnio sko wa nia o prze ka za nie spra -

wy do po stę po wa nia me dia cyj ne go, a tak że o pra wie

do sko rzy sta nia z bez płat nej po mo cy tłu ma cza. Po dej -

rza ny mu si zo stać tak że po in for mo wa ny o za sa dach do -

rę cza nia pism i kon se kwen cjach ich nie ode bra nia.

Do art. 300 zo stał też do da ny par. 2, któ ry na ka zu je

po uczyć po krzyw dzo ne go przed pierw szym prze słu -

cha niem o po sia da niu sta tu su stro ny pro ce so wej oraz

o wy ni ka ją cych z te go upraw nie niach, w szcze gól no ści:

do skła da nia wnio sków o do ko na nie czyn no ści śledz -

twa lub do cho dze nia i wa run kach uczest ni cze nia

w tych czyn no ściach, do ko rzy sta nia z po mo cy peł no -

moc ni ka, w tym do zło że nia wnio sku o wy zna cze nie

peł no moc ni ka z urzę du, do koń co we go za po zna nia się

z ma te ria ła mi po stę po wa nia przy go to waw cze go, jak

rów nież o upraw nie niach okre ślo nych w art. 23a par. 1

(po stę po wa nie me dia cyj ne), art. 87a (wnio sek o peł -

no moc ni ka z urzę du) i art. 306 (za ża le nia na od mo wę

wsz czę cia śledz twa) oraz o obo wiąz kach i kon se kwen -

cjach wska za nych w art. 138 i art. 139 (wska za nie ad -

re sa ta dla do rę czeń). Po ucze nie na le ży wrę czyć na

pi śmie, co po krzyw dzo ny po twier dza pod pi sem.

KK

Li tew scy po li cjan ci
w War sza wie

Li tew scy po li cjan ci służ by pa tro lo wej

na prze ło mie kwiet nia i maja przy je cha li

do War sza wy na za pro sze nie ko men dan ta

sto łecz ne go Po li cji nad insp. Da riu sza Dzia -

ło, któ ry pod czas lu to wej Kon fe ren cji Sze fów

Po li cji Sto lic Państw Nad bał tyc kich w Tal li -

nie za pro po no wał wy mia nę sta żo wą mię dzy

wi leń ski mi i war szaw ski mi po li cjan ta mi.

W skład czte ro oso bo wej de le ga cji wcho dzi ło

trzech funk cjo na riu szy i jed na funk cjo na -

riusz ka. 

Li twi ni by li włą cza ni w or ga ni za cję za bez -

pie czeń ma jo wych uro czy sto ści pań stwo -

wych, me czu pił kar skie go na Sta dio nie Na ro -

do wym. Peł ni li służ bę na uli cach sto li cy

w cha rak te rze ob ser wa to rów. Po zna li za da nia,

struk tu rę i spo sób dzia ła nia Wy dzia łu Wy wia -

dow czo -Pa tro lo we go KSP. Od wie dzi li ogni wo

kon ne miesz czą ce się na war szaw skim Tar -

gów ku. Obej rze li krót ki po kaz umie jęt no ści

pa tro li kon nych. Pod czas wi zy ty w sie dzi bie

WWP zobaczyli szko le nie prze wod ni ków

psów służ bo wych. Po znali tak że tak ty kę dzia -

ła nia spe cja li stów z ko mór ki do wy kry wa nia

kra dzie ży kie szon ko wych. Szcze gól ne za in te -

re so wa nie za gra nicz nych go ści wzbu dzi ły or -

ga ni za cja i szyb kość dzia ła nia ope ra to rów

te le fo nu alar mo we go 112. W Sto łecz nym Sta -

no wi sku Kie ro wa nia obej rze li sa lę mo ni to rin -

gu miej skie go i spo sób za rzą dza nia szta bu

sto łecz nej Po li cji.

– Za bie ra my do Wil na wie le za wo do wych

do świad czeń. Wra ca my peł ni wra żeń i po zy -

tyw nych emo cji. Po zna li śmy fan ta stycz nych

pol skich po li cjan tów, któ rzy oka za li nam ser -

decz ność i na każ dym kro ku słu ży li fa cho wą

po mo cą. Dzię ku je my ko men dan to wi sto -

łecz ne mu Po li cji za tro skę i opie kę – mó wi li

wi leń scy funk cjo na riu sze pod czas po że gna -

nia z war szaw ski mi po li cjan ta mi.

ELŻ BIE TA SAN DEC KA -PUL TO WICZ
zdj. Tomasz Oleszczuk i Andrzej Browarek

Spotkanie z prezydent stolicy i komendantem
stołecznym

Wspólne patrolowanie warszawskich ulic

R
EK

LA
M

A

40-41.06:Layout 6  5/23/14  13:19 PM  Strona 41



P o dej mu jąc dal szą ana li zę prze pi sów kar nych za war tych

w usta wie o bro ni i amu ni cji (da lej zwa ną Usta wą) war to

oprzeć się na przy kła dzie.

PRO BLEM Z KI JEM BEJS BO LO WYM
Po li cja wnio sła do ów cze sne go ko le gium ds. wy kro czeń wnio sek

o uka ra nie męż czy zny za to, że po sia dał kĳ drew nia ny bejs bo lo wy,

któ re go uży wa nie mo gło za gra żać ży ciu lub zdro wiu, tj o po peł nie -

nie wy kro cze nia okre ślo ne go w art. 51 ust. 1 Usta wy. Czy de cy zja

kie ru ją ce go wnio sek by ła słusz na i czy przy ję ty spo sób wnio sko wa -

nia z za bez pie czo nych w spra wie do wo dów zo stał po dzie lo ny przez

or gan orze ka ją cy? Ten z po zo ru bła chy pro blem zna lazł po le do roz -

wa żań praw ni czych i wy kład ni ję zy ko wych róż nych in stan cji pol -

skie go są dow nic twa i pro ku ra tu ry. Imi ta cja ki ja bejs bo lo we go

zgod nie z art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a zo sta ła za li czo na do bro ni bia łej,

a tym sa mym do na rzę dzi i urzą dzeń, któ rych uży wa nie mo że za -

gra żać ży ciu lub zdro wiu. Wo bec te go od po wiedź na po sta wio ne py -

ta nie jest oczy wi sta. Po sia da nie drew nia ne go ki ja bejs bo lo we go jest

do zwo lo ne. Sko ro tak, to ja ka ar gu men ta cja pro wa dzą ce go spra wę

po li cjan ta su ge ro wa ła mu wy sto so wa nie wnio sku o uka ra nie? 

IMI TA CJA A ORY GI NAŁ
Prze wod ni czą cy ko le gium ds. wy kro czeń (in sty tu cja ta funk cjo no -

wa ła do 2001 r.) prze ka zał spra wę są do wi re jo no we mu, a sąd ten

po sta no wie niem z 31 stycz nia 2001 r. (II Kws I 49/00) umo rzył po -

stę po wa nie po stwier dze niu, że czyn nie za wie ra zna mion czy nu

za bro nio ne go (art. 17 par. 1 pkt 2 k.p.k.), gdyż kĳ bejs bo lo wy z za -

sa dy słu żą cy do upra wia nia spor tu nie jest bro nią w ro zu mie niu

Usta wy. W tej sy tu acji ko niecz ne by ło – zda niem są du – uzu peł -

nie nie tej de fi ni cji przez do da nie, że przed miot ta ki (na rzę dzie

i urzą dze nie, któ rych uży wa nie mo że za gra żać ży ciu lub zdro wiu)

mu si być już ze swo je go za ło że nia wy two rzo ny w ce lu uży cia ja ko

broń. Po zło że niu sto sow ne go od wo ła nia wła ści wy rze czo wo sąd

okrę go wy uznał, że bez wąt pie nia kĳ bejs bo lo wy jest z „na tu ry rze -

czy” nie bez piecz nym na rzę dziem, choć ze zwo le nie na nie go nie

jest wy ma ga ne. Zwró cił uwa gę na ko niecz ność spre cy zo wa nia po -

ję cia na rzę dzia, o ja kim mo wa w art. 4 ust. 1 pkt 4 Usta wy, gdyż

brak tej se man tycz nej sys te ma ty ki mo że do pro wa dzić do te go, że

na imi ta cję na rzę dzia bę dzie wy ma ga ne ze zwo le nie, a na ory gi nał

nie. Wo bec te go pro ku ra tor Pro ku ra tu ry Kra jo wej wniósł o pod ję cie

przez Sąd Naj wyż szy uchwa ły, zgod nie z któ rą „ory gi nal ny kĳ bejs -

bo lo wy bę dzie na rzę dziem, o któ rym mo wa w art. 4 ust. 1 pkt 4

usta wy”. Sąd Naj wyż szy stwier dził, że okre śle nie „imi ta cja” speł -

nia dwo ja ką ro lę: jed ną z nich jest zre du ko wa nie roz ma itych moż -

li wych pa łek „wy ko na nych z drew na lub in ne go cięż kie go

i twar de go ma te ria łu” do zbio ru obej mu ją ce go wy łącz nie „imi tu ją -

ce” kĳ bejs bo lo wy, dru gą zaś, co nie mo że bu dzić wąt pli wo ści, wy -

eli mi no wa nie z te go zbio ru pier wo wzo ru, czy li ory gi nal ne go ki ja

bejs bo lo we go. Gdy by usta wo daw ca za mie rzał ob jąć dzia ła niem

usta wy kĳ bejs bo lo wy, za miar ta ki zre ali zo wał by w spo sób wy raź ny1. 

