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W listopadzie ruszyła kampania
społeczna fundacji opiekującej się
dziećmi, których rodzice zginęli
podczas wypełniania obowiązków
służbowych lub zostali
poszkodowani na służbie.

K ampania Fundacji Dorastaj z Nami za-
tytułowana jest „Dla Ciebie zginął po-
licjant, strażak, żołnierz, a  dla mnie

tata”. Jej cel to pokazanie, że za każdym
mundurem stoi człowiek, który po pracy
chciałby wrócić do domu i  bliskich. Lecz
niestety czasem nie wraca...

– Gdy w  fundacji słyszymy w  wiadomo-
ściach o śmierci funkcjonariusza służby pub-
licznej, wiemy, że właśnie komuś zawalił się
świat. Odchodzi partner, ojciec, mąż, który
często był jedynym żywicielem rodziny –
mówi Magdalena Pawlak, prezes zarządu
fundacji. – Za słowami zostawił żonę i dzieci
kryje się o wiele więcej, niż jest przekazy-
wane przez media. Ci ludzie codziennie ry-
zykują dla wspólnego dobra nas wszystkich
i  chcemy przypominać, że praca strażaka,
żołnierza, policjanta czy ratownika to nie jest
zwyczajna praca, tylko misja, która służy do-
bru każdego z nas. 

Pod opieką fundacji znajduje się 124 dzieci,
z których 56 to dzieci policjantów.

PRYWATNE HISTORIE
Kampania „Dla Ciebie zginął policjant, stra-
żak, żołnierz, a dla mnie tata” pokazuje z pry-
watnej strony historie znane z  mediów.
W  jednym ze spotów słychać głos dziew-
czynki, której tata policjant zginął podczas
interwencji. To podkom. Andrzej Struj, który
w  2010  r. na warszawskiej Woli został
pchnięty nożem przez młodocianych chuli-
ganów. Jego córki, Monika i  Krysia, miały
wtedy kilka lat. Na stronie fundacji znajduje
się krótki reportaż o nich.

Główny element kampanii to właśnie
spoty telewizyjne i radiowe, w których wy-
korzystano archiwalne materiały informu-
jące o wypadkach z udziałem funkcjonariu-
szy różnych służb publicznych. W spotach
zestawiono je z  narracją rodzinną, jak ta
o Monice i Krysi. W  ramach kampanii za-
planowano też działania w mediach społecz-
nościowych. 

– Zdajemy sobie sprawę, że nie zwrócimy
dzieciom rodzica ani nie zastąpimy go w stu
procentach, ale możemy towarzyszyć im w do-
rastaniu – mówi Magdalena Pawlak. – Prag-
niemy chociaż w takim stopniu złagodzić im
brak taty czy mamy. Zadbanie o nie to najlep-
sza forma powiedzenia „dziękuję” ich bliskim.

WSZECHSTRONNA POMOC
Fundacja Dorastaj z Nami powstała w 2010
r., obejmuje pomocą dzieci osób, które zgi-
nęły lub doznały ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu podczas służby. Wśród podopiecz-
nych są dzieci m.in. żołnierzy, policjantów,
strażaków i  ratowników górskich. Fundacja
wspiera edukację dzieci i młodzieży od naj-
młodszych lat do zakończenia nauki (czyli
do pełnoletności lub, jeżeli kontynuują
naukę, do ukończenia 25. roku życia). W ra-
mach pomocy fundacja oferuje też wsparcie
doradcy edukacyjnego, który opiekuje się
daną rodziną przez wiele lat, jest obecny przy
kolejnych etapach rozwoju podopiecznych
i  pomaga w  precyzyjnym nakreśleniu kie-
runku udzielanego wsparcia. 

Fundacja wspiera też dorosłych członków
rodziny, prowadzi warsztaty, wydaje poradniki
i organizuje spotkania integracyjne. We wrześ-
niu, wspólnie z Centrum Weterana Działań
poza Granicami Państwa, przygotowała warsz-
taty dla ojców pracujących w służbie publicz-
nej, na których mówiono m.in. o odbudowy-
waniu relacji z  dziećmi po powrocie ojca
z  misji, po utracie zdrowia, w  kryzysowych
sytuacjach i o tym, jak być obecnym ojcem,
mając trudną i wymagającą pracę. 

AW
zdj. materiały Fundacji Dorastaj z Nami

Nie pozostali
sami
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.PRAWA CZŁOWIEKA.
Forum
Policjant też człowiek – spotkanie pełnomocników ds. ochrony praw 
człowieka 
Uwalnianie od pomówień – każdego roku funkcjonariusze BSW KGP 
weryfikują przeszło tysiąc informacji o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez policjantów. Potwierdzają zaledwie 160
Równe traktowanie w zatrudnieniu – o dyskryminacji

.TYLKO SŁUŻBA.
Charytatywne akcje policjantów
Pomożesz? Bo możesz – masz to w genach! – dawcami szpiku 
są też policjanci

.SPORT.
Ogólnopolska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy i Żołnierzy
Finał czwartej edycji – pod honorowym patronatem MSWiA i KGP

.KOMUNIKACJA SPOŁECZNA.
Camerimage 2017
Wybór po raz szósty – gala finałowa „Sztuki wyboru”

.CENTRUM USŁUG LOGISTYCZNYCh.
Większe zniżki dla pracowników Grupy MSWiA

.hISTORIA.
Policyjne kalendarium
Grudzień w latach 1927, 1977 i 1997

.PASJE.
Policjant, historyk, muzyk
Na tropie zabytków – podkom. Marek Łuczak i jego pasje

.PRAWO.
Udostępnianie Policji danych telekomunikacyjnych, pocztowych 
i internetowych

.KONKURS NA ESEJ.
Wyróżnienie
Służba jest dla mnie... – pisze autorka wyróżnionej pracy
Służba z radością – rozmowa z mł. asp. Anetą Tekień

.SPORT.
Rozmaitości

.U NAS.
Zapowiedzi imprez i uroczystości 
Grudzień 2017

.KAMPANIA FUNDACJI DORASTAJ Z NAMI.
Nie pozostali sami – opieka nad dziećmi, których rodzice zginęli podczas
wypełniania obowiązków służbowych lub zostali poszkodowani na służbie

.ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE.
Dla policjantów, policjantek i pracowników Policji
od ministrów spraw wewnętrznych i administracji 
oraz komendanta głównego Policji 

.DOSKONALENIE ZAWODOWE 2017.
Najlepsi z najlepszych – zwycięzcy policjanci ogólnopolskich konkursów
i turniejów w 2017 roku

.ŚWIĘTA NA SŁUŻBIE.
Dyżurni wszystkich dyżurnych
Odpowiedzialność zamiast szampana – najwięcej dzieje się na dyżurach
po południu pierwszego i drugiego dnia świąt

.KRAJ.
Rozmaitości

.LOGISTYKA.
Międzynarodowa wystawa i konferencja
InSec 2017 – Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Granic 
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

.KRAJ.
Nowe posterunki i komisariaty Policji

.BIURO OPERACJI ANTYTERRORYSTYCZNYCh KGP..
Przygotowani na zagrożenie – rozmowa z podinsp. Dariuszem Ziębą, 
dyrektorem BOA KGP

.DOSKONALENIE ZAWODOWE.
Terroryści w hali odlotów
Ćwiczenia „Lotnisko 2017”

.ZABEZPIECZENIE.
Obchody centralne
Narodowe Święto Niepodległości 2017

.MSWiA.
Konkurs na prace dyplomowe
Napisali o Policji Państwowej – laureatem został Marek Kozak za pracę
„Rola Policji Państwowej woj. białostockiego w przygotowaniach 
do wojny w 1939 r.”

.PRACOWNICY POLICJI.
Poprawa warunków pracy i płacy
Trzeba szukać rozwiązań – debata NSZZ pracowników Policji 
z sekretarzem stanu MSWiA
Lubią to, co robią
Nie tylko w mundurach – mówi się o nich, że są niewidzialnym sercem 
formacji

zdj. na okładce Piotr Maciejczak
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Minister
Spraw Wewnętrznych 
i Administracji 

Mariusz Błaszczak

Już za kilka dni, wspólnie z naszymi bliskimi, zasiądziemy do wigilijnego stołu. Wszyscy z niecierpliwością
oczekujemy radosnych Świąt Bożego Narodzenia, podczas których po raz kolejny przeżywać będziemy
moment przyjścia na Świat naszego Zbawiciela. Dla wszystkich chrześcijan będzie to wyjątkowy czas 
oczekiwania i gotowości na przyjęcie Syna Bożego.

Wigilijna Wieczerza odbywająca się w cieple domowego ogniska sprawia, że podczas tych Świąt zanikają
spory toczone między ludźmi, a w sercach gości pokój i pojednanie. Życzę, aby także w Państwa rodzinach
ten czas stał się wyjątkową okazją do wspólnej radości z przyjścia na Świat Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję,
że wyjątkowe dni Bożego Narodzenia przyniosą ogrom ludzkiej życzliwości, a tradycyjne łamanie się opłatkiem,
symbolem pojednania, będzie okazją do przebaczenia bliźnim.

Zbliżające się dni będą czasem zwiększonej liczby wyjazdów i powrotów w rodzinne strony. Policja, jak
co roku, będzie dbała, aby te świąteczne podróże przebiegły w sposób bezpieczny. W tym roku część 
z Państwa spędzi Boże Narodzenie zapewniając porządek publiczny i czuwając nad życiem i zdrowiem
innych. Dziękuję Państwu za to poświęcenie. To dzięki Waszej ofiarnej służbie rodziny, które nie widziały się
od miesięcy, będą mogły wspólnie przeżywać ten wyjątkowy okres. Mam nadzieję, że wszyscy Policjanci 
w czasie wolnym od służby znajdą możliwość spędzenia tych wspaniałych chwil w gronie najbliższych.

Mam nadzieję, że dobro płynące z przyjścia na Świat Syna Bożego będzie źródłem wszelkiej pomyślności
i szczęścia. Życzę, aby Boże Narodzenie spędzone w gronie najbliższych dało Państwu siłę do zmagania się 
z codziennymi wyzwaniami. Niech zbliżający się rok 2018 będzie czasem pokoju i pozwoli na realizację
wszelkich zamierzeń.

MSWiA Życzenia świąteczne POLICJA 997       grudzień 2017 r.4
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Szanowni Państwo, 
Funkcjonariusze i Pracownicy Policji!

Zbliżają się kolejne Święta Bożego Narodzenia i mija drugi pełny rok
kalendarzowy naszej wspólnej pracy. Rok 2017 nie był z wielu względów
czasem łatwym. Pokonaliśmy jednak wszelkie trudności i sprostaliśmy naj-
ważniejszym wyzwaniom, zapewniając bezpieczeństwo państwu i obywa-
telom. Tak jak w 2016 roku Światowe Dni Młodzieży i Szczyt NATO, tak
w tym roku Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, spotkanie
przywódców państw Trójmorza, konferencja UNESCO, wizyta prezydenta
USA, liczne manifestacje i zgromadzenia przebiegały w sposób bezpieczny
i bez zakłóceń. 

Bezpieczeństwo towarzyszy również codziennemu życiu Polaków. Z badań opinii publicznej wynika, że
89 % obywateli uważa Polskę  za kraj bezpieczny, a 95 % społeczeństwa czuje się bezpiecznie w miejscu 
swojego zamieszkania. Uzasadniają to policyjne statystyki. W ciągu ostatnich dwóch lat spada liczba 
przestępstw, a wzrasta ich wykrywalność. 

Realizowany program modernizacji stwarza lepsze warunki dla Waszej pracy i służby. Przywracamy Policję
obywatelom. Służą temu reaktywowane posterunki, większa rola dzielnicowych, liczniejsze patrole w miejs-
cach niebezpiecznych czy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zdecydowane działania Policji przeciwko
przestępczości gospodarczej i kryminalnej powodują, że nawet najlepiej zorganizowani przestępcy nie są 
bezkarni. 

Aby polska Policja cieszyła się trwałym i wzrastającym zaufaniem Polaków, musimy jeszcze bardziej umoc-
nić etos policyjnej służby. W celu zapewnienia większej transparentności działań funkcjonariuszy postano-
wiliśmy wyposażyć ich w kamery na mundurach, które będą rejestrowały przebieg ich czynności służbowych.
Umożliwi to obiektywną ocenę kontrowersyjnych zdarzeń podczas policyjnych interwencji. Każdy policjant
musi postępować zgodnie z prawem i w granicach prawa, ale nie może unikać zdecydowanych działań, kiedy
występuje uzasadniona potrzeba.  

Serdecznie życzę wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom i pracownikom Policji oraz Waszym
rodzinom odpoczynku z poczuciem satysfakcji z wypełnianej misji wobec Polski i Polaków. Tym, którzy
w świątecznym czasie będą pełnić służbę, niech towarzyszy nasza szczególna wdzięczność, bo przecież prag-
niemy, aby święta były nie tylko piękne, ale również bezpieczne i spokojne. Ufam, że chwile wytchnienia 
i refleksji związane z powrotem do źródeł wiary i nadziei, do których odwołuje nas Boże Narodzenie, umocnią
we wszystkich przekonanie o wielkiej wartości służby na rzecz bezpieczeństwa.

Życzę, aby 2018 rok był czasem utrwalania wizerunku Policji jako sprawnej i profesjonalnej formacji, 
zawsze gotowej nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują. Niech spełnia się społeczne oczekiwanie, aby Policja
była jeszcze bliżej ludzi i dla nich służyła.

Sekretarz Stanu w MSWiA

Jarosław Zieliński
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Szanowni Czytelnicy,
Policjantki, Policjanci
i Pracownicy Policji!

Niebawem zacznie się rok, w którym minie sto lat od momentu odzyskania
przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. Jesteśmy dziś krajem
wolnym i niepodległym nie tylko dlatego, że nasi przodkowie przelewali krew
za wolność ojczyzny, ale także dzięki ofiarnej służbie tych, którzy w czasie
pokoju stoją na straży bezpieczeństwa kraju. A więc także dzięki Wam – poli-
cjantkom, policjantom i pracownikom Policji. Dziękuję Wam za to z całego
serca, podobnie jak i miliony naszych rodaków, obdarzających Policję ogrom-
nym zaufaniem.

Mijający rok obfitował w wiele wyzwań, także tych niespodziewanych i niezaplanowanych, jak chociażby
przejście przez kraj gwałtownych wichur, które spowodowały wiele szkód i naraziły zdrowie oraz życie wielu
ludzi. Stanęliście wówczas na wysokości zadania, ofiarnie niosąc pomoc wszędzie tam, gdzie była ona potrzebna.
Niezwykle sprawnie przebiegły także operacje zabezpieczenia międzynarodowych imprez i wydarzeń, które odby-
wały się w Polsce przez cały rok. Zaczęło się już zimą od Pucharu Świata w Skokach Narciarskich i operacji
„Skocznia 2017”. Na trybunach zgromadziło się wtedy przeszło 25 tysięcy widzów z całego świata, a jednak
przebieg imprezy był spokojny i bezpieczny. Podobnie było podczas wizyt prezydenta Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej Donalda Trumpa i księcia Williama oraz księżnej Kate, Mistrzostw Europy w Piłce Siatkowej
Mężczyzn oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej do lat 21, choć tu liczba uczestników wielokrotnie przekraczała
tę z Zakopanego, a wizyty zagranicznych głów państw niosły zwiększone ryzyko i zagrożenie.

Wszystkie te wydarzenia miały spokojny przebieg, co w dużej mierze jest zasługą ciężkiej, choć często niewi-
docznej służby i pracy tysięcy funkcjonariuszy i pracowników Policji. Szczególnie chcę Wam podziękować za wy-
jątkowy dar serca – krew. W ramach tegorocznej akcji „SpoKREWnieni służbą” zebrano jej ponad 3 tysiące litrów
– dzięki Wam uratowano na pewno niejedno życie. 

Sensem naszej pracy jest codzienna służba dla drugiego człowieka, spieszenie z pomocą niezależnie od
przeszkód i niebezpieczeństw, często kosztem czasu, który powinien zostać poświęcony rodzinie. Dziękuję więc
również Waszym najbliższym za wyrozumiałość i wsparcie, których Wam udzielają. 

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragnę życzyć Wam dużo radości w gronie najbliższych,
spełnienia marzeń zawodowych i prywatnych, a tym, którzy w czasie świąt pełnić będą służbę, aby była ona
spokojna i bezpieczna.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

nadinsp. dr Jarosław SZYMCZYK
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Ogólnopolskie współzawodnictwo policjantów cieszy
się wśród funkcjonariuszy rosnącym zainteresowaniem.
Świadczy o tym stale podnoszący się poziom
przygotowania wszystkich finalistów konkursów
i turniejów. Wygrać w 2017 r. było naprawdę trudno!