IN TEN CJE USTA WO DAW CY
Usta wo daw ca kie ro wał się kry te rium ce lu wy two rze nia na rzę dzia,

co po twier dza rów nież fakt, że w art. 4 ust. 1 pkt 4 in principio po -

słu żył się okre śle niem „uży wa nie”. Wska zu je ono na ta ki cha rak -

ter na rzę dzia, któ ry z za sa dy w każ dym wy pad ku ko rzy sta nia

z nie go zgod nie z je go prze zna cze niem mo że za gro zić ży ciu lub

zdro wiu. W wy pad ku bo wiem in nych nie bez piecz nych przed mio -

tów, któ re z za sa dy ma ją in ne prze zna cze nie, a ich wy ko rzy sta nie

w spo sób za gra ża ją cy ży ciu lub zdro wiu wy ni ka z „nad uży cia” ich

prze zna cze nia i ma cha rak ter in cy den tal ny, usta wo daw ca – chcąc

po twier dzić fakt ob ję cia ich dzia ła niem usta wy – po słu żył by się

okre śle niem „uży cie” dla pod kre śle nia

od stęp stwa od ich in ne go z za sa dy prze -

zna cze nia. Sąd wska zał po nad to, że

uzna nie po sia da nia ory gi nal ne go ki ja

bejs bo lo we go za wy kro cze nie, mo że być

od bie ra ne ja ko ma ni fe sta cja al bo ra żą cy

brak za ufa nia nie ty le na wet do po zio -

mu tech ni ki le gi sla cyj nej, ile do zdol no -

ści okre śle nia przez usta wo daw cę

pod sta wo wej tre ści nor my, al bo sta no wi

efekt my śle nia ży cze nio we go, któ re po -

zwa la do strze gać w nor mie praw nej tre -

ści, ja kiej ocze ku je sto su ją cy pra wo. Ten

istot ny wnio sek po wi nien być za wsze

bra ny pod roz wa gę przy pode jmo wa niu

de cy zji w spra wie kie ro wa nia wnio sków

o uka ra nie, szcze gól nie w sy tu acjach

nie co dzien nych. 

NA RZĘ DZIE NIE BEZ PIECZ NE
Pod rzą da mi obec ne go ko dek su kar ne -

go ja ko przed miot nie bez piecz ny trak -

to wa no np. me ta lo wą rur kę2. Jed nak

obec nie za traf ne uzna je się wy łącz nie

te z za pa try wań, któ re na pierw szy plan

PRAWO Przepisy karne ustaw szczególnych POLICJA 997       czerwiec 2014 r.42

Ustawa o broni i amunicji cz. 3

2–3 czerwca – Ciekoty – Pierwsze Świętokrzyskie PaTulisko społeczności PaT,
(Centrum Edukacyjne „Szklany Dom”)

6–7 czerwca – Żnin – II Kujawsko-Pomorski Regionalny Przystanek PaT

6–8 czerwca – Żnin – szkolenie ogólnopolskiego zespołu liderów PaT 

13–14 czerwca – Ostrów Mazowiecka – III Mazowiecki Regionalny Przystanek PaT

14 czerwca – kraj – Ogólnopolski Głos Profilaktyki ze ZRYWEM WOLNYCH SERC
o godz. 16.00

42-43.06:Layout 6  5/23/14  10:42 AM  Strona 42



wy su wa ją nie spo sób uży cia, ale wła ści wo ści i ce chy na rzę dzia.

Ma to zwią zek z ak tu al nym uję ciem kwa li fi ko wa nej for my

rozboju, któ re mó wi o po dob nym do bro ni pal nej lub no ża nie -

bez piecz nym przed mio cie. Ak cen tu je się cha rak ter przed mio -

tu, je go na tu ral ne ce chy, któ re spra wia ją, że jest on na ty le

nie bez piecz ny, iż je go zwy kłe uży cie mo że po wo do wać za gro -

że nie dla ży cia ofia ry. Po moc ne w kwa li fi ka cji na rzę dzia ja ko

nie bez piecz ne go mo że oka zać się prze zna cze nie przed mio tu,

tj. czy wy łącz nym za sto so wa niem ta kie go na rzę dzia jest za da -

wa nie cio sów, po wo do wa nie ob ra żeń, uży cie w wal ce, czy też

zo stał on wy two rzo ny w zu peł nie in nym ce lu, a tyl ko przy pad -

ko wo po słu żo no się nim w prze stęp stwie. Nie wąt pli wie

do pierw szej z wy mie nio nych grup na le ży ka stet, tj. spo jo ne,

me ta lo we pier ście nie, któ re na ło żo ne na dłoń ma ją na ce lu

wzmoc nie nie si ły cio su. Uza sad nie nie tej linii orzecz ni czej

moż na zna leźć w wie lu wy ro kach, jak cho ciaż by w spra wie roz -

bo ju z uży ciem ka ste tu, gdzie sąd I in stan cji3, błęd nie kwa li -

fi ku jąc czyn oskar żo ne go (z art 280 par. 1 k.k.), oce nił, że:

mi mo iż wie lo krot ne za da wa nie ka ste tem cio sów w gło wę mo -

że spo wo do wać nie bez pie czeń stwo dla ży cia ofia ry, to w osą -

dza nej spra wie ka stet nie zo stał tu w ogó le uży ty. Ta ka

ar gu men ta cja zo sta ła uzna na przez sąd ape la cyj ny za nie tra -

fio ną ze wzglę du na to, że do wy peł nie nia zna mion prze stęp -

stwa roz bo ju w jego kwa li fi ko wa nej po sta ci nie jest ko niecz ne

uży cie nie bez piecz ne go przed mio tu, a wy star czy po słu że nie

się nim. Oskar żo ny w trak cie roz bo ju pre zen to wał po krzyw -

dzo ne mu ka stet i gro ził je go uży ciem, co mie ści się w zna cze -

niu po ję cia „po słu gi wać się”.

NO SZE NIE BRO NI
Wśród in nych wy kro czeń, któ re z uwa gi na swo ją spe cy fi kę

mogą przy bie rać ce chy po wszech no ści, na le ży wy mie nić cho -

ciaż by no sze nie bro ni w sy tu acji, gdy oso ba znaj du je się w sta -

nie po uży ciu al ko ho lu, środ ka odu rza ją ce go lub sub stan cji

psy cho tro po wych al bo środ ka za stęp cze go. Ter min „no sze nie

bro ni” ozna cza każ dy spo sób prze miesz cza nia bro ni przez oso -

bę po sia da ją cą po zwo le nie na tę broń. War to za zna czyć, że

wska za ne po ję cie jest sze ro kie i mo że do ty czyć rów nież trans -

por to wa nia bro ni i amu ni cji pry wat nym środ kiem trans po rtu.

Moż na przy to czyć tu taj przy klad sy tu acji, w któ rej kie ru ją cy

po jaz dem w sta nie po uży ciu al ko ho lu prze wo ził broń my śliw -

ską oraz amu ni cję. Zgod nie z art. 18 ust. 1 pkt 4 Usta wy po -

zwo le nie na broń zo sta ło cof nię te, gdyż oso ba, któ ra no si ła

broń, znaj do wa ła się w sta nie po uży ciu al ko ho lu, środ ka odu -

rza ją ce go lub sub stan cji psy cho tro po wej albo środ ka za stęp -

cze go4. W uza sad nie niu za skar żo nej de cy zji or gan pierw szej

in stan cji użył okre śle nia „był pod wpły wem al ko ho lu”. Okre -

śle nie to obej mu je za rów no „stan po uży ciu al ko ho lu”, jak i

„stan nie trzeź wo ści”. Opi sy wa ne wy kro cze nie jest za tem czy -

nem in dy wi du al nym, gdyż je go spraw cą mo że być tyl ko oso ba

le gal nie po sia da ją ca broń. Moż na je po peł nić przez dzia ła nie

lub za nie cha nie, umyśl nie lub nie umy śl nie. Jest to wy kro cze -

nie for mal ne. 

In nym istot nym prze pi sem jest art. 51 ust. 2 pkt 7, któ ry

sta tu uje czyn po le ga ją cy na prze cho wy wa niu oraz no sze niu

bro ni i amu ni cji w spo sób umoż li wia ją cy do stęp do nich osób

po stron nych. Zgod nie z za sa dą wy ra żo ną w art. 32 ust. 1 Usta -
wy, broń i amu ni cję na le ży prze cho wy wać i no sić w spo sób

unie moż li wia ją cy do stęp do nich osób nie upo waż nio nych.