F inały rywalizacji zorganizowane w tym roku przez szkoły Policji
w Pile, Słupsku, Legionowie i Katowicach oraz komendy wo-
jewódzkie Policji w  Białymstoku i  Katowicach wymagały

wszechstronności. Uczestnicy musieli wykazać się dużą wiedzą za-
wodową, sprawnością fizyczną, a także odpornością na stres, który
bywał decydujący o zwycięstwie. Triumfatorzy nie byli przypadkowi,
a na sukces pracowali, często poświęcając swój prywatny czas. 

PATROL
Sierż. Piotr Sochacki (36 lat, w Policji 4 lata) i sierż. Łukasz
Kloc (27 lat, w Policji 4 lata) – wygrali finał Ogólnopolskich Za-
wodów Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku”

w Słupsku. Obaj służą w Wydziale Prewencji Komendy Powiatowej
Policji w  Będzinie. W turnieju startowali jako duet i  na co dzień
również pracują razem. 

– Codzienna praca razem to bez wątpienia atut przy tego typu
turniejach – mówią. – Dzięki temu znamy swoje mocne i  słabe
strony, uzupełniamy się.

Dzieli ich 9 lat różnicy wieku i droga do służby w Policji. Sierż. Łu-
kasz Kloc z wykształcenia jest inżynierem transportu, a sierż. Piotr
Sochacki nauczycielem  WF. Obaj aktywnie spędzają wolny czas,
choć w inny sposób. Pierwszy lubi łowić ryby, grać w piłkę nożną lub
siatkówkę, drugi wybiera podróże i  jest instruktorem krav magi.
Właśnie umiejętność walki z uzbrojonym napastnikiem, którą często
na treningach ćwiczy sierż. Piotr Sochacki, przydała się patrolowi
z Będzina podczas finału turnieju par w Szkole Policji w Słupsku.
Z sierż. Łukaszem Klocem wygrali konkurencję stosowania technik
obezwładniania osób.

Sierż. Łukasz Kloc podkreśla, że do Policji wstąpił z chęci niesienia
pomocy innym i dla prestiżu pracy w mundurze. Sierż. Piotr Sochacki

z chęci nauczania i szkolenia w przyszłości innych policjantów. Obaj
podkreślają wartości patriotyczne służby w  Policji. Dla obu tego-
roczny sukces w turnieju par patrolowych to zdecydowanie najwięk-
sze osiągnięcie w dotychczasowej karierze policyjnej. Ale mają na-
dzieję, że nie ostatnie, a tytuł „Patrolu Roku” pomoże im w realizacji
kolejnych celów.

DZIELNICOWY
St. asp.  Jarosław Bart-
czak (38  lat, w  Policji
13 lat) – wygrał finał Ogól-
nopolskich Zawodów
Dzielnicowych „Dzielni-
cowy roku” w Katowicach.
Służy w Komendzie Powia-
towej Policji w  Głubczy-
cach. Od momentu wstą-
pienia do Policji w  2004
roku przez cztery lata 
służył w  Ogniwie Patro-
lowo-Interwencyjnym KPP
w Głubczycach, ale bardzo
zależało mu, by zostać dzielnicowym. W 2008 r. jego starania przy-
niosły efekt. Już 9 lat jest dzielnicowym rewiru nr  7, który jest
częścią gminy Baborów.

Z wykształcenia jest nauczycielem historii, ale zawsze chciał być
policjantem. Czas wolny najchętniej wykorzystuje na wspinaczkę
górską. Dla innych funkcjonariuszy myślących o sukcesach we współ-
zawodnictwie policyjnym st. asp. Jarosław Bartczak może być przy-
kładem wytrwałości w  dążeniu do celów. W  2008  r. zajął drugie
miejsce w turnieju wojewódzkim „Patrol Roku”. W 2015 r. wystar-
tował w zawodach dzielnicowych i w finale ogólnopolskim był szósty.
W tym roku wygrał.

– Na co dzień spotykam się z różnymi problemami rodzin zamiesz-
kujących mój rejon służbowy. Sprawy te dotyczą między innymi prze-
mocy w rodzinie czy konfliktów sąsiedzkich. Zdaję sobie sprawę, że
ludzie oczekujący mojej pomocy często traktują mnie jak „ostatnią
deskę ratunku”. Moja służba wymaga ode mnie skoncentrowania
i kreatywności. Żaden problem nie jest taki sam. Niesienie pomocy
ludziom w codziennej służbie dodaje mi energii do realizowania zadań,
które ludzie przede mną stawiają – mówi st. asp. Jarosław Bartczak.

DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY
Asp. sztab. Patryk Klepek (33 lata, w Policji 14 lat) – w finale
Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku
2017” w Pile okazał się najlepszym dochodzeniowcem. Służy w Wy-
dziale do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miej-
skiej Policji w Rybniku. 

Jego droga do sukcesu nie była ani szybka, ani łatwa. Asp. sztab.
Patryk Klepek zdążył nabrać doświadczenia na różnych odcinkach
policyjnej służby. W  latach 2003–2004 służbę kandydacką pełnił
w  Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w  Bielsku-Białej,
w latach 2005–2006 w Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym Komi-
sariatu Policji Rybnik-Boguszowice. Następnie, w latach 2007–2009

Najlepsi z najlepszych
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był dzielnicowym KP Czerwionka-Leszczyny, by w tym samym ko-
misariacie w latach 2009–2016 być asystentem Zespołu Dochodze-
niowo-Śledczego, skąd następnie w 2016 roku otrzymał możliwość
dalszego rozwoju na stanowisku specjalisty Wydziału dw. z  Prze-
stępczością przeciwko Mieniu KMP w Rybniku. W 2014  r. został
delegowany do pełnienia służby w Biurze Międzynarodowej Współ-
pracy Policji KGP – sekcja ds. Europolu, a w 2017 r. do Wydziału dw.
z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Ka-
towicach. Już w trakcie służby uzyskał tytuł magistra na Wydziale
Prawa i  Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a  potem ukończył
studia podyplomowe z BHP i Systemów Zarządzania Bezpieczeń-
stwem w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

– Wojewódzkie eliminacje do konkursu służb kryminalnych zbiegły
się w czasie z postępowaniem kwalifikacyjnym na szkolenie zawo-
dowe dla absolwentów szkół wyższych. Dzięki pozytywnie zaliczo-
nemu postępowaniu kwalifikacyjnemu zostałem skierowany jeszcze
w maju 2017 r. na kurs SASW, w którym jednak nie mogłem uczest-
niczyć z uwagi na wygrane eliminacje wojewódzkie konkursu służb
kryminalnych i czerwcowy finał – mówi asp. sztab. Patryk Klepek.

TECHNIK KRYMINALISTYKI
Mł. asp. Michał Bożek (39 lat, w Policji 10 lat) – w finale Ogól-
nopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017”
w Pile wygrał rywalizację techników kryminalistycznych. Służy w Ze-
spole Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji w To-
runiu.

Przez siedem lat służył w  Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym
Komisariatu Policji Toruń-Rubinkowo. 

– Pracując w prewencji, często zabezpieczałem miejsca różnych
zdarzeń. Miałem wtedy okazję obserwować pracę techników krymi-

nalistyki. Bardzo mnie ona
ciekawiła. Trzy lata temu do-
łączyłem do Zespołu Tech-
niki Kryminalistycznej KMP
w Toruniu. Był to dla mnie
bardzo pracowity czas –
mówi mł. asp. Michał Bożek,
który z wykształcenia jest ar-
chiwistą po studiach magis-
terskich na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika. 

Mł. asp. Michał Bożek po
raz pierwszy startował w tur-
nieju. Debiut okazał się
udany, ale zwyciężył nie
przez przypadek. Wiedzę
zdobył w codziennej służbie
i podczas szkoleń.

– Konkurs był dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem, dużym
wyzwaniem. Bardzo się cieszę z dobrego wyniku, chociaż nie było
łatwo. Dużo radości dała mi również wygrana w konkursie drużyno-
wym. Mieliśmy dobry, zgrany zespół, pracowaliśmy ze sobą podczas
wielu zdarzeń w Toruniu. Z pewnością to zaprocentowało w trakcie
konkursu – mówi mł. asp. Michał Bożek. 

NADZÓR NAD PRACĄ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZĄ
Nadkom. Jarosław Witowicz (41 lat, w Policji 12 lat) – najlepszy
sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą finału Ogól-
nopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2017”
w Pile. Naczelnik Wydziału dw.
z Przestępczością Gospodarczą
Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie. Ekonomista z wy-
kształcenia. Ukończył studia
magisterskie w Wyższej Szkole
Ekonomicznej w  Warszawie,
a przed wstąpieniem do Policji
przez kilka lat pracował
w banku.

– Służba w  Policji zawsze
była moim marzeniem, które
spełniło się w  2005 roku. Na
początku pracowałem w Ogni-
wie Patrolowo-Interwencyjnym KMP w  Olsztynie. Od 2007 roku
związany jestem z pionem kryminalnym, pracując najpierw z Wy-
dziale Dochodzeniowo-Śledczym, a następnie z  Wydziale dw. z Prze-
stępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu KMP w Olsztynie. Obecnie
jestem naczelnikiem Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą
– mówi nadkom. Jarosław Witowicz. – Zespół, którym kieruję, to za-
angażowani w pracę policjanci, na których mogę liczyć. Praca w tym
wydziale daje mi dużą satysfakcję oraz pozwala zdobywać nowe
umiejętności i podejmować kolejne wyzwania. 

Już podczas służby w Policji nadkom. Jarosław Witowicz ukończył
studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz stu-
dium bezpieczeństwa wewnętrznego na Wydziale Prawa Szkoły Wy-
ższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Trzy razy brał udział kon-
kursie policjantów służby kryminalnej. W 2016 r. wśród sprawujących
nadzór nad pracą dochodzeniowo-śledczą wygrał eliminacje woje-
wódzkie, a w tym roku wraz z funkcjonariuszami ze swojego wydziału
zajął drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej.

– Zajęcie pierwszego miejsca w konkursie dało mi ogromną satys-
fakcję oraz utwierdziło w przekonaniu, że ciężka praca jest gwarancją
sukcesu. Jestem przekonany, że konkursy tego typu powinny być
w dalszym ciągu organizowane, ponieważ promują wiedzę i umie-
jętności praktyczne policjantów oraz motywują ich do doskonalenia
umiejętności zawodowych – mówi nadkom. Jarosław Witowicz. 

POLICJANT RUCHU
DROGOWEGO
St. asp. Tomasz Gałuszka (36
lat, w Policji 11 lat) – zwyciężył
w  finale Ogólnopolskiego Kon-
kursu „Policjant Ruchu Drogo-
wego” rozegranego w  Legiono-
wie. Jest specjalistą Referatu
Techniki Specjalistycznej i Inży-
nierii Drogowej Komendy Miej-
skiej Policji w Krakowie.

Z  wykształcenia jest nauczy-
cielem wychowania fizycznego,
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ale nigdy nie pracował w tym zawodzie. Pracę magisterską bronił,
będąc już w Policji po kursie podstawowym. 

– Mówiąc szczerze, nigdy nie myślałem, że będę policjantem.
Po ukończeniu studiów nauczycielskich stwierdziłem, że nie jest to
jednak praca, jaką chciałbym wykonywać. Szukałem czegoś innego.
Zawsze ciekawiły mnie zagadnienia związane z techniką jazdy sa-
mochodem, motocyklem. Złożyłem podanie do służby w Policji, za-
znaczając w czasie rekrutacji, że chciałbym pracować w ruchu dro-
gowym – mówi st. asp. Tomasz Gałuszka, który ukończył także kurs
instruktora nauki jazdy na motocyku i samochodem osobowym.

Motoryzacja, a przede wszystkim motocykle (także zabytkowe) są
jego pasją. Przynajmniej raz, dwa razy w roku jeździ na tor wyścigowy,
by ćwiczyć technikę jazdy motocyklem. Tegoroczny udział w turnieju
„Policjant Ruchu Drogowego” był już jego ósmym startem.

–  Już na początku swojej służby w  ruchu drogowym zetknąłem
się z  konkursem „Policjant Ruchu Drogowego”, w  którym
zacząłem startować. Przygotowania do konkursów procentowały w co-
dziennej służbie i odwrotnie – mówi st. asp. Tomasz Gałuszka. –
Praca w drogówce nie jest łatwa. Stykamy się z różnymi osobami na
drodze, często działającymi pod wpływem dużych emocji. Podcho-
dząc do kontrolowanego kierowcy, nigdy nie wiadomo, jak zakończy
się kontrola.

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC 
Sierż. sztab. Michał Machulski (35 lat, w  Policji od 6 lat)
i st. sierż. Michał Kwieciński (29 lat, w Policji od 4 lat) – wygrali
finał Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifi-
kowanej Pierwszej Pomocy w  Słupsku. Obaj służą w  II  Kompanii
Prewencji I OPP w Kielcach.

Sierż. sztab. Michał Machulski po studiach na Akademii Święto-
krzyskiej w Kielcach z wykształcenia jest politologiem w zakresie
studiów europejskich, co wykorzystuje w  Policji. W  lipcu 2015  r.
w ramach realizacji projektu ,,Bezpieczny sezon letni’’ pełnił służbę
w Republice Chorwacji, a we wrześniu 2016 r. na terenie Węgier za-
bezpieczał granicę węgiersko-serbską. 

St. sierż. Michał Kwieciński ukończył Akademię Wychowania Fi-
zycznego w  Warszawie, robiąc specjalizację: wychowanie fizyczne
w służbach mundurowych. Od 2007 r. jest ratownikiem medycznym
w strukturze Polskiego Czerwonego Krzyża, oddział w Kielcach. La-
tem tego roku pełnił służbę w patrolu wodnym na zalewie Chańcza
pod Kielcami.

Obaj funkcjonariusze w  ostatnich latach wyraźnie zdominowali
rywalizację ratowników policyjnych z kwalifikowanej pierwszej po-
mocy. W  swoim debiucie w  2015  r. w  ogólnopolskim finale zajęli
drugie miejsce, w  ubiegłym roku zwyciężyli, a  w  2017  r. obronili
tytuł najlepszych w kraju.

RATOWNIK WODNY
St. post. Maciej Olejnik
(23  lata, w  Policji drugi
rok) – wygrał Ogólnopolskie
Zawody Funkcjonariuszy Po-
licji w  Ratownictwie Wod-
nym w  Augustowie. Jest
funkcjonariuszem OPP
w Katowicach. 

Praktycznie całe jego życie
związane jest z wodą. 16 lat
trenuje pływanie, jest wie-
lokrotnym medalistą mist-
rzostw Śląska i  finalistą 
mistrzostw Polski w tej dys-
cyplinie. Jest w  czołówce 
ratowników WOPR i  repre-
zentantem Polski na Mist-
rzostwach Europy w Ratow-
nictwie Wodnym. Pasjonują
go także nurkowanie i sporty
zimowe. 

POLICJA KONNA
St. asp. Karol Molenda (46 lat, w  Policji 17 lat) – na koniu
Toszek wygrał Międzynarodowy Turniej Policji Konnej w  Często-
chowie. Służy w Posterunku Zespołu Konnego Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.

Zanim wstąpił do Policji, 14 lat był elektrykiem w Zakładach Ko-
ksowniczych w Dąbrowie Górniczej. Pracę zmienił przede wszystkim
ze względu na konie.

– Zawsze lubiłem konie, jeszcze przed wstąpieniem do służby
miałem uprawnienia instruktora jazdy konnej. Gdy dowiedziałem
się, że w Chorzowie powstaje policja konna, ani chwili się nie waha-
łem i nigdy nie żałowałem swojej decyzji. Śmiało mogę przytoczyć
słowa Konfucjusza „Wybierz pracę, którą kochasz, a  nie będziesz
musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu”. Ale muszę
dodać, że nie jest to łatwa służba. Wiele osób postrzega nas, jeźdźców,
przez pryzmat jedynie pokazów czy też patroli, najczęściej w terenach
zalesionych lub parkach. Zdarza się, że słyszymy od przechodniów
„fajna fucha”. Jednak należy pamiętać, że nim koń rozpocznie swoją
służbę w terenie, musi przejść specjalistyczne szkolenie i to właśnie
do obowiązków jeźdźca należy odpowiednie przygotowanie zwie-

rzęcia. Czasem są to
nawet miesiące wytę-
żonej pracy. Jest to
niekończąca się praca,
że nie wspomnę o in-
nych codziennych
obowiązkach, takich
jak czyszczenie czy
karmienie wierz-
chowca. Ale i  tak nie
zamieniłbym swojej
pracy na żadną inną –
mówi st. asp.  Karol
Molenda.