Szcze gó ły z tym zwią za ne za war te zo sta ły w Roz po rzą dzeniu

Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji z 3 kwiet nia

2000 r. w spra wie prze cho wy wa nia, no sze nia oraz ewi den cjo no -

wa nia bro ni i amu ni cji (Dz.U. nr 27, poz. 343). Po stę po wa nie nie zgod -

ne z re gu ła mi tam za war ty mi sta no wi o isto cie ko men to wa ne go wy kro -

cze nia. Dla przy kła du przy ta cza ne roz po rzą dze nie prze wi du je

re gla men ta cję w za kre sie no sze nia bro ni pal nej. Oso by, któ re uzy ska -

ły po zwo le nie na broń bez pra wa jej no sze nia lub z ogra ni czo nym pra -

wem no sze nia, mo gą ją prze no sić je dy nie na pod sta wie spe cjal ne go

ze zwo le nia wy da ne go przez wła ści wy or gan Po li cji. W prze ciw nym ra -

zie po peł nia ją wy kro cze nie okre ślo ne w art. 51 ust. 2 pkt 10 Usta wy.

Pod mio tem te go wy kro cze nia mo że być tyl ko oso ba po sia da ją ca broń.

Jest to wy kro cze nie for mal ne, któ re moż na po peł nić przez dzia ła nie

lub za nie cha nie zarówno umyśl nie, jak i nie umyśl nie.

nad kom. dr AR KA DIUSZ GLISZ CZYŃ SKI
p.o. kie row ni ka Za kła du In ter wen cji Po li cyj nych 

Szko ły Po li cji w Słup sku

1 Zob. Uchwa ła Są du Naj wyż sze go – Izba Kar na z 24 lip ca 2001 r., I KZP 10/01,

OSNKW 2001, nr 9–10, poz. 76.

2 Zob. Wy rok SA w Lu bli nie z 20 września 2002 r., sygn. akt II AKa 173/01, OSA z 2002 r.,

z. 5, poz. 36.

3 Zob. Wy rok Są du Ape la cyj ne go we Wro cła wiu z 28 grud nia 2007 r. II AKa 371/07, OSA 2008

nr 4, poz. 19, str. 9.

4 Zob. Wy rok NSA z 29 ma ja 2008 r., II OSK 557/07. 
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UWA GI
Art. 51 ust. 2 pkt 4 usta wy o bro ni i amu ni cji – wy kro cze nie po le ga ją ce na no sze niu bro -
ni przez oso bę znaj du ją cą się w sta nie po uży ciu al ko ho lu, środ ka odu rza ją ce go lub
sub stan cji psy cho tro po wych al bo środ ka za stęp cze go.
Przed miot ochro ny – ochro na bez pie czeń stwa osób trze cich przed za gro że niem wy nika -
ją cym z po słu gi wa nia się bro nią przez oso bę, któ ra ma nad nią ogra ni czo ną kon to lę. 
Stro na przed mio to wa – po le ga ła na no sze niu bro ni  w sta nie po uży ciu al ko ho lu, środ ka
odu rza ją ce go lub s ub stan cji psy cho tro po wych al bo środ ka za stęp cze go.
Pod miot  – in dy wi du al ny (oso ba le gal nie po sia da ją ca broń).
Stro na pod mio to wa – wy kro cze nie, któ re moż na po peł nić przez dzia ła nie lub za nie cha -
nie, umyśl nie lub nie umyśl nie.
Art. 51 ust. 2 pkt 7 usta wy o bro ni i amu ni cji – wy kro cze nie po le ga ją ce na prze cho wy -
wa niu oraz no sze niu bro ni i amu ni cji w spo sób umoż li wia ją cy do stęp do nich osób po -
stron nych.  
Przed miot ochro ny– prze strze ga nie re guł do ty czą cych prze cho wy wa nia oraz no sze nia
bro ni i amu ni cji. 
Stro na przed mio to wa – prze cho wy wa nie oraz no sze nie bro ni i amu ni cji. 
Pod miot – in dy wi du al ny (oso ba po sia da ją ca broń i amu ni cję).
Stro na pod mio to wa – wy kro cze nie, któ re moż na po peł nić przez dzia ła nie lub za nie cha nie
tak umyśl nie, jak i nie umyśl nie.
Uży te okre śle nia (wy bra ne): 
Na rzę dzia i urzą dze nia, któ rych uży wa nie mo że za gra żać ży ciu lub zdro wiu – 1) broń bia -
ła w po sta ci: ostrzy ukry tych w przed mio tach nie ma ją cych wy glą du bro ni, ka ste tów i nun -
cza ko, pa łek po sia da ją cych za koń cze nie z cięż kie go i twar de go ma te ria łu lub za wie ra ją cych
wkład ki z ta kie go ma te ria łu, pa łek wy ko na nych z drew na lub in ne go cięż kie go i twar de go
ma te ria łu imi tu ją ce go kĳ bejs bo lo wy; 2) broń cię ci wo wa w po sta ci kusz; 3) przed mio ty
prze zna czo ne do obez wład nia nia osób za po mo cą ener gii elek trycz nej.   
Okre śle nie ,,no sze nie bro ni” – ozna cza każ dy spo sób prze miesz cza nia bro ni przez oso -
bę po sia da ją cą po zwo le nie na tę broń, w tym rów nież trans por to wa nie jej pry wat nym środ -
kiem trans por tu.
UWA GA!
1. Po sia da nie ory gi nal ne go ki ja bejs bo lo we go nie wy ma ga ze zwo le nia – po dob nie jak po -
sia da nie in nych przed mio tów słu żą cych do upra wia nia spor tu, jak cho ciaż by łuk, młot,
oszczep. 
2. Przy usta le niu, czy da ny przed miot jest na rzę dziem nie bez piecz nym, na le ży brać pod
uwa gę nie spo sób je go uży cia, ale je go wła ści wo ści i ce chy.  
3. Zgod nie z art. 18 ust. 1 pkt 4 usta wy po zwo le nie na broń co fa się, gdy oso ba, któ ra no -
si ła broń, znaj do wa ła się w sta nie po uży ciu al ko ho lu, środ ka odu rza ją ce go lub sub stan -
cji psy cho tro po wej al bo środ ka za stęp cze go.  

Po li cja 997, 2014/6

✄

✄
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Sprawność organizacji, efektywność oraz jej system
obronny przeciwko sytuacjom kryzysowym w dużej
mierze zależy od tego, w jakim stopniu zintegrowani są
pracujący w niej ludzie. Integracja pracowników to
jeden z celów i zadań komunikacji wewnętrznej. 

J ed nym z za dań ko mu ni ka cji we wnętrz nej jest utrwa la nie wła -

ści wych po staw pra cow ni czych, kul tu ry i toż sa mo ści z in sty tu -

cją. In nym to mo ty wo wa nie pra cow ni ków do efek tyw niej szej

pra cy, a prze ło żo nych do kształ to wa nia wła ści wych re la cji z pod -

wład ny mi. W li te ra tu rze spo ty ka się po rów na nie ko mu ni ka cji we -

wnętrz nej do ukła du od por no ścio we go. Ta kie spoj rze nie po zwa la

zro zu mieć, że sku tecz ne in for mo wa nie, edu ko wa nie i mo ty wo wa nie

bu du je zdro we re la cje, do brą at mos fe rę i mi ni ma li zu je ry zy ko wy -

stą pie nia sy tu acji kry zy so wych.

Nie da się stwo rzyć przy ja zne go śro do wi ska pra cy bez wła ści wie

dzia ła ją cej ko mu ni ka cji we wnętrz nej, a tej nic tak nie sprzy ja, jak in -

te gra cja. Naj lep sze są ta kie me to dy in te gra cyj ne, któ re an ga żu ją cały

ze spół, któ re da ją w cza sie wspól nej re ali za cji za dań po czu cie, że

wszy scy są so bie wza jem nie po trzeb ni. 

STRONG MAN
W ma zo wiec kim gar ni zo nie jed ną z me tod in te gra cji po li cjan tów

i pra cow ni ków Po li cji są im pre zy spor to we, któ re or ga ni zo wa ne są

od kil ku lat m.in. przy współ udzia le Za rzą du Wo je wódz kie go NSZZ

Po li cjan tów woj. ma zo wiec kie go. Im pre zą, któ ra cie szy się naj więk -

szym po wo dze niem i od trzech lat przy cią ga tłu my mi ło śni ków spor -

tów si ło wych, jest STRONG MAN – Otwar te Mi strzo stwa Ma zow sza

Służb Mun du ro wych i Ama to rów. 

– Te go ty pu im pre zy, w któ rych star tu ją nie tyl ko po li cjan ci, ma ją

na ce lu przede wszyst kim zin te gro wa nie re pre zen tan tów służb mun -

du ro wych, że by w przy szło ści le piej nam się współ pra co wa ło – mówi

aspirant sztabowy Ra fał Kruk, prze wod ni czą cy Za rzą du Wo je wódz -

kie go NSZZ Po li cjan tów woj. ma zo wiec kie go.

W ubie głym ro ku za wo dy si ła czy przy cią gnę ły tłu my miesz kań ców

mia sta. Już od sa me go ra na zbie ra li się przed ra dom ską Ga le rią Sło -

necz ną, gdzie roz gry wa no za wo dy. Przy szli do pin go wać mun du ro -

wych. Na star cie sta nę li przed sta wi cie le ma zo wiec kiej i ra dom skiej

po li cji, stra ży miej skiej, stra ża cy, funk cjo na riu sze Stra ży Gra nicz nej

i Agen cji Bez pie czeń stwa We wnętrz ne go.

Funk cjo na riu sze mu sie li zmie rzyć się mię dzy in ny mi w kon ku ren -

cjach po le ga ją cych na prze cią ga niu po li cyj ne go fia ta du ca to, dźwi ga -

niu pra wie pół to ra to no we go au ta oso bo we go, czy no sze niu

kil ku dzie się cio ki lo gra mo wych wa li zek. Za wod ni ków star tu ją cych

w za wo dach okla ski wa ła m.in. Ju sty na Koz dryk – srebr na me da list -

ka pa ra olim pia dy w Pe ki nie, a na co dzień pra cow ni ca Ko men dy Po -

wia to wej Po li cji w Grój cu. 

Służ by bio rą ce udział w za wo dach wy sta wi ły tak że sprzęt, któ ry

był do dys po zy cji osób od wie dza ją cych za wo dy.

PŁY WA NIE, MA RA TO NY
KWP zs. w Ra do miu oraz po li cyj ne związ ki za wo do we dwu krot nie

zor ga ni zo wa ły tak że Otwar te Mi strzo stwa Po li cji i Służb Mun du ro -

wych w Pły wa niu. Pod sta wą w or ga ni za cji te go ty pu im prez jest zna -

le zie nie part ne ra ze wnętrz ne go, któ ry wspo mo że stro nę lo gi stycz ną

przed się wzię cia. W przy pad ku za wo dów or ga ni zo wa nych w Ra do miu

są to ga le ria han dlo wa oraz lo kal ny Aqu apark i klub fit ness. 

Du żą po pu lar no ścią wśród po li cjan tów i pra cow ni ków Po li cji cie -

szą się ma ra to ny. Bar dzo czę sto bio rą w nich udział ja ko dru ży na. Tak

by ło pod czas ubie gło rocz ne go „Sło necz ne go Bie gu”, z któ re go do -

chód zo stał prze ka za ny na Sło necz ny Dom Dziec ka w Ra do miu.

W bie gu bra ła udział dru ży na KWP zs. w Ra do miu, w któ rej skład

we szli m.in. za stęp ca ma zo wiec kie go ko men dan ta wo je wódz kie go

Po li cji insp. Ja nusz Stęp niak, rzecz nik pra so wy kom. Ali cja Śle dzio -

na i Ra fał Je żak z Ze spo łu Pra so we go KWP zs. w Ra do miu. 

– Dzię ki ta kim ini cja ty wom na sze śro do wi sko jest bar dzo zży te

– mó wi Ra fał Je żak. – W cza sie przy go to wa nia do nich i pod czas za -

wo dów moż na nie tyl ko wal czyć ze swo imi sła bo ścia mi, ale tak że

po czuć, że je ste śmy czę ścią gru py, któ ra ra zem pra cu je i ra zem wy -

po czy wa. Ma to ogrom ny wpływ na wspól ną pra cę, bo je że li można

na ko goś li czyć w cza sie za wo dów, to tym bar dziej moż na ocze ki wać

wspar cia w obo wiąz kach służ bo wych – pod su mo wu je.

MAG DA LE NA SI CZEK -ZA LEW SKA
ko or dy na tor ko mu ni ka cji we wnętrz nej KWP zs. w Ra do miu

zdj. KWP zs. w Ra do miu
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In te gra cja
na spor to wo
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O pre ce den cji mo że my mó wić tak że w sy tu acjach co dzien nych.

Oto kil ka ta kich, co do któ rych po ja wia ją się py ta nia.

PO WI TA NIE I PRZED STA WIA NIE
Oso ba mniej waż na pre ce den cyj nie pierw sza mó wi „dzień do bry”

oso bie waż niej szej. W sy tu acjach służ bo wych pierw szy „dzień do -

bry” mó wi pod wład ny prze ło żo ne mu, oso ba o niż szej ran dze, oso -

bie o wyż szej ran dze. Nie ma zna cze nia, czy oso ba wyż sza ran gą

jest męż czy zną czy ko bie tą. W pra cy de cy du je miej sce w hie rar chii

służ bo wej. W po wi ta niu przez po da nie rę ki oso ba, któ ra jest waż -

niej sza w hie rar chii służ bo wej, pierw sza wy cią ga rę kę na po wi ta -

nie. Pod czas spo tkań to wa rzy skich, o ile spo tka nie nie jest

im pre zą or ga ni zo wa ną przez za kład pra cy,

to ko bie ta pierw sza wy cią ga rę kę na po wi -

ta nie, mi mo że męż czy zna jest jej prze ło -

żo nym. Oso by niż sze ran gą przed sta wia ne

są lub przed sta wią się oso bom wyż szej

rangi. 

Pod kreśl my raz jesz cze, na grun cie za wo -

do wym pod czas przed sta wia nia czy wi ta nia

nie gra ją ro li róż ni ce wie ko we czy płeć. Przy -

kła do wo: mło de mu kie row ni ko wi przed sta -

wi my star szą pra cow ni cę. 

PRZE PUSZ CZA NIE W DRZWIACH
Wie le nie po ro zu mień zwią za nych jest

z prze pusz cza niem w drzwiach. I tu obo wią -

zu ją dwie pre ce den cje: to wa rzy ska i za wo -

do wa. W świe tle to wa rzy skiej męż czy zna

prze pusz cza ko bie tę w drzwiach, w za wo do -

wej pod wład ny prze pusz cza zwierzch ni ka

i tu płeć nie ma zna cze nia. 

Zda rza ją się jed nak sy tu acje to wa rzy skie,

w któ rych to męż czy zna po wi nien wcho dzić

do po miesz cze nia czy bu dyn ku pierw szy.

Po win no dziać się tak wte dy, gdy wcho dzi -

my do miej sca nie zna ne go, po ten cjal nie nie bez piecz ne go. Męż czy -

zna po wi nien naj pierw „spraw dzić te ren”, a nie na ra żać ko bie tę.

Dru ga sy tu acja zwią za na jest z so lid ny mi drzwia mi, któ re otwie ra ją

się do we wnątrz. Męż czy zna po wi nien przejść przez nie pierw szy

i przy trzy mać je tak, by ko bie ta mo gła wejść do bu dyn ku. Trze cia

za sa da, o któ rej war to pa mię tać, w drzwiach prze pusz cza my wy cho -

dzą cych. We wszyst kich wy pad kach war to pa mię tać, że w każ dej,

zwłasz cza trud nej do zde fi nio wa nia sy tu acji, trze ba pa mię tać o życz -

li wo ści i ra cjo nal no ści.

WY CHO DZE NIE Z WIN DY
Wbrew po wszech nej opi nii pod czas wy cho dze nia z win dy nie obo -

wią zu ją za sa dy pre ce den cji. W więk szo ści wy pad ków pierw sza wy -

cho dzi z win dy ta oso ba, która stoi bli żej drzwi. Bio rąc pod uwa gę, że

drzwi win dy mo gą się za mknąć, nie ma cza su na usta le nia, kto pierw -

szy wy cho dzi.

SA MO CHÓD 
Gdy kie row cą sa mo cho du jest je go wła ści ciel, naj waż niej szy gość

wła ści cie la, bę dzie sie dział obok nie go na przed nim fo te lu pa sa że ra,

oso ba nu mer 2 na tyl nym sie dze niu za pa sa żerem, na stęp ne w ko lej -

no ści są miej sce za kie row cą i, wresz cie, miej sce po środ ku tyl nej ka -

na py au ta. W przy pad ku aut służ bo wych, gdy kie row cą jest oso ba

za trud nio na na to sta no wi sko przez urząd czy fir mę, naj waż niej sza

oso ba sie dzi za przed nim sie dze niem pa sa że ra, dru ga w ko lej no ści

za kie row cą, trze cia po środ ku tyl nej ka na py, czwar ta na przed nim

sie dze niu, obok kie row cy. Rów nież w tym wy pad ku na le ży za cho wać

ela stycz ność. By wa ją prze cież bar dzo waż ni lu dzie, któ rzy za wsze

sia da ją z przo du, obok kie row cy. 

TO A STY
Pod czas ofi cjal nych i mniej ofi cjal nych przy jęć naj pierw to ast wy gła -

sza go spo darz, na stęp nie gość. Naj czę ściej pierw szy to ast wy gła sza -

ny jest przez go spo da rza po spo ży ciu da nia

głów ne go (pod czas obia dów) lub przy oka zji po wi -

ta nia go ści na przy ję ciach ty pu kok tajl. Na to ast

go spo da rza po wi nien od po wie dzieć naj waż niej szy

gość.