St. asp. Karol Mo-
lenda od lat startuje
w krajowych i między-
narodowych turniejach
współzawodnictwa za-
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wodowego. Międzynarodowy Turniej Policji Konnej w Częstochowie
wygrał trzy razy i pięć razy zwyciężał drużynowo. Na swoim koncie
ma zwycięstwa w  turniejach w  Ostrawie i  Brnie. Wolny czas naj-
chętniej spędza oczywiście w siodle. Ma własne konie.

PRZEWODNIK PSA SŁUŻBOWEGO
Asp. Marek Balcerkiewicz (38 lat, w Policji od 15 lat) – wraz
z psem Kara wygrał rywalizację przewodników psów do wyszukiwania
zapachów narkotyków oraz materiałów wybuchowych Kynologicznych
Mistrzostw Policji w Sułkowicach. Służy w Ogniwie Przewodników
Psów Służbowych Wydział Prewencji i Patrolowy Komendy Miejskiej
Policji we Wrocławiu.

Pies, z  którym asp.
Marek Balcerkiewicz
zwyciężył w tym roku
w  Sułkowicach, to 4-
-letnia suczka, owcza-
rek niemiecki wilcza-
sty, który prywatnie
wabi się Rosi i wyszko-
lony jest do wyszuki-
wania zapachów mate-
riałów wybuchowych.
Funkcjonariusz ma
jeszcze jednego psa
służbowego patrolowo-
tropiącego, a w domu
dwa koty i żółwia.

Asp. Marek Balcer-
kiewicz służbę w Poli-

cji rozpoczynał w 2000 r. od OPP w Warszawie, potem był w OPP
we Wrocławiu i KPP w Krotoszynie. Od 2013 r. służy w KMP we
Wrocławiu. W tym roku po raz pierwszy uczestniczył w mistrzostwach

w Sułkowicach w konkurencji wyszukiwania materiałów wybucho-
wych. Wcześniej startował w zawodach wojewódzkich z psem patro-
lowo-tropiącym oraz w zawodach międzynarodowych w Czechach,
gdzie w 2016 r. zajął trzecie miejsce. 

Kara jest czwartym psem, z którym pracuje. Razem brali udział
w zabezpieczeniu ubiegłorocznego szczytu NATO i Światowych Dni
Młodzieży. Policjant współpracuje z funkcjonariuszami Straży Gra-
nicznej z Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice, którzy też mają
psy do wyszukiwania materiałów wybuchowych.

OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZY
W tym roku najlepszym policjantem operacyjno-rozpoznawczym fi-
nału Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku
2017” w Pile był funkcjonariusz reprezentujący KWP w Rzeszowie.
Z uwagi na charakter wykonywanej przez niego pracy prezentacja
jego sylwetki jest niemożliwa. 

ODDZIAŁ PREWENCJI
Pluton 2. Kompanii Prewencji OPP w Warszawie – zwyciężył
w  Ogólnopolskich Zawodach dla Policjantów Oddziałów i  Samo-
dzielnych Pododdziałów Prewencji Policji w Słupsku. 

Reprezentanci stolicy zdominowali w tym roku turniej oddziałów
prewencji. W ich działaniach podczas zawodów widać było pewność
wyrobioną w codziennej służbie. 

– W Warszawie zawsze dużo się dzieje i jest wiele wydarzeń wy-
magających policyjnego zabezpieczenia. W naszym oddziale poli-
cjanci prewencji bardzo szybko zdobywają doświadczenie – powie-
dział po turnieju kierownik stołecznej reprezentacji podinsp.
Sebastian Ciastoń. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Andrzej Chyliński, Paweł Ostaszewski, 

Włodzimierz Chamczyk, Michał Kondzior, Karol Molenda, 
Damian Janus, Marcin Smoliński, Rafał Jackowski
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Śląska tablica pamięci
8 listopada w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach od-

słonięta została tablica poświęcona policjantom, którzy polegli na
służbie. Podzielona na trzy części, w pierwszej upamiętnia funkcjo-
nariuszy poległych w  latach 1920–1990, druga zawiera fragment
roty ślubowania, które składają policjanci wstępujący do służby:
...strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem
życia, w trzeciej umieszczono tabliczki epitafijne z nazwiskami dzie-
więciu policjantów, którzy stracili życie po 1990 r.

Ich sylwetki przedstawił naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa In-
formacji mł. insp. Paweł Dratwiński, odsłonięcia tablicy dokonał
nadinsp. Krzysztof Justyński w asyście przedstawicielki rodzin po-
ległych policjantów Bożeny Bartosik oraz nadkom. Krzysztofa Mu-
sielaka – dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP. 

– Żadna z tych śmierci nie poszła na marne, każda z nich stanowi
lekcję dla policjantów, jest świadectwem tego, jak niebezpieczna
jest policyjna służba – podkreślił szef śląskiej policji.

Za szacunek i pamięć o ich bliskich podziękował przedstawiciel
rodzin policjantów Henryk Załoga. W uroczystości uczestniczyli
także zastępcy komendanta wojewódzkiego w Katowicach: insp. Ro-
man Rabsztyn i mł. insp. Mariusz Krzystyniak, wicewojewoda śląski
Mariusz Trepka, komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał
Kochańczyk oraz bliscy upamiętnionych policjantów. 

KK
zdj. KWP w Katowicach

Listopadowe ślubowania
Łącznie 265 nowych policjantów ślubowało w listopadzie, że będą

m.in. strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z nara-
żeniem życia. W Lublinie 6 listopada ślubowanie złożyło 24 poli-
cjantów, w  Opolu 7 listopada – 22, w  Gdańsku 9 listopada –  22,
w Poznaniu 10 listopada – 84, a w Katowicach 14 listopada – 85.

W Zambrowie 13 listopada 28 funkcjonariuszy ślubowało w obec-
ności sekretarza stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego i komen-
danta wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinsp. Daniela Koł-
nierowicza. W czasie tej uroczystości funkcjonariuszom Policji, Straży
Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej wręczono odznaczenia pań-
stwowe i odznaki resortowe. Ślubowanie odbyło się w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Zambrowie, gdzie miała też miejsce konfe-
rencja poświęcona bezpieczeństwu w sieci, zorganizowana w ramach
realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i  aspo-
łecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka. 

AW

Sejm za BNW
Sejm uchwalił ustawę o  niektórych uprawnieniach pracowników

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz
funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego mi-
nistra oraz niektórych innych ustaw powołującą Biuro Nadzoru We-
wnętrznego. 

Biuro powstanie w strukturze resortu spraw wewnętrznych, a jego
podstawowym zadaniem będzie egzekwowanie odpowiednich stan-
dardów pracy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Funkcjonariusze biura zajmą się przy-
padkami łamania prawa czy naruszeniami etyki zawodowej. Będą też
weryfikować kandydatów na wyższe stanowiska w Policji, Państwowej
Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa.

Zdaniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza
Błaszczaka, któremu BNW będzie podlegało bezpośrednio, takie
rozwiązanie tworzy realny mechanizm do nadzoru nad podległymi
służbami. Obecnie działające w komendach głównych Policji i Straży
Granicznej biura spraw wewnętrznych będą nadal funkcjonowały,
ale zostaną wydzielone z ich struktur. Staną się samodzielnymi jed-
nostkami organizacyjnymi w ramach tych służb. BNW będzie działać
niezależnie od nich, na wyższym szczeblu. Będzie też mogło zlecać
im wykonanie pewnych czynności sprawdzających.

Funkcjonariusze Biura Nadzoru Wewnętrznego, wykonując swoje
obowiązki także w  ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych,
będą podlegać takim samym wymogom formalnym i mechanizmom
kontrolnym, jak w przypadku służb posiadających podobne upraw-
nienia. W skład nowego biura wejdą inspektorzy oddelegowani z Po-
licji i Straży Granicznej. Wspierać ich będą strażacy oraz funkcjona-
riusze SOP (obecnie BOR). Na jego czele stanie inspektor nadzoru
wewnętrznego. 

KK/MSWiA

Na 100-lecie odzyskania niepodległości
100 litrów krwi na 100-lecie odzyskania niepodległej Polski to

wyzwanie wschowskich policjantów. 9  listopada rozpoczęli akcję,
pobrano 13  litrów krwi. Wszystko po to, aby w  przyszłym roku,
w setny jubileusz wolnej Polski, uzbierać 100 litrów krwi. Wschowscy
policjanci podkreślają, że jest to kolejna forma służby na rzecz spo-
łeczeństwa i podziękowanie minionym pokoleniom, które walczyły
za naszą wolność i niepodległość. Do akcji włączyły się pozostałe
służby mundurowe, uczniowie, wychowawcy szkół średnich oraz
mieszkańcy powiatu wschowskiego. 

Wszyscy, którzy chcą pomagać w ratowaniu zdrowia i życia, mogą
zgłosić się na kolejną zbiórkę 20 lutego 2018 roku o godz. 9 przed
siedzibę Komendy Powiatowej Policji we Wschowie. 

podkom. Maja Piwowarska
zdj. KPP we Wschowie
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Służba dyżurna Policji pracuje
24 godziny na dobę przez siedem
dni w tygodniu. Bez względu na
to, czy są dni wolne lub święta.
Dla funkcjonariuszy Wydziału
Dyżurnych Głównego Sztabu
Policji KGP to rzecz normalna, 
co nie znaczy, że służba w Wigilię
Bożego Narodzenia czy noc
sylwestrową jest taka sama,
jak każda inna.

P odinsp. Andrzej Swobut pracuje
10 lat w Wydziale Dyżurnych GSP
KGP. Jak każdy wolałby święta spę-

dzić z rodziną czy czekać z zimnym szam-
panem do Nowego Roku, ale często wtedy
jest na służbie i nie może pozwolić sobie
na dekoncentrację. Ale choć na Stano-
wisku Kierowania GSP nie ma okien, przez
które w Wigilię można by dostrzec pierw-
szą gwiazdkę, nie znaczy, że ducha świąt
tu nie ma.

– W pomieszczeniu socjalnym mamy
choinkę. Jest mała, sztuczna, zawsze ta
sama, ale tak jak my, zawsze gotowa do
swojej świątecznej służby. Raz tylko po-
psuły się lampki i trzeba było kupić nowe.
Zmieniają się tylko ozdoby. W ubiegłym
roku po raz pierwszy pokazał się św. Mi-
kołaj, który przybył do nas razem ze Śnie-
żynką – wspomina podinsp. Andrzej Swo-
but. Za św. Mikołaja przebrał się dyrektor
GSP KGP, za Śnieżynkę zaś sekretarka. 

TO IM SIĘ NALEŻY

– Rodzinna atmosfera ważna jest dla
wszystkich, a przede wszystkich dla tych,
którzy są na służbie i nie mogą być z ro-
dzinami. Dyżurnym należy się stworzenie
przynajmniej minimum ciepła rodzin-
nego, żeby mogli poczuć klimat świą-
teczny, który tym dniom towarzyszy –
mówi dyrektor GSP KGP insp. Grzegorz

Baczyński i dodaje, że w tym roku też do
dyżurnych przyjdzie pewnie ten sam św.
Mikołaj.

Zespół Stanowiska Kierowania GSP KGP
składa się z sześciu dyżurnych i pięciu za-
stępców. Służba dzienna trwa od godz.  8
do godz. 20, a nocna od godz. 20 do godz. 8.
Na zmianie jest zawsze jeden dyżurny i je-
den zastępca dyżurnego. Tradycją jest
skromna, wspólnie spędzona Wigilia.

– Od lat z  opłatkiem przychodzi nasz
kapelan ks. Jan Kot. Zawsze jest mile wi-
dziany – mówi podinsp. Andrzej Swobut. 

– Każdy stara się coś przynieść z domu,
by możliwie miło spędzić ten wyjątkowy
w roku dyżur. Myślami jesteśmy z rodzi-
nami, ale tutaj też chcemy poczuć klimat
świąt – dodaje zastępca dyżurnego kom.
Dawid Golenia. Jego żona też jest poli-
cjantką, w  dodatku służby dyżurnej Ko-
mendy Stołecznej Policji. Mają dwoje ma-
łych dzieci, dojeżdżają spod Warszawy. –
Czasami tak się składa, że obojgu nam wy-
pada służba w Wigilię, to wtedy staramy
się, by pełnić ją w tym samym czasie. Tak,

byśmy oboje jechali do pracy, a nie tak, że
jedno ma wolne, a drugie nie.

GORĄCE DNI

Dyżury w święta i w sylwestra mają swój
rytm. 

– Z reguły spokojnie bywa póki ludzie
zasiadają do stołów świątecznych. Wtedy
i my mamy czas na podzielenie się potra-
wami przyniesionymi z  domu i  na wy-
mianę życzeń z kolegami z komend woje-

wódzkich oraz innych służb. Nasze
telefony zazwyczaj milczą. Czar pryska po
pasterce – mówi zastępca dyżurnego
kom.  Dawid Golenia. – Zaczynają się
awantury domowe i uliczne, a my musimy
zajmować się ich skutkami. 

Potem do obiadu znowu jest względny
spokój.

– Najwięcej dzieje się na naszych dyżu-
rach po południu pierwszego i  drugiego
dnia świąt. Dzwoni dużo osób samotnych
z problemami osobistymi, w złym nastroju,

Odpowiedzialność zamiast
szampana

– W Wigilię Bożego Narodzenia telefony dyżurnych zazwyczaj długo milczą. Czar pryska po
pasterce – mówi kom. Dawid Golenia
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mających czarne myśli, nawet samo-
bójcze, i  na to musimy reagować. Są
także nietypowe problemy, np. kiedyś
zadzwonił do nas mężczyzna, mówiąc,
że zostawił telefon w kościele podczas
pasterki, a kościół teraz zamknięty i co
ma zrobić. My odbieramy każdy telefon
i  ludzie najwyraźniej o  tym wiedzą –
mówi podinsp. Andrzej Swobut. 

Dyżurni zazwyczaj reagują natych-
miast, działają szybko, ale czasem muszą
wykazać się cierpliwością i empatią.

– Niektórzy czasami dzwonią, bo
czują się samotni. Chcą nawiązać kon-
takt tylko po to, by sobie porozmawiać
lub podpytać, co mają zrobić, gdzie
szukać pomocy, bo dzieci wyjechały...
W komendach rejonowych zdarza się,
że mieszkańcy przychodzą do dyżur-
nych z ciastem. U nas jest obszar zam-
knięty i  takich gości nie mamy –
uśmiecha się kom. Dawid Golenia.

– Nieraz przekonaliśmy się, że ludzie
potrafią docenić naszą pracę. Właśnie
tu odbieramy telefony z  życzeniami
i wyrazami wdzięczności. Na przykład
jedna pani dzwoniła z  życzeniami do
naszego kolegi, który kiedyś jej po-
mógł. Gdy dowiedziała się, że już nie
pracuje, powiedziała: „Proszę złożyć
mu życzenia ode mnie” – dodaje pod-
insp. Andrzej Swobut. 

Jednak ludzie dzwonią nie tylko z ży-
czeniami. Zgłaszają także nagłe zda-
rzenia lub po prostu mają o  coś pre-
tensje. 

– Zdarzają się osoby roszczeniowe,
które nie są zadowolone z policyjnych
interwencji lub mają sprawy sądowe
i nie zgadzają się z nami czy z sądem.
Nie jesteśmy od rozpatrywania spraw,
a  jedynie możemy dzwoniących ukie-
runkować w  ich działaniach. Zdarzają
się telefony także w sprawach medycz-
nych, chorzy skarżą się np., że są
w szpitalu, jest duża kolejka i nie mogą
się dostać do lekarza. Nie w  każdej
sprawie jesteśmy w  stanie pomóc –
mówi podinsp. Andrzej Swobut.

Dyżur w noc sylwestrową jest cięższy. 
– Święta Bożego Narodzenia są ro-

dzinne, a z tego względu spokojniejsze.
W Sylwestra zaczyna się „wędrówka lu-
dów” z imprezy na imprezę, a do tego
jest dużo zdarzeń ze środkami piro-
technicznymi. Im więcej alkoholu, tym
mniejsza odpowiedzialność – mówi
podinsp. Andrzej Swobut. – My o swo-
jej odpowiedzialności nigdy nie mo-
żemy zapomnieć. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. autor

Nowy szef KSP
Od 16 listopada br. stołeczni policjanci i pracownicy Policji mają nowego szefa. Tego dnia

obowiązki komendanta stołecznego Policji objął dotychczasowy komendant wojewódzki Po-
licji w Lublinie nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Urodził się 15 maja 1970 roku w Łodzi. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę rozpoczął w 1990 r. w Łodzi. Przez lata służby
związany był z pionem kryminalnym i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Zajmował
wiele stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.