PRZY STO LE
Ukła da nie ko lej no ści i miej sca osób jest jed ną

z naj bar dziej zło żo nych kwe stii w sztu ce dy plo ma -

cji. Na po cząt ku usta la my miej sce ho no ro we, któ -

re naj czę ściej znaj du je się na prze ciw ko drzwi

wej ścio wych, lub – gdy w po miesz cze niu jest tyl -

ko wej ście bocz ne – na prze ciw ko okien. Miej sce

ho no ro we nie jest jed nak miej scem naj waż niej -

szym. Znaj du je się ono po pra wej stro nie miej sca

go spo da rza, któ ry zaj mu je naj waż niej sze miej sce.

Ko lej ność zaj mo wa nych miejsc roz po czy na się wła -

śnie od te go miej sca. Po zo sta łych go ści sa dza my

we dle ran gi, bio rąc jed nak pod uwa gę za rów no

prze bieg roz mów przy sto le, jak i do bre sa mo po -

czu cie go ści. Naj le piej oso by o po dob nych za in te -

re so wa niach, a tak że te, któ re się jesz cze nie zna ją,

po sa dzić ra zem. Re gu ły te do ty czą ofi cjal nych spo t-

kań czy obia dów. 

Pod czas spo tkań pry wat nych, oprócz miej sca go spo da rzy, za sa da

pra wi dło we go roz sa dze nia go ści ra czej nie obo wią zu je. Każ dy z go ści

sia da na wy bra nym przez sie bie miej scu. I jesz cze uwa ga do ty czą ca

we sel. Mło dzi wraz z ro dzi ca mi po win ni wcze śniej za de cy do wać,

gdzie po szcze gól ni go ście bę dą mie li swo je miej sca, a na sto łach po -

sta wić wi zy tów ki z imie niem i na zwi skiem.

prof. dr hab. MICHAŁ IWASZKIEWICZ, 
znawca i wykładowca protokołu dyplomatycznego 

i dobrego obyczaju. Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności
Społecznych w Poznaniu, 

członek Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego
Policji

zdj. Andrzej Mitura

Precedencja na co dzień
Precedencja to inaczej porządek pierwszeństwa.
Zwykle o precedencji mówimy w przypadku
oficjalnych uroczystości czy ważności zajmowanych
przez gości stanowisk. 
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Kin ga naj lep sza 
w Eu ro pie 

Naj pierw był suk ces na mi strzo -

stwach Pol ski. Sierż. sztab. Kin ga

Szwe da z KPP w Tu cho li pod ko niec

kwiet nia zo sta ła mi strzy nią Pol ski

w fit ness syl wet ko wym w ka te go rii 

po wy żej 168 cm. Zwy cię ży ła tak że

w kla sy fi ka cji OPEN, wy gry wa jąc z ry -

wal ka mi z in nych ka te go rii. 

Od 15 do 19 ma ja br. w hisz pań skiej

San ta Su san na od by wa ły się Mi strzo stwa Eu ro py w Kul tu ry sty -

ce i Fit ness. Kin ga Szwe da za ję ła na nich tak że pierw sze miej -

sce! Gra tu lu je my. 

O po li cjant ce z Tu cho li pi sa li śmy w ubie głym ro ku w ma te ria -

le „Ma rze nia się speł nia ją” („Po li cja 997” li piec 2013 r.). Przy -

po mnĳ my – Kin ga Szwe da w 2013 r. za de biu to wa ła w świe cie

kul tu ry sty ki i fit ness. Od ra zu się gnę ła po mi strzo stwo Pol ski,

a na ubie gło rocz nych mi strzo stwach Sta re go Kon ty nen tu upla -

so wa ła się na pią tej po zy cji. 

*** 

W Mi strzo stwach Pol ski w Kul tu ry sty ce i Fit ness, któ re od -

by ły się w dniach 25 – 27 kwiet nia w Kiel cach, bły snę li rów nież

pa no wie po li cjan ci. Sierż. sztab. Krzysz tof Stu dziń ski z OPP we

Wro cła wiu za jął pierw sze miej sce w kul tu ry sty ce kla sycz nej

w ka te go rii do 180 cm oraz pierw sze miej sce w kla sy fi ka cji

OPEN. Post. Ja kub Szczer ba ze sto łecz ne go OPP w kie lec kich

mi strzo stwach Pol ski za jął dru gie miej sce w pa rach, ra zem z Kają

Woj cie chow ską. Ja kub Szczer ba na mi strzo stwach Eu ro py za jął

czwar te miej sce w kul tu ry sty ce kla sycz nej ju nio rów.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. z ar chi wum mi strzy ni 

169 km 
po gó rach

25 kwiet nia 2014 r. sierż. sztab.

Pa weł Hał gas, dziel ni co wy z V

Ko mi sa ria tu Po li cji w Wał brzy chu,

re pre zen tu jąc NSZZP w Wał brzy -

chu, wy star to wał w bie gu Ul tra

Trail Mt. Fu ji (UTMF) w Ja po-

nii. Bieg na dy stan sie 169 km 

z prze wyż sze niem do dat nim oko -

ło 9500 m wy star to wał z miej sco wo ści Ka wa gu chi ko, a tra sa bie -

gła wo kół naj wyż sze go szczy tu Kra ju Kwit ną cej Wi śni – Fu dżi.

Pa weł ukoń czył bieg z cza sem 39:08:05, pla su jąc się na 320. po -

zy cji na 1420 star tu ją cych. Gór ski trial miał licz ne od cin ki tech -

nicz ne. UTMF jest bie giem part ner skim z Ul tra Tra il du Mont

Blanc (UTMB); ma ją cym po dob ny dy stans i prze wyż sze nia,

któ ry Pa weł ukoń czył we wrze śniu 2013 ro ku z cza sem 42:11:41,

pla su jąc się na 1012. po zy cji na oko ło 2300 za wod ni ków. Oba

bie gi od te go ro ku na le żą do fe de ra cji Ul tra Tra il World To ur

(UTWT), zrze sza ją cej dzie sięć naj po waż niej szych ul tra ma ra to -

nów na świe cie. 

MAR TA CHLA STA WA
zdj. Pa weł Hał gas 

Bieg na
Mon te 
Cas si no 

17 ma ja br. re pre zen ta cja

Po li cji wzię ła udział w bie -

gu na Mon te Cas si no, zor -

ga ni zo wa nym dla uczcze nia 70. rocz ni cy zdo by cia przez żoł nie rzy

2. Kor pu su Pol skie go pod do wódz twem gen. Wła dy sła wa An der sa gór -

skie go ba stio nu bro nio ne go przez We hr macht. Zwy cię stwo Po la ków

w trwa ją cej kil ka mie się cy bi twie otwo rzy ło alian tom dro gę na Rzym.

Bitwa o Mon te Cas si no jest uzna wa na za jed ną z naj bar dziej za cię tych

pod czas II woj ny świa to wej i wy mie nia na obok walk o Sta lin grad, bi twy

na Łu ku Kur skim, lą do wa nia w Nor man dii i po wsta nia war szaw skie go.

Zwy cię stwo we Wło szech zo sta ło oku pio ne śmier cią 1052 pol skich żoł -

nie rzy, wy pro wa dzo nych wcze śniej z so wiec kich ła grów przez gen. An -

der sa. Do bie gu do pusz czo no wła śnie 1052 za wod ni ków z Pol ski. Każ dy

obok nu me ru star to we go miał wy szcze gól nio ny sto pień i na zwi sko jed ne -

go z po le głych. W bie gu wy star to wa ło ogó łem po nad 2 tys. bie ga czy z ca -

łe go świa ta. 

Bieg na 10 km na Mon te Cas si no to idea, na któ rą wpadł Bo gu sław Ma -

miń ski, wi ce mistrz świa ta i Eu ro py w bie gu na 3 km z prze szko da mi.

Lek ko atle ta tak że wziął udział w gór skich zma ga niach, po dob nie jak 

in ni zna ni przed sta wi cie le świa ta spor tu, me diów oraz woj ska i in nych

służb mun du ro wych. Pol scy po li cjan ci spi sa li się bar dzo do brze. Adam

Thiel z KPP w Lę bor ku za jął trze cie miej sce w ka te go rii M 40. Za raz

za nim w tej sa mej ka te go rii upla so wał się Ma ciej Woj cie chow ski z WSPol.

w Szczyt nie. An na Woj tu le wicz z KMP w Bia łym sto ku za ję ła dru gie miej -

sce w ka te go rii ko biet do 35. ro ku ży cia, a Ja kub Bur ghardt z KP w Kry -

ni cy w tej sa mej ka te go rii wie ko wej męż czyzn upla so wał się na czwar tej

po zy cji. 

De le ga cja pol skich po li cjan tów (na zdj.) z insp. Ro ber tem Żół kiew -

skim, p.o. dy rek to ra Ga bi ne tu Ko men dan ta Głów ne go Po li cji na cze le

oraz mł. insp. To ma szem Ku bic kim, ko men dan tem KPP w Ole śnie, ka -

pi ta nem dru ży ny spor to wej wzię ła udział w uro czy sto ściach rocz ni co -

wych na Pol skim Cmen ta rzu Wo jen nym w Do li nie Śmier ci na Mon te

Cas si no.

PA WEŁ OSTA SZEW SKI 
zdj. z ar chi wum po li cyj nej dru ży ny

Za wo dy na mo rzu 
Zwy cię stwem re pre zen ta cji KWP

w Ka to wi cach za koń czy ły się II Węd -

kar skie Mi strzo stwa Po li cji zor ga ni zo -

wa ne przez SP w Słup sku. Węd ka rze

ry wa li zo wa li na bał tyc kich ło wi skach

od da lo nych 40 ki lo me trów od brze gu.

W kla sy fi ka cji in dy wi du al nej zwy cię -

żył Ar ka diusz Żo łą dek z KGP (2,40 kg

zło wio nej ry by). Dru gie miej sce za jął

Ja cek Świerz biń ski z KPP w Moń kach (2,30 kg), a trze cie Se ba stian Bia -

łas z KWP w Ka to wi cach (2,15 kg). W kla sy fi ka cji dru ży no wej zwy cię ży ła

re pre zen ta cja KWP w Ka to wi cach (14 kg) przed ze spo łem z KWP w Bia -

łym sto ku (13,70 kg) i węd ka rza mi z KWP w Ło dzi (13,50 kg).

PIOTR KO ZŁOW SKI 
zdj. Radosław Karnowski
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Strong man 2014 
Już po raz pią ty od by ły się

w Kło buc ku za wo dy naj sil niej -

szych po li cjan tów. 1 ma ja br. pa -

no wie ry wa li zo wa li w pię ciu

kon ku ren cjach: spa cer far me ra

z wa liz ka mi o wa dze 100 kg, spa -

cer Busz me na z ra mą wa żą -

cą 240 kg, uchwyt Her ku le sa

– utrzy my wa nie plat for my z sa -

mo cho dem KIA Ce ed, wy ci ska nie plat for my z qu adem oraz prze cią ga nie ośmio -

to no we go ti ra. 

Naj sil niej szym za wod ni kiem oka zał się Ma te usz Osta szew ski z KPP w Wej he -

ro wie. Dru gie miej sce za jął Adam An toś kie wicz, re pre zen tu ją cy Straż Gra nicz -

ną, a trze cie Ma riusz Ta łaj z KPP w Kło buc ku.

P. Ost. 
zdj. Mar ta La dow ska

Po li cjant ka z czte re ma me da la mi 
Sierż. Ilo na Dzia ła z IV KP w Lu bli nie zdo by ła czte ry me da le we Wło szech

na Mi strzo stwach Eu ro py w Ta ekwon -Do ITF. Dwa srebr ne w kon ku ren cjach

in dy wi du al nych: w wal kach w ka te go rii do 56 kg oraz w ukła dach for mal -

nych II dan. Dru ży no wo re pre zen ta cja pań, któ rej ka pi ta nem jest lu bel ska po li -

cjant ka, zdo by ła zło to w wal kach i sre bro w ukła dach. W sta ty sty ce me da lo wej

Pol ska za ję ła pierw sze miej sce, a na sze dru ży ny wy bra no naj lep szy mi ze spo ła mi

mi strzostw. Pol ska zo sta ła tak że ogło szo na naj lep szym pań stwem w ka te go rii se -

nio rów i ju nio rów.   P.O. 

Spor to we za po wie dzi
Ze wzglę du na trud ne wa run ki at mos fe rycz ne od -

wo ła no w ma ju Ogól no pol skie Za wo dy Po li cji w Ko -

lar stwie Prze ła jo wym, któ re od bę dą się w ter mi nie

póź niej szym. 

W czerw cu pla no wa ne są na stę pu ją ce im pre zy

z har mo no gra mu cen tral ne go: 

– Mię dzy na ro do we Mi strzo stwa Po li cji w Siat ków -

ce Pla żo wej „Tu rek 2014” – przy go to wy wa ne przez

KPP w Tur ku; 

– Otwar te Mi strzo stwa Jed no stek Szko le nio wych

Po li cji w Pił ce Noż nej Dru żyn 6-oso bo wych – SP

w Pi le;

– XIII Spływ Ka ja ko wy Po li cjan tów – Ko mi sja Tu -

ry sty ki Re sor tu Spraw We wnętrz nych; 

– VI Ogól no pol ski Tur niej Klas Po li cyj nych – SP

w Pi le; 

– II Ogól no pol skie Za wo dy Ra tow ni ków Po li cyj -

nych z Kwa li fi ko wa nej Pierw szej Po mo cy – SP

w Słup sku; 

– Mię dzy na ro do wy Tur niej Dru żyn Po li cji Kon nej

– KMP w Czę sto cho wie. 

Pierw szych pięć im prez od by wa się w ra mach ob -

cho dów 95-le cia Po li cji. 
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Na początek bardzo banalne pytanie:
dlaczego dziennikarz telewizyjny
i wykładowca akademicki bierze się
za pisanie książek? I dlaczego akurat są to
(w przewadze) kryminały?

– Przed la ty, kie dy jesz cze pra co wa łem

w TVP Szcze cin, zo sta łem tzw. re dak to rem

pro gra mu ją co -za ma wia ją cym. To spo wo do wa -

ło, że nie bar dzo mo głem speł niać się ja ko re -

ali za tor mo ich ulu bio nych te le wi zyj nych form

do ku men tal nych, bo prze cież nie mo głem

sam sobie zle cać pra cy. Że by za tem do koń ca

nie zu rzęd ni czeć, za bra łem się za pi sa nie.

Naj pierw opo wia dań, co za owo co wa ło w ro ku

2000 Latem oszustów, a po tem przez kil ka lat

pró bo wa łem dłuż szych form. Wresz cie w 2005

ro ku jed ną z nich od wa ży łem się po ka zać i wy -

sła łem ja ko po wieść na kon kurs Wy daw nic twa

Bel lo na. Dru gie miej sce nie przy nio sło jed nak

pu bli ka cji, więc pró bo wa łem da lej. Wy my śli -

łem so bie wów czas zło dzie ja dzieł sztu ki,

któremu przy pi sa łem prak tycz nie wszyst kie

więk sze kra dzie że w Pol sce, po cząw szy od

Zdję cia z krzy ża Ru ben sa, skra dzio ne go z ka -

te dry w Ka li szu w 1973 ro ku. Ten kry mi nał

miał ty tuł Mu zeum fal sy fi ka tów i uka zał

w 2008 ro ku. 

W tym sa mym ro ku ukoń czy łem ko lej ną ze

swo ich „ćwi czeb nych” po wie ści – tym ra zem

by ła to ty po wa „bab ska” książ ka (bo chcia łem

się i z tą od mia ną po wie ści zmie rzyć). Wy szła

ja ko Mię dzy sło wa mi (mi mo mo ich opo rów

wo bec zbież no ści z ty tu łem fil mu So fii Cop -

po li). Po tem na pi sa łem dwie po wie ści oby cza -

jo we, ale nikt ich nie chciał – wy daw cy po

pro stu szu ka li al bo ksią żek bab skich, al bo kry -

mi nal nych. No to po sta wi łem zno wu na kry -

mi nał. Tym ra zem po czę ści skan dy naw ski,

ja kim jest Wiel błąd przy bra mie.

Jak to się ma do wy kła dow cy aka de mic kie -

go? Ni jak. Pi sa nie po pro stu z cza sem sta ło się

mo ją od skocz nią od rze czy wi sto ści i spo so bem

spę dza nia wol ne go cza su. Za miast więc zbie -

rać znacz ki al bo ga pić się w te le wi zor – pi szę.

Jak wyglądała Pana kwerenda
przed przystąpieniem do pisania Wielbłąda?
Czy zna Pan tak dobrze i osobiście
Kopenhagę jak Szczecin?

– Wiel błąd przy bra mie jest od po cząt ku

do koń ca fik cją li te rac ką. Z tym, że opar tą

na pew nych fak tach i dzie ją cą się w praw dzi -

wych miej scach. Praw dą np. jest, że w 1956

ro ku skra dzio no ze szcze ciń skiej Bal to ny

szwaj car skie ze gar ki – praw do po dob nie je den

z nich ku pił gdzieś w ko mi sie w la tach 60. mój

oj ciec i mam go do dziś. Fak tem jest atak

na ra dziec ki kon su lat w 1956 ro ku, ale już

wplą ta nie w te zda rze nia jed ne go z bo ha te rów

to kom plet na fik cja. Praw dą są też opo wie ści

o szcze ciń skich fe sti wa lach mło dych ta len tów,

praw dzi we jest Café 22, skąd po dzi wia ją pa -

no ra mę mia sta bo ha te ro wie, jak naj bar dziej

praw dzi wy jest szcze ciń ski Cmen tarz Cen tral -

ny, a tak że ten ko pen ha ski – As si stens Kir ke -

ga ard. Nie znam oczy wi ście tak do brze

Ko pen ha gi, jak Szcze ci na, ale więk szość opi sa -

nych w książ ce miejsc wi dzia łem na wła sne

oczy – jak choć by prze pięk ny dzie dzi niec Ko -

men dy Głów nej Po li cji w Ko pen ha dze, któ rym

za chwy ca się Iza ak Kop per.