Od 1998 r. pracował w Wydziale XIV z siedzibą w Łodzi Biura do Walki z Przestępczością
Zorganizowaną KGP. Od 2000 r. przez kolejne lata służył w Wydziale XVI z siedzibą w Łodzi
Centralnego Biura Śledczego KGP. Od 2007 r. na stanowiskach kierowniczych łódzkiego za-
rządu CBŚ KGP. 11 lutego 2016 r. powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego
Policji w Lublinie. Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem
za Długoletnią Służbę oraz Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką „Zasłużony Policjant”. Jest
żonaty, ma dwoje dzieci. Wśród wielu pasji i zainteresowań zdecydowanie dominują sporty
walki, którymi zajmuje się od 30 lat. 

KK

Awanse na wyższe stopnie
Nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, z dniem 11 listopada

2017 r. mianował:
INSPEKTOREM POLICJI
– mł. insp. Marcina Rosoła, zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

KGP;
– mł. insp. Dariusza Błachnię, zastępcę dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej

KGP;
– mł. insp. Jarosława Pasterskiego, I zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Szcze-

cinie;
– mł. insp. Krzysztofa Borkowskiego, zastępcę dyrektora Centralnego Laboratorium Kry-

minalistycznego Policji.
MŁODSZYM INSPEKTOREM POLICJI
– podinsp. Paulinę Filipowiak, zastępcę dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy

Policji KGP;
– podinsp. Andrzeja Pluszczewskiego, zastępcę dyrektora Biura Kontroli KGP.
NADKOMISARZEM POLICJI
– kom. Piotra Janika, dyrektora Biura Kryminalnego KGP;
– kom. Krzysztofa Musielaka, dyrektora Biura Historii i Tradycji Policji KGP. 

AW

Zmiany kadrowe
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z dniem 13 listopada 2017 r. od-

wołał ze stanowiska:
– komendanta stołecznego Policji insp. Rafała Kubickiego.
W listopadzie nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, 
– odwołał ze stanowiska:
– I zastępcę komendanta stołecznego Policji insp. Piotra Berenta;
– zastępcę komendanta stołecznego Policji mł. insp. Andrzeja Krajewskiego;
– zastępcę komendanta stołecznego Policji podinsp. Piotra Byrę;
– powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku:
– komendanta stołecznego Policji nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi, komendantowi woje-

wódzkiemu Policji w Lublinie;
– komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Robertowi Szewcowi, I zastępcy

komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie;
– I zastępcy komendanta stołecznego Policji nadkom. Tomaszowi Szymańskiemu, naczel-

nikowi Wydziału Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji;
– zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Bogdanowi Litrze,

naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie. 
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Z godnie z nazwą konferencja poświęcona
była problematyce bezpieczeństwa gra-
nic państwowych, modernizacji służb

mundurowych, bezpieczeństwu wewnętrz-
nemu, ochronie infrastruktury krytycznej
oraz bezpieczeństwu imprez masowych. Ho-
norowym patronatem objęli ją zarówno mi-
nister SWiA Mariusz Błaszczak, jak i prze-
wodniczący sejmowej Komisji Administracji
i Spraw Wewnętrznych Arkadiusz Czartory-
ski. Przez dwa dni (15–16 listopada br.) w ob-
radach w stołecznym hotelu Sangate Airport
uczestniczyli najwyżsi przedstawiciele admi-
nistracji rządowej, służb resortu spraw we-
wnętrznych, ośrodków naukowo-badawczych
oraz przemysłu.

DZIEŃ PIERWSZY
Stoiska promocyjne prezentowane w sali wy-
stawienniczej centrum konferencyjnego sta-
nowiły prawdziwą gratkę dla ekspertów służb
mundurowych oraz pasjonatów militariów.
Wszystkie eksponaty można było dotknąć,
przymierzyć, sfotografować – w  przypadku
jednostek broni można było nawet przeła-
dować i dokładnie obejrzeć zarówno znane
w policyjnej służbie P-99 Walther, jak rów-
nież nowe pistolety PR-15, a nawet ciężkie
karabiny maszynowe. Korzystali z tej możli-
wości eksperci wszystkich służb obecnych
na konferencji.

W samym centrum sali znajdowało się stoi-
sko polskiej Policji, przygotowane przez
Biuro Komunikacji Społecznej KGP przy
współudziale biur Operacji Antyterrorystycz-
nych, Ruchu Drogowego i Międzynarodowej
Współpracy Policji. Chętni mogli porozma-
wiać z  policjantami, obejrzeć wyposażenie
pododdziałów szturmowych i otrzymać kilka
wybranych numerów czasopisma „Policja
997”, które objęło imprezę patronatem me-
dialnym, oraz grę edukacyjną dla najmłod-

szych. Na dużym ekranie wyświetlane były
filmy o Policji, a funkcjonariusze BOA chęt-
nie dyskutowali z producentami o wymaga-
niach, jakie mają w stosunku do posiadanego
lub kupowanego sprzętu.

Pierwszego dnia przeprowadzono dyskusje
w ramach trzech paneli, dotyczących głównie
tematyki ochrony zewnętrznych granic Unii
Europejskiej, nowoczesnych rozwiązań
i technologii w zakresie ochrony granic oraz
zwalczania przestępczości i terroryzmu z wy-
korzystaniem narzędzi teleinformatycznych.

DZIEŃ DRUGI
Rozpoczął się od panelu poświęconego mo-
dernizacji służb mundurowych, w  którym
wzięła udział zastępca komendanta głów-
nego Policji nadinsp. Helena Michalak. Mo-
derowana przez insp. Małgorzatę Borowik,
dyrektor Biura Logistyki Policji KGP, dys-
kusja rozpoczęła się od przedstawienia zało-
żeń programu modernizacji służb munduro-
wych, którego głównym celem jest
wzmocnienie ich potencjału. W porównaniu
z pierwszym tego rodzaju programem, reali-
zowanym w latach 2007–2011, środki prze-
znaczone na modernizację są znacznie więk-
sze, nawet uwzględniając stopień inflacji.
Obecnie Policji przyznano 5 993 029 000 zł,
z łącznej kwoty 9 186 697 000 zł podzielonej
na wszystkie służby resortu spraw wewnętrz-

nych. Poprzedni program zamknął się kwotą
6 301 058 000 zł, a  więc bliską tej, która
obecnie trafi do samej tylko Policji. Zasad-
niczo, niezależnie od wielkości przyznanych
środków, wszystkie służby postawiły przede
wszystkim na modernizację  środków trans-
portu oraz systemów informatycznych, które
starzeją się najszybciej. Duże kwoty prze-
znaczone zostały też na wymianę umundu-
rowania.

Odpowiedzialna za pion logistyki nadinsp.
Helena Michalak przypomniała, że taki po-

InSec 2017
Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic
i Bezpieczeństwa Wewnętrznego InSec 2017 z punktu widzenia
przedstawicieli służb mundurowych i przemysłu była cenną inicjatywą,
pozwalającą zarówno na nawiązanie kontaktów, jak również prezentację
swoich wyrobów i pomysłów. To ważne, bo przyznane w ramach ustawy
modernizacyjnej wielomiliardowe kwoty pozwolą na zakupy
najnowocześniejszego sprzętu i rozwiązań teleinformatycznych 
dla wszystkich służb resortu spraw wewnętrznych.

Panel poświęcony modernizacji służb mundurowych

14-16.12_Layout 1  28.11.2017  10:58  Strona 14



grudzień 2017 r. POLICJA 997 Międzynarodowa wystawa i konferencja  LOGISTYKA 15

dział kwot nie powinien dziwić, ponieważ
Policja jest największą formacją resortu, li-
czącą 103 tys. funkcjonariuszy i 25 tys. pra-
cowników.

– Ta pierwsza ustawa modernizacyjna po-
zwoliła nam złapać tzw. pierwszy oddech, do-
konać niezbędnych inwestycji, remontów i za-
kupów. Natomiast obecna daje możliwość
pozyskania naprawdę nowoczesnego sprzętu.
Półtora miliarda przeznaczone zostanie na in-
westycje budowlane, z czego około 100 mln zł
trafi na odtworzenie posterunków Policji. Jeśli
chodzi o sprzęt transportowy, to zamierzamy
kupić około 5 tys. nowych pojazdów, zarówno
zwykłych, jak i specjalistycznych. Marzeniem
byłoby kupno nowych śmigłowców dla Lot-
nictwa Policyjnego – jeśli się to uda, będzie
to jeden z  naszych największych sukcesów.
Ale modernizujemy również pozostały sprzęt
– pojawią się kamery nasobne dla funkcjo-
nariuszy, drony, mundury, kamizelki kulood-
porne. Około miliarda złotych przeznaczymy
na informatykę i  łączność, m.in. terminale
mobilne i  system TETRA – powiedziała
nadinsp. Helena Michalak.

Podczas panelu znalazło się miejsce na
przedstawienie przez przedsiębiorców swo-
ich rozwiązań, z których mogłyby skorzystać
instytucje mundurowe, m.in. pozwalający na
duże oszczędności system sterowania
oświetleniem czy zestaw mundurowy wraz
z wyposażeniem dodatkowym. Z kolei przed-
stawiciele Policji, Straży Granicznej i Pań-
stwowej Straży Pożarnej przedstawili swoje
oczekiwania i  ewentualne ograniczenia, co
w przyszłości posłuży poprawie współpracy
z oferentami.

Podczas kolejnego, półtoragodzinnego pa-
nelu, w którym udział wziął m.in. Andrzej

Robot pirotechniczny Straży Granicznej

Nadinsp. Helena Michalak, zastępca komendanta
głównego Policji, o zadaniach stojących przed pio-
nem logistyki w Policji:
– Nie ma wątpliwości, że unowocześnianie posiada-
nego wyposażenia bądź wprowadzanie nowych roz-
wiązań bezpośrednio wpływa na poprawę sprawności
i skuteczności działania Policji, a to z kolei przekłada
się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa we-
wnętrznego państwa i  jego obywateli. Nowoczesne
wyposażenie jest więc gwarancją zapewnienia mo-
bilności, sprawności i efektywności działania Policji,
a jego dostarczenie to podstawowe zadanie policyjnej
logistyki.
Najbardziej widoczne dla społeczeństwa są oczywiście inwestycje dotyczące po-
prawy warunków lokalowych jednostek Policji. Realizacja tego zadania z  jednej
strony wyznacza nową jakość obsługi obywateli, z drugiej zaś daje możliwość za-
pewnienia właściwych warunków służby i pracy policjantom i pracownikom Policji.
W  samym 2017  r. prowadzonych jest 170  zamierzeń inwestycyjnych związanych
z budową nowych obiektów, adaptacją oraz  rozbudową posiadanych budynków.
Do końca tego roku planowane jest uzyskanie blisko 40 efektów rzeczowych. Waż-
nym aspektem jest również sukcesywna wymiana wyeksploatowanych radiowozów,
które zastępowane są wozami najnowszej generacji. Będą to zarówno samochody
przeznaczone do typowych zadań patrolowych, jak również specjalistyczne pojazdy
użytkowane przez komórki minersko-pirotechniczne i pododdziały antyterrorystyczne.
Bardzo ważnym zadaniem stojącym przed policyjnymi logistykami jest doposażenie
policjantów w  kamery nasobne rejestrujące obraz i  dźwięk, umożliwiające doku-
mentowanie przeprowadzanych interwencji oraz zdarzeń podczas pełnionej służby.
Założyliśmy, że w latach 2017–2020 kamery nasobne trafią do policjantów służby
ruchu drogowego, służby prewencyjnej oraz oddziałów OPP/SPPP we wszystkich
garnizonach w kraju. W pierwszym etapie realizacji tego zadania zaplanowano zakup
i pilotażowe uruchomienie tego systemu w komendach wojewódzkich w Białymstoku
i Wrocławiu oraz w Komendzie Stołecznej Policji.
Naszym celem jest także podniesienie sprawności działań w zakresie poszukiwania
osób zaginionych i sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem zgromadzeń pub-
licznych oraz ich przemieszczaniem. Dlatego też zaplanowaliśmy realizację zakupów
nowoczesnych, ekonomicznych i  cechujących się zwiększonymi możliwościami
operacyjnymi śmigłowców patrolowo-obserwacyjnych i wielozadaniowych, które za-
stąpią maszyny typu Mi-2. Ale do tego celu, jak i do prowadzenia oględzin miejsc
zdarzeń, rejestracji terenu i sporządzania dokumentacji fotograficznej i do wykony-
wania czynności operacyjno-rozpoznawczych z powodzeniem mogą być wykorzy-
stywane bezzałogowe statki powietrzne. Obecnie na stanie jednostek Policji jest
15 takich urządzeń. Planowany zakup 60 dronów ze środków programu modernizacji
pozwoli na wyposażenie każdej jednostki Policji w takie urządzenia. 
Zapewniam, że stale analizujemy rynek pod kątem ciekawostek technicznych i po-
szukujemy nowych możliwości poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia służby funk-
cjonariuszy. Pracując nad funkcjonalnością i ulepszaniem jakości wyposażenia Policji
przyjęto zasadę, że specyfikacje techniczne sprzętu wykorzystywanego przez poli-
cjantów są opracowywane przez ekspertów służby logistycznej w ścisłej współpracy
z jego użytkownikami. Dostawy sprzętu i wyposażenia dostosowane są do indywi-
dualnych potrzeb i są zgodne z oczekiwaniami ich odbiorców. W pełni liczymy się
ze zdaniem policjantów, którzy mogą wyrażać swe opinie podczas testowania wpro-
wadzanych rozwiązań. 

oprac. PM, zdj. Marek Krupa

Sprycha, dyrektor Departamentu Porządku
Publicznego MSWiA, dyskusja toczyła się
wokół analizy problemu oceny imprez ma-
sowych, które – zależnie od ich zasięgu, za-
interesowania mediów lub udziału różnych

osobistości – budzą często duże emocje spo-
łeczne i  zapewnienie bezpieczeństwa ich
uczestnikom z pewnością nie będzie jedynie
problemem organizatora, lecz wymagało bę-
dzie współpracy wielu różnych podmiotów,
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w tym instytucji zespolonych. W ocenie An-
drzeja Sprychy uznanie imprezy masowej za
bezpieczną oznacza przede wszystkim wy-
eliminowanie możliwych zagrożeń zanim
dojdzie do jakichkolwiek niepożądanych zda-
rzeń, z czym zasadniczo zgadzali się wszyscy
uczestnicy panelu. Każdy z nich miał jednak
okazję przedstawienia tej problematyki
z  własnego, często dość wąskiego punktu
widzenia, związanego z przypisanymi do da-
nego podmiotu zadaniami. Był to ważny ele-
ment wymiany informacji i poglądów, na co
często nie ma czasu podczas prowadzonych
działań.

W specjalnym liście minister Beata Kempa
z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podzię-
kowała uczestnikom panelu oraz organiza-
torom konferencji za podjęcie niezwykle
ważnego społecznie tematu, jakim jest po-
prawa bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.
Podkreśliła też wagę efektywnej współpracy
między wszystkimi podmiotami zaangażo-
wanymi w  tego rodzaju działania, podając
przykład organizacji zabezpieczenia Świato-
wych Dni Młodzieży, podczas których za-
stosowano wiele nowych, skutecznych roz-
wiązań, które mogłyby zostać w przyszłości
wprowadzone na stałe do katalogu działań
służb i  instytucji z nimi współpracujących.

Panel dotyczący bezpieczeństwa infra-
struktury krytycznej zakończył całą konfe-
rencję, choć z punktu widzenia poruszonej
tematyki z pewnością nie był ostatnim lub
najmniej ważnym. Wstępem do dyskusji było
uzmysłowienie uczestnikom, jak szerokim
pojęciem jest infrastruktura krytyczna, którą
większość kojarzy przede wszystkim z prze-
syłem i zapewnieniem dostaw energii elek-
trycznej. Tymczasem w zainteresowaniu spe-
cjalistów infrastruktury krytycznej znajdują
się również obiekty i systemy ważne z pun-
ktu bezpieczeństwa państwa – łączność, sys-
tem bankowy, system ratownictwa, wodo-
ciągi i centralne ogrzewanie. Jako przykład
przypomniana została sytuacja z  pożarem
Mostu Łazienkowskiego w Warszawie, który
nie stanowił wprawdzie elementu infrastruk-
tury krytycznej, ale jego uszkodzenie na po-
nad 200 dni spowodowało problemy z łącz-
nością i  przesyłem ciepła, pod mostem
znajdowały się bowiem m.in. łącza teleko-
munikacyjne i ciepłownicze. Niemniej lista
obiektów tej infrastruktury ma status nie-
jawny i prowadzona jest przez Rządowe Cen-
trum Bezpieczeństwa.

Udział w dyskusji insp. Dariusza Minkie-
wicza związany był z pełnionym przez pod-
ległe mu Biuro Prewencji KGP nadzorem
nad specjalistycznymi uzbrojonymi forma-
cjami ochronnymi, do których zgodnie
z  ustawą o  ochronie osób i  mienia należy
ochrona obiektów infrastruktury krytycznej,

a rolą Policji jest wsparcie w przygotowaniu
planów ochrony. Siłą panelu była możliwość
wymiany doświadczeń między specjalistami
z bardzo różnych dziedzin i gałęzi gospodarki
– od Policji po przedstawicieli gazownictwa,
których obiekty również podlegają obowiąz-
kowej ochronie. Współpraca jest tu szczegól-
nie ważna, ponieważ ochrona tej infrastruk-
tury jest wspólną sprawą bardzo wielu
podmiotów, także firm prywatnych, będących
operatorami systemów ważnych z punktu wi-
dzenia bezpieczeństwa.

Z rozmów prowadzonych przez uczestni-
ków konferencji wynikało jasno, że nawią-
zane kontakty i pozyskane informacje co do
oczekiwań w kwestii wyposażenia, na które
służby mundurowe wydadzą wiele miliardów
złotych, były niezwykle cenne dla obydwu
stron – pozwolą bowiem dopracować oferty
tak, aby jak najlepiej spełniały oczekiwania
końcowego odbiorcy. 

PIOTR MACIEJCZAK
zdj. autor

Stoisko polskiej Policji wzbudziło duże zainteresowanie uczestników

Prezentacja uzbrojenia funkcjonariuszy Biura Operacji Antyterrorystycznych
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Piękny jubileusz
Prof. zw. dr hab. Wiesław Am-

brozik, jeden z  członków Rady
Naukowej Czasopism Policyjnych
i jednocześnie kierownik Zakładu
Resocjalizacji Wydziału Studiów
Edukacyjnych UAM, obchodził
w  tym roku swoje 70. urodziny.
Z tej okazji 16 listopada br. w Poz-
naniu odbyło się seminarium za-
tytułowane „Społeczne konteksty
oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych”.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy, dziękując jednocześnie
za dotychczasowy wkład w prace Rady Naukowej Czasopism Poli-
cyjnych i merytoryczne wsparcie, jakiego udzielał naszej redakcji.
Życzymy jeszcze 100 lat w zdrowiu i szczęściu oraz dalszych sukce-
sów zawodowych. 

Redakcja
zdj. Przemysław Stanula

Konferencja w SP w Katowicach
Szkoła Policji w Katowicach, razem z KWP w Opolu i Katowicach,

zorganizowały pod koniec października międzynarodową konferencję
„Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej – wspólne zo-
bowiązania i wyzwania”. Była ona współfinansowana ze środków Pro-

gramu Komisji Europejskiej Hercule III na rzecz wspierania ochrony
interesów finansowych Unii Europejskiej. Na konferencji spotkało
się prawie stu praktyków i specjalistów zajmujących się zwalczaniem
przestępczości finansowej z Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy,
Estonii, Węgier i Serbii. Funkcjonariusze poznawali najnowsze trendy
i zagrożenia związane z przestępczością na szkodę interesów finan-
sowych Unii Europejskiej, w szczególności oszustwa w wykorzysty-
waniu funduszy unĳnych, nielegalny obrót towarami i wyłudzenia
podatku VAT. 

AW

Ślubowania klas policyjnych
W połowie listopada odbyły się ślubowania młodzieży klas mun-

durowych o profilu policyjnym w Zespole Szkół w Niećkowie i Gra-
jewie. W uroczystości w  Niećkowie wzięli udział sekretarz stanu
w MSWiA Jarosław Zieliński i komendant wojewódzki Policji w Bia-
łymstoku nadinsp. Daniel Kołnierowicz. W ślubowaniu w Grajewie
uczestniczyli wiceminister Jarosław Zieliński, komendant główny
Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk i zastępca komendanta woje-
wódzkiego Policji w Białymstoku podinsp. Jacek Tarnowski. 

Ślubowanie złożyli też uczniowie klas pierwszych realizujących
program edukacja policyjna w  Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 2 w Lublinie. Od października br. patronką tej szkoły jest kom.
PP Stanisława Paleolog – pierwsza komendantka polskiej policji ko-
biecej. 

AW

REKLAMA 
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Posterunek przy czeskiej granicy
13 listopada uroczyście otwarto Posterunek Policji w Gołkowicach

(woj. śląskie), położony tuż przy granicy z Czechami. PP w gminie
Godów zlikwidowano w 1998 r., ale władze gminy walczyły o powrót
policjantów na  jej teren. W uroczystości wzięli udział m.in. poseł
na  Sejm RP Teresa Glenc, komendant wojewódzki Policji
nadinsp. Krzysztof Justyński, wicewojewoda śląski Mariusz Trepka,
komendant powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim mł. insp. Ja-
rosław Grudziński, przedstawiciele władz samorządowych, służb
mundurowych i  mieszkańcy. Symboliczny klucz do budynku kie-
rownikowi posterunku st. asp. Adrianowi Pawlusowi przekazali wójt
gminy Godów i nadinsp. Krzysztof Justyński.

Posterunek działa już od 1 listopada br. i mieści się w dawnej sie-
dzibie Straży Granicznej. Budynek gruntownie wyremontowano i wy-
posażono w nowy sprzęt kwaterunkowy i teleinformatyczny. Przy-
stosowaniem budynku na potrzeby Policji zajęła się gmina, policjanci
mają do dyspozycji cztery pomieszczenia biurowe, jedno socjalne
i dwa sanitarne. W PP w Gołkowicach pełni służbę siedmiu poli-
cjantów: kierownik, dwóch dzielnicowych i  czterech policjantów
służby patrolowej. 

AW
zdj. KWP w Katowicach

Dwa gdańskie komisariaty 
W Gdańsku 15 listopada br. otwarto dwa komisariaty: Komisariat

II Policji i Komisariat Wodny Policji. Oba znajdują się w nowym

budynku przy ul. Długa Grobla 4. Budowę obiektu i jego wyposa-
żenie sfinansowano ze środków budżetowych Policji w ramach „Pro-
gramu standaryzacji komend i komisariatów Policji”. Koszt inwe-
stycji to prawie 30 mln zł. Podczas uroczystości komendant
wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski wręczył
symboliczne klucze do budynku komendantowi KP II, komendan-
towi komisariatu wodnego i funkcjonariuszowi przyjmującemu na
stan nową łódź przekazaną przez KGP. W budynku będzie pracować
142 funkcjonariuszy, w tym 25 policjantów w komisariacie wodnym,
oraz 12 pracowników. Nowy komisariat składa się z dotychczaso-
wego Komisariatu II Policji w  Gdańsku oraz ze zlikwidowanego
Komisariatu VII Policji w Gdańsku (na Stogach). W budynku sie-
dzibę ma też Komisariat Wodny Policji w Gdańsku, który powstał
na bazie zlikwidowanego Referatu Prewencji na Wodach i Terenach
Przywodnych Wydziału Prewencji KMP w Gdańsku. 

AW
zdj. KWP w Gdańsku

Trzy posterunki na Lubelszczyźnie
16 listopada sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński otworzył

PP w  Jastkowie i  przekazał symboliczne klucze kierownikom PP
w Michowie i Woli Uhruskiej. W uroczystości wzięli też udział za-
stępca komendanta głównego Policji nadinsp. Jan Lach, p.o. komen-
danta wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Robert Szewc, woje-
woda lubelski Przemysław Czarnek, przedstawiciele władz
samorządowych i  kadry kierowniczej garnizonu lubelskiego oraz
mieszkańcy Jastkowa. Trzy posterunki Policji odtworzono dzięki
wsparciu samorządów, które przekazały środki na kompleksowy re-
mont pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb Policji. W każdym
z posterunków służbę będzie pełniło po sześciu policjantów.

Podczas uroczystości minister Jarosław Zieliński wręczył też medal
„Młody bohater” 15-letniemu Bartłomiejowi. W czerwcu chłopiec
z  tatą pracowali na łące: gdy z  maszyny do wiązania siana spadł
sznurek, ojciec chłopca próbował go zamocować, ale obracający się
walec wciągnął mu rękę do środka. Bartek natychmiast wyłączył
maszynę i wezwał pogotowie. Jego tata doznał ciężkich obrażeń,
ale dzięki zimnej krwi syna nadal żyje. Bartłomiej jest już 75. mło-
dym bohaterem nagrodzonym przez ministra spraw wewnętrznych
i administracji. 

AW
zdj. Krzysztof Chrzanowski
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Nowy PP na Mazurach
20 listopada rozpoczął ponowne funkcjonowanie Posterunek Policji

w Wydminach (pow. giżycki). Uroczyście posterunek otworzyli se-
kretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny Policji
nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, komendant wojewódzki Policji
w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, wojewoda warmińsko-mazurski
Artur Chojecki i komendant powiatowy Policji w Giżycku mł. insp.
Przemysław Rawa. PP w Wydminach mieści się w pomieszczeniach
gminy: remont i  ich wyposażenie sfinansowano z budżetu Policji.
W posterunku służbę pełni pięciu policjantów, w tym dwóch dziel-
nicowych, a obowiązki kierownika powierzono asp. sztab. Andrzejowi
Pietnoczce, który dotychczas pełnił służbę w referacie patrolowo-
-interwencyjnym KPP w  Giżycku. Podczas uroczystości wręczono
też odznaczenia „Zasłużony Policjant” i medale „Za Zasługi dla Po-
licji”, a także awanse na wyższe stopnie służbowe. 

AW
zdj. Krzysztof Chrzanowski

Posterunek w Małopolsce
19 listopada, w obecności m.in. zastępcy komendanta głównego

Policji nadinsp. Jana Lacha i  komendanta wojewódzkiego Policji
w Krakowie nadinsp. Krzysztofa Pobuty, otwarto PP w Jodłowniku
(pow. limanowski). Uroczystość  uświetniły orkiestra dęta z  OSP
w Jodłowniku i liczne poczty sztandarowe, m.in. z KPP w Limano-
wej, ochotniczych straży pożarnych oraz szkół. Posterunek mieści

się w pomieszczeniach należących do gminy; koszty ich remontu,
przystosowania i wyposażenia poniósł samorząd, a sprzętu kwate-
runkowego i informatycznego – Policja. W nowym posterunku pełni
służbę pięciu funkcjonariuszy:  kierownik, dwóch dzielnicowych
i dwóch policjantów służby patrolowej. Kierownikiem PP w  Jod-
łowniku został st. asp. Wojciech Karcz, który dotychczas pełnił
służbę w KP w Tymbarku. 

AW
zdj. KWP w Krakowie
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Z podinsp. Dariuszem Ziębą, dyrektorem 
Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, 
rozmawia Klaudiusz Kryczka. 

Rozpoczął się okres, w którym Polacy szykują się do świąt Bożego
Narodzenia i m.in. tłumnie odwiedzają galerie handlowe. Dla Policji
to czas wytężonej pracy, tym bardziej od kiedy przez Europę
przetacza się fala zamachów terrorystycznych. 20 października
tego roku w galerii handlowej w Stalowej Woli dało o sobie znać
kolejne zagrożenie. Atak tzw. aktywnego strzelca.

– Jesteśmy świadomi zagrożeń i jesteśmy na nie przygotowani. Czy
to będzie przestępczość kryminalna, zamachy terrorystyczne, czy ataki
tzw. aktywnych strzelców, a więc osób działających podobnie do terro-
rystów, ale niemotywowanych religĳnie czy politycznie. Z tym ostatnim
przypadkiem mieliśmy do czynienia w Stalowej Woli, z tym zastrzeże-
niem, że sprawca nie używał broni palnej tylko noża. Z podobnym
mieliśmy do czynienia kilka dni później w Gdańsku, gdzie do siedziby
jednej z firm wtargnął jej pracownik i otworzył ogień. Po dwóch strza-
łach został obezwładniony. Na szczęście obyło się bez ofiar. I choć
były to odosobnione przypadki, traktujemy je bardzo poważnie.

Okres przedświąteczny wymaga od nas szczególnej uwagi. Bardziej
ze względu na jego charakter niż fakt, że w tym czasie wielu ludzi
będzie przebywało na małej przestrzeni. To oczywiście jest też
ważne, ale z takimi okolicznościami mamy w zasadzie do czynienia
co weekend. Jeśli napastnik szuka okazji, by zaatakować dużą liczbę
osób, to nie musi czekać, aż ludzie ruszą na przedświąteczne zakupy.
Jeśli jednak chce nadać swojemu działaniu wyjątkowy charakter, to
oczywiście będzie brał pod uwagę okres świąteczny. Bardziej dotyczy
to jednak terrorystów motywowanych religĳnie, z którymi nie mamy
w Polsce do czynienia, niż aktywnych strzelców, ale i w tym wypadku
nie można tego całkowicie wykluczyć. Stąd też zalecenie zastępcy
komendanta głównego Policji nadinsp. Jana Lacha, jakie już trafiło
do wszystkich jednostek w  kraju, by w  najbliższych tygodniach
miejsca, o których mówiliśmy, otoczyć szczególnym nadzorem.   

Co możemy powiedzieć o ludziach, którzy decydują się na ataki,
z jakim mieliśmy do czynienia w Stalowej Woli i Gdańsku?

– Niewiele, w tym sensie, że nie ma jakichś wyraźnych prawidło-
wości ani czytelnych symptomów zapowiadających sięgnięcie po tak
radykalne rozwiązania. W pewnym sensie można powiedzieć, że to
może być każdy. Charakterystyczne jest to, że już po zdarzeniu,
kiedy o sprawcy wypowiadają się jego bliscy, znajomi czy sąsiedzi, to
zwykle słyszymy, że to był normalny człowiek. Mówił dzień dobry,
uśmiechał się, owszem, miał jakieś swoje kłopoty, ale kto ich dzisiaj
nie ma… i nagle dzieje się coś, co każe mu wziąć do ręki broń i za-
bĳać. Późniejsze analizy pokazują, że bywają to ludzie, którzy albo
mają ogromne poczucie krzywdy, alby czują się niedocenieni tak,
jak na to w swoim mniemaniu zasługują, lub też, co jest zjawiskiem
stosunkowo nowym i  nasilającym się, żądni choćby krótkotrwałej
sławy. Ogromna większość z nich próbuje zaspokoić swoją potrzebę
np. za pomocą różnego rodzaju portali społecznościowych czy blogów,
ale raz na jakiś czas może pojawić się ktoś, kto uzna, że są „łatwiejsze”
sposoby, by trafić na czołówki gazet.

Czy takich zdarzeń spodziewacie się więcej? I nie chodzi tu
o najbliższe tygodnie, tylko o trend długookresowy.

– Wiele wskazuje na to, że tak. W długim okresie takich zdarzeń
może być więcej, choć nadal w porównaniu z przestępczością typowo
kryminalną, taką jak rozboje czy zabójstwa, będą to zdarzenia incy-
dentalne. Szukając przyczyn nasilania się tego zjawiska, trzeba chyba
wskazać na rosnącą presję, pod jaką żyjemy w dzisiejszych czasach,
na stres, który na stałe stał się elementem naszego życia. Większość
sobie z tym radzi, nieliczni nie. Ci, którzy nie potrafią, zgłaszają się
do specjalistów, niektórzy sięgają po alkohol, po narkotyki, w skraj-
nych przypadkach popełniają samobójstwo lub decydują się ukarać
świat za niepowodzenia, które ich spotkały. Napastnik ze Stalowej
Woli leczył się psychiatrycznie, ale choć później twierdził, że nie
wie, dlaczego zaatakował, to z całą pewnością musiał mieć motyw.
To nie był efekt niekontrolowanego, nagłego wybuchu emocji. To,
że się leczył, w żaden sposób nie przeszkodziło mu w przygotowa-
niach do tego, co zrobił. On wszystko zaplanował. Kupił broń, wybrał
miejsce i  czas. Podobnych przykładów, głównie z Ameryki, mamy
mnóstwo. Również w sąsiednich Niemczech dochodziło do podob-
nych ataków, gdzie mechanizm działania był ten sam. Pojawia się
w tym wszystkim także element naśladownictwa. Nieograniczony
przepływ informacji sprawia, że każdy następny planowany atak
może być bardziej niebezpieczny, skuteczniejszy. Szczegółowe opisy
ataków przedstawiane przez dziennikarzy w  mediach czy 
relacje świadków na portalach społecznościowych, uzupełnione fil-
mikami nagranymi telefonami, pozwalają naśladowcom w planowaniu
swoich ataków. Tego procesu nie zatrzymamy, w takich czasach ży-
jemy. Musimy po prostu więcej wymagać od siebie, musimy być
przygotowani na każdą ewentualność.   