Czy Pański główny bohater Olaf Potocki ma
swój pierwowzór w żywym policjancie
(niekoniecznie duńskim), czy jest tylko
wytworem autorskiej fantazji?

– Ko mi sarz Po toc ki jest zde cy do wa nie po -

sta cią fik cyj ną. Umie ści łem go w Ko pen ha dze,

bo tam prze cież za czął gra so wać Lu cjan Sil -

ber ste in, któ re go tro pi Po toc ki. Za pi sa łem mu

w ży cio ry sie, że jest dziec kiem emi gran tów

po li tycz nych z Pol ski z 1970 ro ku, bo z ra cji

wie ku nie mógł być tych z emi gra cji mar co -

wej. Na ka za łem mu sła bość do mło dych ko -

biet, ale i też za ka za łem bliż szych kon tak tów

z 19-let nią Es te rą, cór ką je go przy ja cie la Iza -

aka. Czy praw dzi wy gli niarz by mnie po słu -

chał? Wnio sek jest je den – jak się chce mieć

peł ną wła dzę nad swo im bo ha te rem, naj le piej

go po pro stu wy my ślić.

W powieści jest też drugi policjant:
emerytowany inspektor Wada, fan
kryminałów i bigbitu. Dał mu Pan

za towarzysza 44-letniego złotnika Leona
Ciesielskiego jr. Razem tworzą ciekawy
duet, mnie kojarzący się z Holmesem
i Watsonem... Będzie kontynuacja ich
przygód?

– Pa ra Wa da/Cie siel ski jr. w dru giej czę ści

po wie ści (któ ra po wo li za czy na się już ro dzić)

ra czej w ta kiej kon fi gu ra cji nie prze trwa. Na -

to miast z ca łą pew no ścią bę dzie in ny du et

typu Hol mes i Wat son, choć by tyl ko dla te go,

by bo ha ter miał z kim dzie lić się swo imi spo -

strze że nia mi i wąt pli wo ścia mi. Szcze gó łów

jed nak na ra zie nie chcę zdra dzać, bo sam jesz -

cze nie wiem, jak to bę dzie w osta tecz no ści. 

Wra ca jąc na to miast do in spek to ra Wa dy, to

chciał bym zwró cić uwa gę na po wód, dla któ re -

go jest on na mięt nym czy ta czem kry mi na łów

– mia no wi cie, wzo rem bo ha te ra po wie ści Gra -

dy’ego Sześć dni Kon do ra (spo pu la ry zo wa nej

przez film Trzy dni Kon do ra Pol lac ka), ana li -

zu je on wszyst kie, na wet naj bar dziej nie re al -

ne, kry mi nal ne przy pad ki, co z ko lei po zwa la

mu my śleć nie sza blo no wo i osią gać za wo do we

suk ce sy.

Dość ważną rolę w powieści odgrywa
filozofia Kierkegaarda – czy dla Pana
akurat ten filozof ma jakieś osobiste
znaczenie?

– Fi lo zo fia Kier ke ga ar da w Wiel błą dzie jest

na stęp stwem po wie ścio we go przy pad ku –

otóż ko mi sarz Olaf Po toc ki ca łe swo je ży cie

miesz ka w Ko pen ha dze przy Nor re bro ga de,

któ ra to uli ca są sia du je z cmen ta rzem. Tak

więc „eg zy sto wał” na cmen ta rzu jesz cze ja ko

chło pak i za nim zo rien to wał się, że jest tam

grób słyn ne go twór cy eg zy sten cja li zmu. Po -

tem, ja ko już do ro sły czło wiek i po li cjant,

zaczął in te re so wać się fi lo zo fią „są sia da” i wy -

ko rzy sty wać pły ną ce z niej mą dro ści, kie dy,

prze sia du jąc go dzi na mi na cmen ta rzu, roz my -

ślał tak nad pry wat ny mi, jak i służ bo wy mi

spra wa mi. 

Ja w każ dym ra zie o wie le mniej wiem o eg -

zy sten cja li zmie Kier ke ga ar da niż ko mi sarz Po -

toc ki, więc kie dy po trze bu ję fi lo zo ficz nej

po ra dy, się gam po pro stu do swo jej po wie ści.

Dzię ku jemy za roz mo wę.
REDAKCJA

zdj. An na Sal ska
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Mi ro sław Sal ski (ur. 1954) – dzien ni karz te le wi zyj ny, miesz ka
w Szcze ci nie, gdzie wy kła da dzien ni kar stwo na Uni wer sy te cie
Szcze ciń skim. Za de biu to wał w 2000 r. to mem opo wia dań Lato
oszu stów. W 2005 r. za po wieść Ka wa ler z od zy sku do stał wy róż -
nie nie w ogól no pol skim kon kur sie Wy daw nic twa Bel lo na.
W 2008 r. wy szła je go po wieść kry mi nal na Mu zeum fal sy fi ka tów
i „bab skie” Mię dzy sło wa mi, a w 2014 r. – Wiel błąd przy bra mie.

Kryminał po części
skandynawski
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Fragment powieści kryminalnej
Mirosława Salskiego 
Wielbłąd przy bramie

(...)

Drzwi miesz ka nia Aga ty za sta li otwar te

na oścież.

– Je zus Ma ria! Ob ro bi li mnie.

– Spo koj nie – po wie dział in spek tor, na ka zu -

jąc im po zo sta nie na scho dach.

Pod szedł do drzwi, ostroż nie zaj rzał do środ -

ka, na stęp nie na pal cach prze stą pił próg, by

wresz cie znik nąć we wnątrz miesz ka nia.

Po chwi li po ja wił się zno wu.

– Spraw ców w każ dym ra zie nie ma – po wie -

dział.

– Dzwo nić na po li cję? – spy tał Ju nior.

– Dzwo nić.

– A mo że my wejść? – nie cier pli wi ła się

Aga ta.

– Ra czej nie. Na pierw szy rzut oka wszyst ko

jest w naj lep szym po rząd ku, ale le piej bę dzie,

jak po cze ka my tu taj – od po wie dział in spek tor,

sa do wiąc się na szczy cie scho dów. – Skąd pa ni

przy szło do gło wy, że by przed utra tą świa do -

mo ści usta wić ra dio na ca ły re gu la tor?

– Czy ta łam w ja kimś kry mi na le.

– No wi dzi pan – in spek tor zwró cił się do

Ju nio ra. – Mó wi łem, że ta kie lek tu ry też

kształ cą.

– Aże by pan wie dział! – burk nę ła. – I wca le

się czy ta nia kry mi na łów nie wsty dzę.

– Ależ ja, broń Bo że, pa ni te go nie wy rzu -

cam. Sam je stem ich mi ło śni kiem, choć mo że

bar dziej od in tryg in te re su ją mnie wszel kie za -

war te w nich po my sły, tro py i roz wią za nia, ale

i tak idę o za kład, że nie ma pa ni na swo im

kon cie na wet po ło wy prze czy ta nych prze ze

mnie.

– Ty tu łów wszyst kich nie pa mię tam…

– A au to rów?

– Ostat nio to chy ba głów nie Szwe dzi.

– Stieg Lars son?

– Wia do mo, czy ta łam wszyst kie trzy czę ści,

pan też?

– Na wet czte ry.

Spo chmur nia ła i wsta ła.

– Lu bi pan wpusz czać lu dzi w ma li ny? – spy -

ta ła, pa trząc na in spek to ra z gó ry.

– A pa ni bo czyć się bez po wo du? 

Wzru szy ła ra mio na mi. 

– Jak się na zy wa głów ny bo ha ter ksią żek

Lars so na?

– Mi ka el Blom kvist.

– A ja kim imie niem, szy dząc so bie, na zy wa

go przed gma chem są du je den z re por te rów?

W pierw szym to mie.

– Nie pa mię tam.

– A ja tak: Kal le. A mó wi pa ni coś na zwi sko

Astrid Lind gren?

Sia dła z po wro tem.

– Dzie ci z Bul ler byn.

– Tak jest, a jak to kie dyś okre śli ła rad czy ni

am ba sa dy Kró le stwa Szwe cji w Pol sce, każ dy

szwedz ki pi sarz mu si w swo im ży ciu po peł nić

książ kę dla dzie ci i kry mi nał. Zgod nie za tem

z tą za sa dą Astrid Lind gren na pi sa ła, choć też

dla dzie ci, ale kry mi nał pod ty tu łem De tek tyw
Blom kvist.

– Też pan to czy tał?

– Mój syn był aku rat w wie ku bo ha te rów,

więc wie czo ra mi ra zem prze ży wa li śmy przy go -

dy Kal le go Blom kvi sta wła śnie, je go kum pla

An der sa i pie ka rzów ny o po dwój nym imie niu

Eva -Lot ta. Owa pan na do te go no si ła na zwi sko

Li san der, co Lars son, na zy wa jąc dziew czy nę,
któ ra igra ła z ogniem, roz bił na Lis beth i Sa lan -

der.