Sposób działania sprawców bywa podobny, są jakieś schematy,
elementy charakterystyczne?

– Jeśli chodzi o aktywnego strzelca, to jedynym elementem wspól-
nym jest dążenie do zabicia jak największej liczby osób. Narzędzie

Przygotowani na zagrożenia
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może być różne, operujemy co prawda pojęciem active shooter, ale
jest to skrót myślowy, bo może on używać innych narzędzi, nieko-
niecznie broni palnej. W Stalowej Woli to był nóż, ale doświadczenia
ostatnich lat uczą, że równie dobrze może to być np. samochód. Wy-
bór często zależy od predyspozycji sprawcy i dostępności broni. Cza-
sami osoba taka kończy swój atak samobójstwem, ale nie jest to re-
gułą, czasami zostawia wiadomość, co ją do tego skłoniło, kogo i za
co chciała ukarać, czasami wykrzykuje to w czasie ataku, zdarza się,
że tych powodów nie poznajemy. Czas i miejsce też bywają różne,
uzależnione od motywów konkretnego sprawcy. Jeśli uzna on, że za
jego niepowodzenia odpowiadają koledzy z pracy lub przełożeni, za-
atakuje w siedzibie swojej firmy, jeśli uzna, że nauczyciele, zaatakuje
w szkole, jeśli uzna, że sprzysiągł się przeciwko niemu cały świat,
zaatakuje tam, gdzie będzie mógł dosięgnąć jak największą liczbę
ludzi w jak najkrótszym czasie.

Jakie miejsca są szczególnie narażone na takie ataki?
– W Ameryce są to najczęściej szkoły i uczelnie, podobnie było

w Niemczech, gdzie aktywny strzelec zaatakował w szkole w 2002 r.
w  Erfurcie i  2009 r. w  Winnenden. Galerie
handlowe także są i będą miejscami chętnie
wybieranymi na miejsce ataku. Z dwóch po-
wodów. Po pierwsze gromadzą dużą liczbę lu-
dzi na małej przestrzeni, a po drugie w nie-
których skrajnych ideologiach czy religiach
stanowią symbol zepsucia i konsumpcjonizmu.
O tym, że galerie są chętnie wybieranymi ce-
lami ataków, także uczą doświadczenia ame-
rykańskie, europejskie, a  nawet afrykańskie,
gdzie w 2013 r. w Nairobi terroryści z somalĳ-
skiej organizacji Asz-Szabab zaatakowali cen-
trum handlowe Westgate Mall. Wiedząc o tym,
od kilku lat współpracujemy z zarządcami ga-
lerii, prowadząc dla nich szkolenia pod kątem
zagrożeń terrorystycznych, w  tym ewakuacji,
działań podejmowanych przez ochronę, infor-
mowania i współdziałania ze służbami. Ważne
było też zapoznanie ich, w pewnym zakresie,
z naszym sposobem działania tak, by wiedzieli,
czego się spodziewać i  jak nam, nawet nie-
świadomie, nie przeszkadzać. W  ramach tej
współpracy m.in. poznaliśmy topografię
wszystkich galerii w Polsce, poznaliśmy punkty
wejścia, o  których wie bardzo ograniczona
liczba osób. Mamy możliwość przeprowadzania
ćwiczeń w galeriach, kiedy nie ma w nich klien-
tów. Prowadzimy wiele innych działań, o któ-
rych nie mogę powiedzieć, a  których celem
jest wypracowanie jak najbardziej skutecznych
taktyk eliminacji zagrożenia. Podejmujemy również działania pre-
wencyjne. Efektem zaleceń, o których wspomniałem, będzie większa
liczba patroli Policji w takich miejscach. Taki patrol wprawdzie nie
powstrzyma przed atakiem gotowego na śmierć zamachowca, ale ak-
tywnego strzelca, jeśli nie zaplanował własnej śmierci, już tak.

Wiele razy przywoływaliśmy przykład Stanów Zjednoczonych. Różnic
między Ameryką a Europą jest wiele, ale jedna z najbardziej
charakterystycznych to dostęp do broni palnej. Kilka tygodni temu
pojawił się projekt liberalizujący przepisy w tym zakresie. Jednym
z argumentów, jakiego używano w dyskusji, było wskazanie na
możliwość szybszego wyeliminowania zagrożenia, np. przez
uzbrojonego świadka zdarzenia.

– Na szczęście dość szybko te dywagacje zostały przecięte. Stano-
wisko Policji w tej sprawie jest jasne i niezmienne. Większa liczba
broni w  posiadaniu osób fizycznych oznacza znaczący negatywny
wpływ na bezpieczeństwo publiczne. Argumenty, o  których Pan
wspomniał, są nieprawdziwe, bo istnieje zasadnicza różnica między
strzelaniem na strzelnicy a  strzelaniem w  miejscach publicznych.
Do tego drugiego niezbędny jest bardzo specjalistyczny trening bar-
dzo wielu elementów zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Jest
ogromna różnica między strzelaniem do tarczy na strzelnicy w towa-
rzystwie stojącego obok i  czuwającego nad wszystkim instruktora
a wyciągnięciem broni w tłumie spanikowanych, biegających i krzy-
czących ludzi i strzeleniem do żywego człowieka. Osoba posiadająca
pozwolenie na broń, ale bez odpowiedniego przygotowania i predys-
pozycji, częściej spotęguje zagrożenie, niż je wyeliminuje. 

Takich czynników dyskwalifikujących obywatela z pozwoleniem
na broń, jako obrońcę podczas takiego ataku, jest znacznie więcej.
Bo poza samymi umiejętnościami i predyspozycjami szalenie ważna
jest też umiejętność właściwej oceny sytuacji. Człowiek bez specja-
listycznego przygotowania i doświadczenia nie będzie umiał prawid-

łowo ocenić zagrożenia. Czy ono nadal jest, czy wzrosło, czy zmalało.
Czy należy wezwać napastnika do odłożenia broni, czy bez zwłoki
należy otworzyć ogień. Jeśli napastnik pochyla się nad ofiarą z nożem
wzniesionym do ciosu, sytuacja wydaje się klarowna, ale jeśli stoi
i się rozgląda, to znaczy, że wstrzymał atak i jest gotów się poddać,
lub szuka kolejnej ofiary. Na decyzje w takich sytuacjach są sekundy
lub ich ułamki i zawsze muszą być prawidłowe. Samo uzyskanie po-
zwolenia na broń podejmowania prawidłowych decyzji w takiej sy-
tuacji nie nauczy.

A o tym, jak złudne jest przeświadczenie leżące u podstaw przy-
wołanego w  pytaniu argumentu, może świadczyć przykład ataku
w Los Angeles, gdzie na początku października sprawca z 32. piętra
hotelu otworzył ogień do uczestników koncertu, zabĳając ponad 50

Francja wciąż na celowniku
Dżihadyści z tzw. Państwa Islamskiego nadal będą atakować Francję – zapowiedział
w drugą rocznicę zamachów w Paryżu dyrektor generalny francuskiego kontrwywiadu
(DGSI) Laurent Nunez. Jego zdaniem na przestrzeni ostatnich dwóch lat zmienił się
sposób przeprowadzanych zamachów, ale nie osłabła wola atakowania. Zamiast
długo planowanych, złożonych ataków realizowanych głównie przez komanda prze-
rzucane do Francji z Bliskiego Wschodu, są to przeważnie ataki organizacyjnie na
mniejszą skalę, przeprowadzane przez pojedyncze, często miejscowe osoby. Mniej-
sza skala nie oznacza jednak mniejszego zagrożenia. 14 lipca 2016 r. atak jednej
osoby w Nicei doprowadził do śmierci 87 osób.  
Laurent Nunez, opisując istniejące zagrożenia, zwraca uwagę, że ci, którzy wyjechali
walczyć w  szeregach kalifatu w  Syrii i  Iraku i  przeżyli jego likwidację na Bliskim
Wschodzie, stanowią w tej chwili mniejsze zagrożenie, ponieważ z informacji, jakimi
dysponują francuskie służby, wynika, że są oni zdecydowani przenieść się do stref
kontrolowanych przez Państwo Islamskie głównie w Afganistanie, ale także w Malezji
i Indonezji.
Znacznie większe zagrożenie stwarzają ci, którzy nie opuścili Francji. Zdaniem szefa
DGSI wciąż mogą się oni szkolić dzięki coraz lepiej opracowanym internetowym in-
strukcjom przeprowadzania ataków z użyciem różnych powszechnie dostępnych
narzędzi. Zwalczanie tego typu ataków jest bardzo trudne, bo, jak podkreśla dyrektor
generalny, są one bardzo trudne do przewidzenia. Zapobiegać im może stała koor-
dynacja służb krajów UE i innych partnerów Francji.
Laurent Nunez podkreślił także, że koncentrując się na zagrożeniach stwarzanych
przez dżihadystów z Państwa Islamskiego, nie można zapominać o Al-Kaidzie, która,
wraz z utratą pozycji przez samozwańczy kalifat Abu Bakra Al-Baghdadiego, odzys-
kuje swoje znaczenie.

KK/PAP
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osób. W pokoju, z którego strzelał, znaleziono 
8 sztuk różnego rodzaju broni, w  jego domu 
kolejne. Niektóre posiadał legalnie. Gdyby każdy
z  uczestników tego koncertu był uzbrojony, 
żaden z  nich nie miałby najmniejszej szansy 
wyeliminować zagrożenia.  

Jeśli więc broń pozostanie ściśle
reglamentowana, napastnicy sięgną po innego
rodzaju narzędzia. Są w tej kwestii jakieś
prawidłowości?

– I znów odwołam się do doświadczeń zachod-
niej Europy, gdzie napastnicy sięgali głównie po
broń palną, materiały wybuchowe, noże lub do-
konywali ataku, używając pojazdów. Incydentalnie
wykorzystywano też inne narzędzia, takie jak sie-
kiera, taki atak miał miejsce np. w marcu tego
roku na dworcu w  Duesseldorfie, czy maczeta,
którą zaatakowano patrolujących ulice żołnierzy
w Paryżu w lutym, czy w Brukseli w sierpniu tego
roku. Trudno tu mówić o jakichkolwiek prawid-
łowościach. Sprawca sięgnie po taką broń, do ja-
kiej ma dostęp. Nawet w krajach, w których do-
stęp do broni jest mocno reglamentowany, może
się zdarzyć sytuacja, że presji, o której mówiliśmy
na początku, ulegnie osoba posiadająca broń le-
galnie. Częściej będzie to jednak, przynajmniej
w Europie, nóż. Ale żeby zobrazować skalę za-
grożenia, można przywołać analizę ataków z jego
użyciem na naszym kontynencie od 5 paździer-
nika 2015 r. do dzisiaj. Takich ataków, wyłączając
ataki na tle kryminalnym, było 17, zginęło w nich
12 osób, a 51 osób zostało rannych.

Oczywiście użyciu pewnych narzędzi można
przeciwdziałać, czy to ograniczając do nich do-
stęp, czy stosując odpowiednie zabezpieczenia.
Służby w  Europie nauczone doświadczeniami
ostatnich lat doskonalą metody przeciwdziałania
atakom z użyciem samochodów, ale wszyscy zda-
jemy sobie sprawę, że możliwości akurat w tej
kwestii są bardzo ograniczone. Z jednej strony
dlatego, że pewnych rzeczy nie wyeliminujemy,
bo trudno sobie wyobrazić zakaz posiadania noży,
z drugiej zaś ciągle pojawiają się nowe narzędzia,
które w  rękach zwykłych ludzi mogą być za-
bawką, a w rękach złych ludzi śmiercionośnym
narzędziem, np. drony. O naśladownictwie już
mówiliśmy. Jeden skuteczny atak sprawi, że prę-
dzej czy później znajdzie naśladowców. Poradnik
zamachu umieszczony w  internecie przez dżi-
hadystów może być wykorzystany nie tylko przez
innego terrorystę, skorzystać może z niego każdy.
Dziś robimy wszystko co możliwe, by być przy-
gotowanym na każdy scenariusz, pewne rzeczy
staramy się przewidywać, ale jak może wyglądać
atak za pięć lat, przy użyciu jakich metod, na-
rzędzi, tego nie wie nikt.

Dziękuję za rozmowę.

KLAUDIUSZ KRYCZKA
zdj. Krzysztof Chrzanowski

Ćwiczenia 
„Lotnisko 2017”

To tylko ćwiczenia „Lotnisko 2017”
zorganizowane przez Biuro Ope-
racji Antyterrorystycznych KGP

i  lotnisko Chopina. Na minuty przed ich
rozpoczęciem i w ich trakcie z głośników
słychać informację o  prowadzonych dzia-
łaniach, dlatego w  innych częściach lot-
niska nie wybucha panika. Tymczasem Po-
licja, Służba Ochrony Lotniska i  Straż
Graniczna reagują zgodnie z procedurami.
Ewakuują osoby przebywające w zagrożonej
strefie lotniska, udzielają pierwszej po-
mocy, zabezpieczają teren zdarzenia i ca-
łego lotniska, próbują zatrzymać terrorys-
tów i  powiadamiają inne specjalistyczne
służby, w tym Biuro Operacji Antyterrory-
stycznych KGP. Powołany zostaje sztab.

Nie jest znana faktyczna liczba zakład-
ników i terrorystów, tym bardziej że kolejny
z nich ujawnia się na antresoli. Niestety,
w wyniku strzelaniny jest coraz więcej ran-
nych i zabitych. Wszystko dzieje się w ryt-
mie prawdziwego zdarzenia. Długie wy-
czekiwanie obu stron i  przeciągające się
negocjacje. Minuty zamieniają się w  go-

dziny. Napastnicy grożą zabiciem zakład-
ników. Jednak zakładnicy nie są zdani tylko
na łaskę terrorystów. Ocalenie jest blisko.
Funkcjonariusze BOA KGP przypuszczają
szturm. Wszystko trwa sekundy. Zakład-
nicy zostają uwolnieni, a terroryści rozbro-
jeni i zatrzymani. 

W ćwiczeniach uczestniczyło kilkudzie-
sięciu funkcjonariuszy BOA KGP, Komendy
Stołecznej Policji, Służby Ochrony Lot-
niska, Straży Granicznej i ABW. – Spraw-
dziliśmy sprawność przekazu informacji,
współdziałanie z  innymi służbami oraz
przygotowanie i mobilność poszczególnych
służb policyjnych do działań w sytuacjach
kryzysowych – mówi podinsp. Dariusz
Zięba, dyrektor BOA KGP.

Kilka minut po zakończonych ćwicze-
niach po antyterrorystach nie było już śladu
i na halę odlotów wróciło normalne życie.
Spokojne, gdzie największym problem jest
nadbagaż. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI, MW
zdj. Andrzej Chyliński, Andrzej Mitura

Lotnisko Chopina w Warszawie. Jest po 23.00. W hali odlotów o tej
porze niewielki ruch. Nagle w trakcie odprawy biletowo-bagażowej
wpada grupa uzbrojonych napastników. Otwierają ogień do
znajdujących się wokół ludzi. Biorą zakładników...
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lubiany wśród tamtejszej spo-
łeczności. Po jego śmierci Grze-
gorz Jurkiewicz – Polak służący
w policji hrabstwa Essex, który
brał udział w  patrolach z  Da-
riuszem Tyburą, zainicjował
zbiórkę na portalu crowdfun-
dingowym, by wesprzeć ro-
dzinę zmarłego policjanta: 
1,5-letnią córkę Amelię, 5-let-
niego syna Adama i żonę Kata-
rzynę. Cel zbiorki to 1000 funtów, udało się już uzbierać 75 proc.
tej kwoty. Informacje o  zbiórce można znaleźć pod adresem
https://www.justgiving.com/crowdfunding/greg-jurkiewicz-2 

AW
il. The Guardian

O roli dzielnicowego
W  ramach konferencji naukowej „Rola dzielnicowego w  nowo-

czesnej formacji policyjnej”, zorganizowanej przez Policję i Wyższą
Szkołę Humanitas w  Sosnowcu, przedstawiono pierwsze wyniki
ogólnopolskich badań dzielnicowych przeprowadzonych w ramach
realizacji programu MSWiA „Dzielnicowy bliżej nas”. 

Badania przeprowadzono w dniach 9–13 stycznia br. przez Biuro
Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji w 17 garnizonach
na grupie 5400 respondentów. Wyniki badań opracowane i omówione
zostały przez dyrektor Biura Komunikacji Społecznej KGP mł. insp.
dr Iwonę Klonowską oraz prof. Jadwigę Stawnicką. Działania profi-
laktyczne oraz rolę dzielnicowych omówiła mł. insp. dr Marzena
Kordaczuk-Wąs.

W  sympozjum uczestniczyło blisko 250 funkcjonariuszy Policji
z  garnizonu śląskiego, przedstawiciele Komendy Głównej Policji,
kierownictwo i przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Ka-
towicach, naukowcy zainteresowani poruszaną tematyką oraz zapro-
szeni goście, w tym przedstawiciele władz samorządowych oraz służb
współpracujących z Policją.

Spotkanie rozpoczął prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk, rek-
tor Wyższej Szkoły Humanitas. Listy okolicznościowe do uczestni-
ków przesłali nadinsp.  dr  Jarosław Szymczyk, komendant główny
Policji oraz insp. dr Marek Fałdowski, komendant rektor Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie. W imieniu nadinsp. Krzysztofa Justyń-
skiego, komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach, głos zabrał
naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Dawid Kaszuba. 

KK
zdj. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
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Profilaktyka zagrożeń
W Gdańsku już po raz trzeci rozmawiano o profilaktyce zagrożeń

społecznych. Konferencję pod tytułem „Wyzwania współczesnej pro-
filaktyki zagrożeń społecznych. Stygmatyzacja, dyskryminacja a prze-
stępstwa z nienawiści” zorganizował Wydział Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspólnie z Instytutem Psychologii
Uniwersytetu Gdańskiego. 

Konferencja odbyła się 14 listopada, miała charakter otwarty, ad-
resowana była do służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo na terenie województwa pomorskiego. Dyskutowano m.in.
o  przestępstwach z  nienawiści w  ujęciu prawnym. O społecznej
szkodliwości czynu mówił Zdzisław Huzar, pełnomocnik komendanta
wojewódzkiego Policji w Gdańsku ds. ochrony praw człowieka. Roz-
mawiano o psychologicznych mechanizmach usprawiedliwiania prze-
mocy, w tym o dehumanizacji i stygmatyzacji, zastanawiano się, jak
zmieniać trudne relacje z  ludźmi, którzy się od nas różnią, jakie
działania podejmować na rzecz ofiar przestępstw w kontekście etyki
zawodowej policjanta, a także o tzw. fake-newsach i hate-komuni-
katach jako przejawach cyberprzemocy. Dużo uwagi poświęcono
działaniom profilaktycznym podejmowanym przez Policję w woje-
wództwie pomorskim w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

W czasie konferencji głos zabrali m.in. prodziekan ds. nauki dr hab.
Małgorzata Lipowska, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, oraz
insp. Krzysztof Kozelan, I zastępca komendanta wojewódzkiego Po-
licji w Gdańsku. 

KK/KWP w Gdańsku
zdj. KWP w Gdańsku

Zbiórka na rodzinę zmarłego 
policjanta

30 października br. zmarł nagle sierż. sztab. Dariusz Tybura, poli-
cjant z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. We wrześniu
2016 r. po zabójstwie Polaka w Harlow razem z drugim funkcjona-
riuszem przyjechał do tego miasta, by uczestniczyć w  polsko-an-
gielskich patrolach. Dzięki swej słusznej posturze szybko stał się
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Medale i odznaczenia w Lublinie
16 listopada w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uro-

czysta zbiórka z okazji Święta Niepodległości. Po raz pierwszy wspól-
nie zorganizowały ją trzy służby podległe ministrowi SWiA: Policja,
Straż Graniczna i Państwowa Straż Pożarna. Podczas uroczystości
sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński wręczył odznaczenia
państwowe i resortowe, nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz
nagrody wyróżniającym się w pracy zawodowej funkcjonariuszom.
W uroczystości uczestniczyli też zastępca komendanta głównego
Policji nadinsp. Jan Lach, p.o.  komendanta wojewódzkiego Policji
w  Lublinie insp. Robert Szewc, wojewoda lubelski Przemysław
Czarnek i komendanci służb podległych MSWiA.

Podczas zbiórki nadano m.in. 31 medali „Za Długoletnią Służbę”,
pięć srebrnych i dziewięć brązowych odznak „Zasłużony Policjant”
oraz pięć medali „Za Zasługi dla Policji”. Nagrody motywacyjne otrzy-
mało czterech wyróżniających się funkcjonariuszy, a  czterem poli-
cjantom wręczono akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. 

AW
zdj. Krzysztof Chrzanowski

Nasza krew...
W ramach obchodów Święta Niepodległości łódzcy policjanci, pra-

cownicy Policji i funkcjonariusze innych służb mundurowych oddali
honorowo krew w ramach akcji NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA. 

8 listopada 2017 przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji
w  Łodzi stanął specjalny autobus, w  którym jako pierwszy krew
oddał insp. Andrzej Łapiński, komendant wojewódzki Policji w Ło-
dzi. Do zbiórki przyłączyło się blisko 60 policjantów i pracowników
Policji z łódzkiego garnizonu. Łącznie oddano ponad 26 litrów krwi.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęli ministrowie spraw
wewnętrznych i administracji, sprawiedliwości, zdrowia oraz Polski
Czerwony Krzyż.

W ogólnopolskiej akcji wzięli udział przedstawiciele wszystkich
służb mundurowych. Akcja honorowego oddawania krwi z  okazji 
Narodowego Święta Niepodległości pod hasłem NASZA KREW –
NASZA OJCZYZNA dotychczas zorganizowana była pięciokrotnie.
W latach 2012–2016 około 10 600 krwiodawców służb mundurowych
oddało 4770 litrów krwi i jej składników. W tym roku podobne akcje
zostały zorganizowane także w  innych jednostkach, w  tym w Ko-
mendzie Głównej Policji. 

KK/KWP w Łodzi
zdj. KWP w Łodzi

REKLAMA 
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Narodowe Święto Niepodległości 2017
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Narodowe Święto Niepodległości 2017

Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości zorganizowano jak 
co roku w Warszawie. Ich zabezpieczenie było sprawne i w pełni profesjonalne,
za co policjantom podziękował osobiście szef resortu SWiA Mariusz Błaszczak.
Podczas uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, gdzie
odbyła się uroczysta zmiana warty, wszystkich policjantów i pracowników 
reprezentował komendant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.
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G łówne uroczystości odbyły się w stolicy, jednak nie wolno za-
pomnieć, że w  skali kraju służby dbały o bezpieczeństwo
uczestników ponad 300  zgromadzeń, które zabezpieczało

około 13 tys. policjantów. Najliczniejszym z nich był Marsz Niepo-
dległości w  Warszawie – według szacunków Komendy Stołecznej
Policji wzięło w nim udział przeszło 60 tys. osób. Nad bezpieczeń-
stwem wszystkich manifestujących oraz mieszkańców stolicy czuwało
ponad 6 tys. policjantów. 

W ocenie ministra SWiA Mariusza Błaszczaka święto przebiegało
w bardzo dobrej atmosferze. Szef resortu osobiście obserwował pracę
policjantów w sztabie Komendy Stołecznej Policji. 

– Było bezpiecznie, było spokojnie. To, że zapewniliśmy bezpie-
czeństwo uczestnikom wszystkich zgromadzeń, to efekt dobrego
przygotowania i ciężkiej pracy – podkreślił minister.

Minister Mariusz Błaszczak złożył na ręce komendanta głównego
Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka podziękowania dla wszystkich
policjantów, którzy brali udział w zabezpieczaniu zgromadzeń 11 lis-

topada. Podziękował także innym służbom, które wspierały Po-
licję, m.in. strażakom, służbom medycznym i Żandarmerii Woj-
skowej. Zaznaczył, że dzięki profesjonalnemu zabezpieczeniu
wszystkich zgromadzeń i uroczystości nie dochodziło do takich
sytuacji konfliktowych, jak w latach poprzednich i wszyscy
mogli bezpiecznie świętować 99.  rocznicę odzyskania niepo-
dległości. 

Piotr Maciejczak
zdj. Andrzej Mitura, Krzysztof Chrzanowski i Monika Matysek
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7 listopada br. w Warszawie
minister SWiA Mariusz Błaszczak
wręczył nagrody laureatom
konkursu na najlepszą pracę
dyplomową i rozprawę doktorską
poświęconą Policji Państwowej
w okresie XX-lecia
międzywojennego.

L aureatami konkursu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji na naj-
lepszą pracę dyplomową i  rozprawę

doktorską poświęconą Policji Państwowej
w okresie XX-lecia międzywojennego zos-
tali: Marek Kozak za pracę „Rola Policji
Państwowej województwa białostockiego
w  przygotowaniach do wojny w  1939  r.”,
Monika Traczyk – „Współpraca międzyna-
rodowa Policji Państwowej w  II  Rzeczy-
pospolitej”, i Artur Adamczyk – „Filozofia
bezpieczeństwa według insp. Józefa Żół-
taszka”. Na uroczystości w siedzibie Biura
Historii i Tradycji Policji KGP nagrody pie-
niężne wręczył im minister Mariusz Błasz-
czak, pomysłodawca konkursu.

– To niezwykle istotne, by Policja czer-
pała dobre wzorce do naśladowania i była
głęboko zakorzeniona w historii – powie-
dział minister. – Żeby etos służby, który
budujemy przez odniesienie do przeszło-
ści, był czymś oczywistym. Chciałbym wy-
razić moją satysfakcję, że zainteresowali-
ście się Państwo historią polskiej policji
z XX-lecia międzywojennego. 

BY PAMIĘĆ NIE ZAGINĘŁA
Do konkursu można było składać prace
dyplomowe i  rozprawy doktorskie obro-
nione między styczniem 2016 r. a wrześ-
niem  br. W  skład komisji konkursowej
weszli: nadkom. prof. dr hab. Jacek Dwo-
rzecki i nadkom. dr Ewelina Sokołowska
(WSPol.), prof. dr hab. Anna Fidelus
(UKSW), dyrektor Biura Historii i Trady-
cji Policji KGP nadkom. Krzysztof Musie-
lak i  asp. dr Marcin Dziubak z  KWP
w Rzeszowie. W sumie zgłoszono osiem
prac, a nagrodzono dwie prace licencjackie
i jedną magisterską.

Podczas uroczystości nadkom. Krzysztof
Musielak omówił nagrodzone prace. Zdo-
bywca pierwszego miejsca Marek Kozak
z Uniwersytetu w Białymstoku w swojej
pracy przedstawił jednostki Policji na te-

renie Białegostoku i przypomniał sylwetkę
ostatniego przedwojennego komendanta
wojewódzkiego tego miasta.

– Archiwum Państwowe w Białymstoku
ma liczne i  bogate źródła, z  których ko-
rzystałem, mam nadzieję, że uda mi się
kontynuować ten temat, ponieważ bardzo
interesuję się historią mojego regionu, to
rzadko opisywany temat – powiedział. –
Napisanie pracy było dla mnie interesujące
też ze względu na tragiczne losy policjan-
tów we wrześniu 1939 r. – by pamięć

o nich zaginęła, w Miednoje zasadzono las,
ale my pamiętamy o nich i o ich męstwie.

BUDOWANIE ETOSU
Monika Traczyk z Warszawy zajęła drugie
miejsce, napisała o powstaniu pierwszych
formacji policyjnych w  1918 r., rozwoju
współpracy międzynarodowej i nowoczes-
nych (w tamtych czasach) technikach kry-
minalistycznych. Pracuje w  Komendzie
Głównej Policji.

– Gdyby nie wybuch II wojny światowej,
Policja Państwowa osiągnęłaby w niedłu-
gim czasie poziom wiedzy i wyszkolenia
policji zagranicznych – powiedziała. –
Mieliśmy przecież udział w tworzeniu In-
terpolu w 1923 r.

Natomiast zdobywca trzeciego miejsca
w  konkursie Artur Adamczyk z  Żywca
scharakteryzował w swojej pracy koncep-
cję bezpieczeństwa według insp. Policji
Województwa Śląskiego Józefa Żółtaszka.
Odniósł się też do dzisiaj funkcjonującej

Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Jako jedyny z  trojga laureatów jest poli-
cjantem, w grudniu kończy kurs podsta-
wowy w SP w Katowicach, a później wraca
do Żywca, ma przydział do tamtejszej
KPP.

– Pracę obroniłem w  te wakacje, nie-
długo potem okazało się, że zostałem
przyjęty do Policji. Służba jako pomysł na
życie przyszła mi do głowy dwa, trzy lata
temu: zawód policjanta zawsze kojarzył
mi się bardzo dobrze, choć nie zawsze jest

szanowany. To, że moja praca została na-
grodzona, ogromnie mnie cieszy, zwłaszcza
że pomagała mi ją wysłać na konkurs żona
Karolina, ja w  tym czasie byłem już na
kursie.

Na  zakończenie uroczystości komen-
dant główny Policji nadinsp. dr  Jarosław
Szymczyk wyraził nadzieję, że ten pierw-
szy konkurs na prace poświęcone Policji
Państwowej XX-lecia międzywojennego
będzie kontynuowany w kolejnych latach.

– Powinniśmy pamiętać, że polska Poli-
cja miała tak wspaniałych poprzedników,
jak ci opisani w państwa pracach, i z dumą
o nich mówić – powiedział komendant. –
Warto pokazywać światu historię Policji
Państwowej, to także budowanie etosu na-
szej formacji. Gdy przyjdzie jubileuszowy
konkurs, to będzie wielkie spotkanie –
tego sobie życzę. 

ALEKSANDRA WICIK
zdj. Andrzej Mitura

Napisali o Policji Państwowej

Zwycięzcy konkursu z kierownictwem MSWiA i Policji
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Przybliżenie sytuacji pracowników
Policji i znalezienie najlepszej drogi
do jej poprawy było tematem
debaty zorganizowanej przez NSZZ
Pracowników Policji. – Spotkanie
jest ważne, bo namysł nad tym,
jaka jest rola pracowników Policji
w służbach mundurowych,
jest potrzebny – mówił sekretarz
stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. 
– Trzeba szukać rozwiązań na
polepszenie obecnego stanu. 

S potkanie odbyło się 15 listopada
2017 roku w  Centrum Partnerstwa
Społecznego „Dialog”. Wzięli w nim

udział Agnieszka Lenartowicz-Łysik, do-
radca Prezydenta  RP, Jarosław Zieliński,
sekretarz stanu w MSWiA, Marek Wójcik,
poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczą-
cego sejmowej Komisji Administracji
i  Spraw Wewnętrznych, nadinsp. Helena
Michalak, zastępca komendanta głównego

W  Policji jest zatrudnionych prawie
24 tys. pracowników. Najwięcej w ko-
mendach powiatowych i wojewódzkich
Policji, ale pracują również w Komen-
dzie Głównej Policji, CBŚP, laborato-
riach kryminalistycznych i szkołach Po-
licji. Przepisy dotyczące służby cywilnej
pozwalają na tworzenie aż 42  stano-
wisk organizacyjnych. Najwięcej jest
inspektorów – 2966 i  specjalistów –
2846. Wśród pracowników nieobjętych
mnożnikowym systemem wynagrodze-
nia tych stanowisk jest więcej, bo aż
250 rodzajów. Tutaj najwięcej jest tech-
ników – 2190, sprzątaczek – 1576, star-
szych techników – 1544 i sekretarek –
1213.

Pracownicy w  Policji funkcjonują na
podstawie 5 ustaw i aktów wykonaw-
czych wydanych na ich podstawie:
• przepisów o służbie cywilnej – stano-

wiska, na których zatrudnia się pracow-
ników w: Komendzie Głównej Policji,
Centralnym Biurze Śledczym Policji, ko-
mendzie wojewódzkiej Policji, komen-
dzie powiatowej Policji i  komisariacie
Policji, 

• przepisów o szkolnictwie wyższym –
stanowiska, na których zatrudnia się
nauczyciela akademickiego lub pra-
cownika niebędącego nauczycielem

Policji, dyrektorzy departamentów MSWiA,
zastępca dyrektora Departamentu Służby
Cywilnej Michał Graczyk, przedstawiciele
NSZZ Pracowników Policji i  prawnicy
z nimi współpracujący.