– Dwóch pa nów i pa ni. Coś jak my, nie praw -

daż? – za uwa ży ła Aga ta, nie zwa ża jąc zu peł nie

na przy ta cza ne przez in spek to ra niu an se. 

– Praw daż – bąk nął więc tyl ko, wska zu jąc za -

gię tym pal cem dół klat ki scho do wej.

Co raz gło śniej sły sza ne na scho dach kro ki

i frag men ty roz mów fak tycz nie naj wy raź niej

zwia sto wa ły przy by cie or ga nów ści ga nia. Kon -

kret nie zaś dwóch funk cjo na riu szy i psa, któ ry

to, po dej mu jąc nie zwłocz nie trop, za pro wa dził

ich wprost pod no gi in spek to ra.

– Wcho dził pan tam? – spy tał ostro star szy

stop niem po li cjant.

– Wcho dzi łem.

– W ta kim ra zie nic się nie da zro bić…

– Jak mi pan po ka że le gi ty ma cję… – po wie -

dział spo koj nie in spek tor – …że bym mógł

prze czy tać i za pa mię tać na zwi sko, to ja po ka żę

pa nu swo ją. Eme ry ta, co praw da, ale jest tam

na pi sa ne, że by łem in spek to rem po li cji kry mi -

nal nej. Pro szę mi za tem nie opo wia dać głod -

nych ka wał ków, tyl ko za bie rać się do ro bo ty.

Obaj po li cjan ci wręcz rzu ci li się na do cho -

dze nio wą ro bo tę, ale, nie ste ty, bez wza jem no -

ści: 

1. Miesz ka nie by ło w sta nie nie na ru szo nym. 
2. Głów ny lo ka tor nie stwier dzi ła bra ków

w mie niu, tak ru cho mym, jak i nie ru cho mym.
3. Drzwi wej ścio we zo sta ły otwar te z klu cza.
4. Pies służ bo wy nie pod jął tro pu.
Wo bec po wyż sze go i wo bec oświad cze nia wo li

głów ne go lo ka to ra o za nie cha niu rosz czeń od stą -
pio no od dal szych czyn no ści.

Ter min „za nie cha nie rosz czeń”, ma się ro zu -

mieć, do ty czył je dy nie czyn no ści po li cyj nych,

bo wiem kie dy ci za mknę li tyl ko za so bą drzwi,

głów ny lo ka tor roz po czę ła wy gła sza nie ko lej ne -

go, po prze dza jąc je oświad cze niem, że za żad -

ne skar by nie zo sta nie sa ma w miesz ka niu,

a w związ ku z tym Ju nior miał nie zwłocz nie wy -

pro wa dzić się z ho te lu i prze nieść do niej. 

In spek tor w tym cza sie wni kli wie lu stro wał

każ dy cen ty metr kwa dra to wy miesz ka nia, aż

wresz cie wró cił na fo tel.

– Jest pa ni pew na, że ni cze go nie bra ku je?

– spy tał. 

– Trud no tak od ra zu po wie dzieć… Mu sia -

ła bym zro bić coś w ro dza ju in wen ta ry za cji, co

jed nak przy bra ku „sta nów ma ga zy no wych”

mo że być nie do zro bie nia… – Aga ta na mo -

ment znie ru cho mia ła. – Je zus Ma ria, kom pu -

ter! – Po bie gła do sy pial ni i zaj rza ła za łóż ko.

– Jak mo głam za po mnieć! Mu szę ko niecz nie

iść na ko mi sa riat i zgło sić… No wy lap top!

Na ra ty wzię łam przed ty go dniem i te raz bę dę

pła cić jak głu pia za coś, cze go nie mam.

– Ile? – spy tał in spek tor.

– Prze cież nie w tym rzecz, choć dwie stó wy

mie sięcz nie to dla mnie du żo. 

– Ale dla po li cji ma ło. W każ dym ra zie że by

sta wiać na no gi ca ły po ste ru nek, więc na wet je -

śli do pi szą kom pu ter do pro to ko łu, to i tak

po dwóch ty go dniach po stę po wa nie umo rzą.

– A je śli ktoś spe cjal nie do sy pał mi do so ku

środ ki na sen ne, że by móc spo koj nie go ukraść?

– Pra cu je pa ni dla rzą du, CIA, Mos sa du al bo

trzy ma ła na twar dym dys ku ja kieś da ne kom -

pro mi tu ją ce zna ne oso bi sto ści świa ta po li ty ki

lub biz ne su?

Wzru szy ła ra mio na mi.

– Gdzie pa ni ten lap top ku pi ła?

– W Ga le rii Ka ska da, na do le.

– Czy li za raz, moż na tak okre ślić, pod do -

mem. Du ży był?

– Ty po wy. Pięt na ście ca li z ka wał kiem.

– W tor bie czy kar to nie?

– W kar to nie. Tor ba mi nie po trzeb na, bo

i tak nie za mie rza łam go ni gdzie no sić.

– No to spra wa wy da je się pro sta: sko ro tak

ele ganc ko za pre zen to wa ła pa ni oko licz nym

cwa niacz kom no wy za kup, to się nim ła ska wie

za in te re so wa li. Zwłasz cza że to był dla nich

pryszcz. Miesz ka pa ni sa ma, za mek w drzwiach

ma ta ki, że moż na go grze bie niem otwo rzyć,

a w do dat ku prze ro bio ne ze stry chów miesz ka -

nia są naj lep sze do ob ra bia nia, bo są je dy ne

na pię trze i ża den wścib ski są siad nic przez ju -

da sza nie zo ba czy. (…)

Mirosław Salski:
Wielbłąd przy bramie.
Wydawnictwa
Videograf SA,
Chorzów 2014, s. 328

Skróty pochodzą od redakcji
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Gru pa Kal le go B.
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Komendanta Głównego Policji

KRZYŻÓWKA NR 6

Ob ja śnie nia ha seł zo sta ły po da ne w po rząd ku al fa be tycz nym – są pierw szy mi i ko lej ny mi li te ra mi
od ga dy wa nych wy ra zów, któ re na le ży wpi sać we wła ści we miej sca. Cy fry w na wia sach okre śla ją
licz bę li ter w wy ra zie. W dia gra mie ujaw nio no wszyst kie li te ry C.

Po rozwiązaniu krzyżówki należy odczytać hasło, które tworzą litery w kratkach oznaczonych
w prawym dolnym rogu cyframi od 1 do 28:

(.................)  (..........)  (.......)  (...............................) – (.....................................)  (..........................)
1  2  3  4  5     6  7  8    9  10    11  12  13  14  15  16     17  18  19  20  21  22  23    24  25  26  27  28

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 23 czerwca 2014 r.
W e-mailu 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 Wydawnictw Videograf SA.
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 5: „Mamo, dla Ciebie – wszystko!”. 
Nagrodę, książki Wydawnictwa Oficynka, wylosowali: Aneta Chrust-Ćwikła z Krzczonowa, Justyna
Kowalczyk z Gołdapi, Wojciech Sitko z Jastrzębia-Zdroju.

• czeskie „tak„ (3)
• zmywacz m.in. lakieru do

paznokci (6)
• żyje wstrzemięźliwie (6)
• Muhammad Ali, a niegdyś

Cassius …(4)
• w miejscu nie stoi (4)
• rządy Piotra I (5)
• w grze to para z lichem (5)
• Juliusz, starożytny Rzymianin (5)
• „grający” owad zwany też

piewikiem (6)
• można je stracić w palcach,

nogach (6)
• więcej niż troje (6)
• wielbiciel, wyznawca (8)
• wewnątrz opony (5)
• Er68, lantanowiec (3)
• kolor śmietany (4)
• Perfect śpiewa: Nie płacz … (4)
• telewizora, monitora w calach

mierzony (5)

• jaja rybie (4)
• wyrażenie nie do przetłuma-

czenia, właściwe danemu
językowi (5)

• miaucząca mama (5)
• żelaza lub przed

egzaminem (5)
• wielka ilość pieniędzy (6)
• król z grzywą (3)
• się – z kimś, ze słowem (8)
• lubi futra i książki (3)
• auto prosto z taśmy (5)
• starożytna stolica Asyrii (6)
• kwaśny (4)
• do patrzenia (4)
• choroba jak rzeka (4)
• część buta (5)
• Spokojny lub Atlantycki (5)
• wyrażenie podziwu – głośne, 

na stojąco (6)
• cios (3)
• przedmiot (5)

• np. historyczne, obyczajowe
w powieści (6)

• tłum, mnóstwo ludzi (6)
• Christiano z piłką (7)
• Borys, aktor filmowy 

i teatralny (4)
• uraz psychiczny (6)
• arszenik lub cyjanek (8)
• noga powyżej kolana (3)
• bywa – ściany je mają (4)
• może być dla ciała 

i ducha (5)
• wpis do dzienniczka (5)
• dobry – spełniany, 

na gorącym – łapią (7)
• głos wilka (5)
• …, czyli zakład karny (2)
• będą harcerzami (5)
• rodzaj uchwytu (6)
• odwet za zło (6)
• wielki podziw (6)
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