Debatę rozpoczęła przewodnicząca Kra-
jowej Komisji Wykonawczej NSZZ Pracow-
ników Policji Małgorzata Lewicka, która po
przywitaniu gości przedstawiła temat spot-
kania – poprawę warunków pracy i  płacy
pracowników Policji. 

– Pracownicy i policjanci często pracują
obok siebie, w takich samych, często uciąż-
liwych, warunkach pracy. Jednak policjan-
towi ustawa o  Policji i  inne przepisy 
zapewniają godne warunki pracy i  wyna-

grodzenia, a  pracownikowi tych praw się
odmawia – powiedziała Lewicka.

Wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński przy-
znał, że zdaje sobie sprawę z wielu głosów
niezadowolenia odnośnie do wynagrodzeń
pracowników Policji. 

– Ja to rozumiem, bo wynagrodzenia pra-
cowników wciąż są niskie – powiedział, do-
dając, że trzeba szukać pomysłów na po-
lepszenie obecnego stanu. Wiceminister

Trzeba 
szukać rozwiązań

przyznał, że problem częściowo rozwiązuje
zagwarantowanie dwóch podwyżek dla pra-
cowników Policji dzięki środkom z  pro-
gramu modernizacji służb MSWiA. – Płace
są za niskie, trzeba myśleć dalej, ale ten
pierwszy krok jest bardzo ważny, potrzebny
i oczekiwany, choć pewnie niewystarczający
– dodał.

Wiceminister przypomniał, że od 1 stycz-
nia tego roku pracownicy Policji otrzymali
250 zł podwyżki w ramach programu mo-
dernizacji służb na lata 2017–2020. Druga
podwyżka jest zaplanowana na 2019 rok.
W sumie będzie to 597 zł na osobę.

Sekretarz stanu w MSWiA zauważył też,
że chociaż w  Policji istnieją stanowiska
pracy, gdzie funkcjonariusz i pracownik Po-
licji wykonują taką samą lub bardzo zbliżoną
pracę, są zadania związane ze sferą bezpie-
czeństwa, które mogą wykonywać wyłącznie
policjanci. Zaznaczył, że tzw. proces ucy-
wilniania Policji rozpoczął się w 2007 roku,
kiedy rząd PiS wprowadził pierwszy pro-
gram modernizacji służb podległych
MSWiA. Niestety proces ten nie poszedł
tak daleko, jak zakładano.

AK
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–B ez pracowników Policji nasza or-
ganizacja nie mogłaby funkcjo-
nować – mówi Marek Jasztal, za-

stępca komendanta wojewódzkiego Policji
ds. logistyki w Szczecinie.

– Jesteśmy na pierwszej linii, jeśli chodzi
o awarię sprzętu czy systemu – dodaje Mi-
chał Król, starszy specjalista z Wydziału Łącz-
ności KWP w Lublinie.

– Gdyby nie informacje, które wprowa-
dzamy do systemu, policjanci ruchu drogo-
wego nie wiedzieliby, co zrobić z kontrolo-
wanym kierowcą, czy na przykład zatrzymać
mu prawo jazdy – tłumaczy Justyna Kozdryk
z Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Grójcu.

ODDANI PRACY
Policja kojarzy się jednoznacznie. Dzielni-

Zaangażowani i wykształceni. Z dużym doświadczeniem i ogromną wiedzą. To często ludzie o wysokich
kompetencjach, którzy ze względu na charakter zajmowanych stanowisk, pozostają w cieniu. Nieprzypadkowo
mówi się, że są niewidzialnym sercem własnej formacji. 

Nie tylko w mundurachNie tylko w mundurach

akademickim w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie,

• ustawy o  pracownikach urzędów
państwowych – stanowiska pomoc-
nicze, robotnicze i obsługi, o których
mowa w  przepisach o  zasadach 
wynagradzania pracowników niebędą-
cych członkami korpusu służby cywil-
nej zatrudnionych w  urzędach ad-
ministracji rządowej i pracowników in-
nych jednostek, na których zatrudnia
się pracowników w: KGP, Centralnym
Biurze Śledczym Policji, komendzie
wojewódzkiej Policji, komendzie po-
wiatowej Policji, komisariacie Policji,
komisariacie specjalistycznym Policji,
oddziale prewencji Policji, samodziel-

nym pododdziale prewencji Policji oraz
samodzielnym pododdziale antyterro-
rystycznym Policji,

• na podstawie kodeksu pracy – stano-
wiska, o  których mowa w  przepisach
o  warunkach wynagradzania za pracę
i przyznawania innych świadczeń zwią-
zanych z pracą dla pracowników zatrud-
nionych w  niektórych jednostkach or-
ganizacyjnych sfery budżetowej resortu
spraw wewnętrznych i administracji, na
których zatrudnia się pracowników
w szkole Policji, 

• na podstawie przepisów o instytutach
badawczych – stanowiska, na których
zatrudnia się pracowników w Centralnym
Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

cowi, funkcjonariusze ruchu drogowego, pat-
rolujący ulice, policjanci kryminalni. Mało
kto kojarzy Policję z pracownikami, których
w całej formacji jest prawie 25 tys. Są wszę-
dzie. W łączności, zaopatrzeniu, kadrach, fi-
nansach, zamówieniach publicznych, komu-
nikacji. W laboratoriach kryminalistycznych,
wydziałach kryminalnych, prewencji i ruchu
drogowym. Ich największe atuty: sumien-
ność, oddanie pracy i  utożsamianie się
z firmą wcale nie mniejsze niż w przypadku
policjantów. Lubią to, co robią, znają się na
swojej robocie i nawet jeśli zdarza im się na-
rzekać na wynagrodzenie, dostrzegają plusy
swojej pracy.

WPROWADZIĆ DANE
– Czasem się denerwuję, ale generalnie lubię
swoją pracę – mówi Justyna Kozdryk. – Oczy-
wiście, pieniądze są ważne, ale nie można
ich przekładać nad wszystko inne.

Na co dzień zajmuje się wprowadzaniem
danych dotyczących zdarzeń drogowych. To
ona wklepuje do systemu decyzje o cofnię-
ciu, przywróceniu albo zatrzymaniu praw
jazdy, dzięki jej pracy są tam dane dotyczące
punktów karnych, wypadków i kolizji. Dość
długo zajmowała się tym sama. Teraz siedzi
w pokoju w grójeckiej komendzie z dwójką
innych pracowników. Każdy pochylony nad
stosem papierów pilnuje terminów. I liczb.
Bo w tej pracy najbardziej liczy się skrupu-
latność i systematyczność.

– Nie możemy sobie pozwolić na żadne
przestoje. Wszystko trzeba robić na bieżąco,
bo nigdy nie jesteśmy pewni, co przyniesie
dzień następny – opowiada Justyna Kozdryk.
– Dziś na przykład myśleliśmy, że już
wszystko zrobiliśmy, gdy o godzinie 14 przy-
szła poczta i okazało się, że znów jest 200
kart do wprowadzenia. 

Osiem godzin za biurkiem spędza też Re-
nata Stecko z  Wydziału Wspomagającego
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w KPP w Przeworsku. W Policji pracuje od 17 lat. Zaczynała w fi-
nansach. Wtedy jeszcze komendy powiatowe były samodzielne fi-
nansowo. Była kasa, księgowość, płatności. Dziś zajmuje się, jak
mówi, mandatami.

– Odbieram odcinki mandatów karnych, pobieram bloczki man-
datowe, wprowadzam dane do systemu, odbieram pieniądze i prze-
kazuję do izby skarbowej – wylicza jednym tchem. 

W pracy najbardziej ceni atmosferę, ludzi, ale też świadomość, że
pracuje się na rzecz państwa. – Trafiłam tu przypadkiem, na staż.
I nie żałuję – mówi.

PORZĄDEK W PAPIERACH
Paulina Kot z Wydziału Inwestycji i Remontów w KWP w Lublinie
do pracy w Policji przyszła prosto po studiach. Była po prawie i ger-
manistyce. Gdy pojawiło się ogłoszenie o wolnym stanowisku, złożyła
dokumenty i się dostała.

– To było 10 lat temu – wspomina. – Zaczynałam w komendzie
miejskiej Policji w ewidencji, czyli prowadziłam dokumentację do-
tyczącą funkcjonariuszy: karty funkcjonowania, korespondencję,
urlopy, zwolnienia lekarskie, profilaktykę zdrowotną.

Potem przeszła do komisariatu IV, gdzie oprócz tego, że prowadziła
sekretariat, zajmowała się sprawami dotyczącymi korespondencji
niejawnej oraz dowodami rzeczowymi.

– To była bardzo ciekawa, ale i odpowiedzialna praca – opowiada.
– Prowadziłam spis dowodów rzeczowych, korespondowałam z są-
dami i wysyłałam im dowody – mówi i dodaje, że od dwóch i pół
roku jest w wydziale inwestycji i remontów w komendzie wojewódz-
kiej, ale to już zupełnie inna praca. Zajmuje się tzw. mieszkaniówką.
Jakby miała opisać to, co robi, jednym słowem, powiedziałaby: „kwity,
kwity i jeszcze raz kwity”. 

Zakres obowiązków spisany na stronie liczy kilkanaście pozycji.
Są to m.in. prowadzenie postępowań administracyjnych w spra-
wach przyznawania, odmowy przyznania i zwrotu świadczeń pie-
niężnych; prowadzenie postępowań i przygotowanie projektów
decyzji w przedmiocie cofnięcia, wygaśnięcia uprawnień do przy-
znanych świadczeń; przygotowanie list stanowiących podstawę
do wypłaty świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy pobiera-
jących dodatki za brak mieszkania; przydział i opróżnianie lokali
mieszkalnych, które są w  dyspozycji komendy wojewódzkiej 
Policji. 

Trudno się do niej dodzwonić, bo cały czas jest zajęta. Jeśli akurat
nie przyjmuje petentów, to pisze decyzje mieszkaniowe, rozpatruje
skargi, prowadzi postępowanie odwoławcze albo planuje środki fi-
nansowe na dany miesiąc.

– Teraz mamy szczególnie gorący okres, bo uaktualniamy upraw-
nienia policjantów do pobierania świadczenia za brak mieszkania –
tłumaczy Paulina Kot. – Musimy zweryfikować 190 funkcjonariuszy,
sprawdzić, czy im się równoważnik za brak lokalu należy. A wszystko
w związku z nowym wyrokiem sądu w tej sprawie. Ale to tylko mały
wycinek naszej pracy. 

SYSTEM POD KONTROLĄ
Gorący okres w pracy ma też Michał Król, starszy programista w ze-
spole administratorów Wydziału Łączności i  Informatyki KWP
w Lublinie, który pracuje przy wdrażaniu elektronicznego obiegu
dokumentów dla Policji. Projekt jest ogromny i długoterminowy. Za
sobą mają już złożenie wniosku, przygotowanie specyfikacji tech-
nicznej opisującej jego założenia techniczne. Przed nimi procedura
zakupowa, a potem zbudowanie i uruchomienie systemu.

– Właśnie przygotowaliśmy dokumentację przetargową do tego
przedsięwzięcia, czyli opisaliśmy, co chcemy kupić – wyjaśnia Michał
Król. – System ma działać w trzecim kwartale 2020 roku, co może

wydawać się odległym terminem, ale patrząc na ogrom prac związa-
nych z jego wdrożenieniem, czasu wcale nie jest dużo.

To obecnie jego priorytetowe zadanie, ale na co dzień Michał
Król koordynuje też pracę zespołu, wraz z  kolegami panuje nad
systemami informatycznymi, wgrywa aplikacje i pomaga wszystkim
użytkownikom. 

– Dajmy na to, komuś nie działa komputer i dzwoni do nas. To
może być awaria sprzętu albo systemu i my to sprawdzamy. Jeśli ze-
psuł się sprzęt, przekazujemy do zespołu, który zajmuje się serwisem.
Jeśli system, działamy my – mówi Michał Król. 

W Policji jest od 10 lat. To jego druga praca. Zdecydował się na
zmianę podczas poprzedniego programu modernizacji Policji.

– Warunki były dobre. Atrakcyjne wynagrodzenie, ciekawa, stabilna
praca. Nie zastanawiałem się – dodaje. – Naprawdę lubię to, co
robię. Od zawsze mnie to interesowało, zresztą, po to właśnie skoń-
czyłem elektrotechnikę i informatykę.

WAŻNE DOŚWIADCZENIE 
– Ucywilnianie stanowisk pracy, czyli zastępowanie policjantów tam,
gdzie można pracownikami, przyspieszył pierwszy program moder-
nizacji Policji, wprowadzający trzy tysiące etatów pracowników Policji
(radców prawnych, księgowych, inspektorów nadzoru budowlanego).
W latach 2007–2009 w jednostkach w całej Polsce przybyło specja-
listów, pracownicy pojawili się też na stanowiskach kierowniczych –
mówi Marek Jasztal, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji
w Szczecinie. – Tak zresztą jest na całym świecie. Chodziło o to,
żeby funkcjonariusze mogli realizować głównie zadania zapisane
w ustawie o Policji.

Komendant Jasztal też nie jest funkcjonariuszem. Pracę w Policji
zaczął w 2004 roku jako audytor wewnętrzny. Dziś jest zastępcą ko-
mendanta do spraw logistyki (jednym z  czterech w  całej Policji)
i  największą zaletę w  zatrudnianiu pracowników widzi w  ich do-
świadczeniu i przywiązaniu do firmy.

– Sporo tych osób pracowało w  innych miejscach, a  więc mają
nowe spojrzenie na wiele spraw. To cenne, bo wnoszą swoje do-
świadczenie i dzielą się wiedzą – mówi komendant Jasztal. – Poza
tym wśród pracowników nie ma tak dużej rotacji, nie ma więc obaw,
że pracownik odejdzie na wcześniejsze zaopatrzenie emerytalne.

Policja, jak każdy pracodawca, jeśli kształci czy inwestuje w rozwój
pracownika, chciałaby jak najdłużej korzystać z jego wiedzy i umie-
jętności. A sytuacje, że ludzie uczą się w Policji nowego zawodu, są
częste.

FACHOWCY I PASJONACI
Pracownicy Policji to nie tylko pracownicy biurowi. Duża część z nich
wspomaga funkcjonariuszy w pracy wykrywczej, pracując jako biegli
w  policyjnych laboratoriach kryminalistycznych. Są fachowcami
w konkretnej dziedzinie. Pasjonatami. Dobrymi ekspertami. 

Gdy Katarzyna Dembicka starała się o pracę w Laboratorium Kry-
minalistycznym KWP w Gdańsku 13 lat temu, zaproponowano jej
zarobki niższe niż miała do tej pory. Zgodziła się. Mimo że miała
wyższe wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Intuicja podpo-
wiadała jej, że to będzie „ta” praca – ciekawa, wymarzona. Nie po-
myliła się. Przez pierwsze cztery lata szkoliła się na biegłego z zakresu
genetyki sądowej pod okiem doświadczonych kolegów. W 2008 roku
zdała egzamin. Dziś bada ślady biologiczne zabezpieczone na miejscu
przestępstwa, jeździ na oględziny i cieszy się z sukcesów.

– Ta praca daje ogromną satysfakcję, że można przestępcę schwytać
i kolejny raz już nikogo nie skrzywdzi – mówi Katarzyna Dembicka. 

ANNA KRAWCZYŃSKA
zdj. sxc.hu
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Pełnomocnicy do spraw ochrony praw człowieka
działają w Policji od 12 lat, krzewiąc idee równości,
równouprawnienia i poszanowania praw człowieka.
Pod koniec października w Wólce Milanowskiej
koło Nowej Słupi, podczas specjalnie zorganizowanego
spotkania, mówili o tym, że adresatami praw człowieka
są również policjanci.

W organizowanym po raz szósty przez Komendę Wojewódzką
Policji w Kielcach forum udział wzięli pełnomocnicy i ko-
ordynatorzy ds. ochrony praw człowieka wszystkich służb

mundurowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął komen-
dant główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk oraz wojewoda
świętokrzyski Agata Wojtyszek. Spotkanie pod hasłem „Funkcjona-
riusz jako podmiot praw człowieka” odbyło się 26–27 października br.

RÓWNE TRAKTOWANIE
– Każdy policjant jest podmiotem praw człowieka. W kwestiach mo-
ralnych, godności nie ma żadnych ograniczeń. Ale wstępując do Po-
licji, godzimy się na warunki zupełnie inne niż te, które obowiązują
na przykład w korporacji – mówił podczas spotkania mł. insp. Krzysz-
tof Łaszkiewcz, pełnomocnik komendanta głównego Policji
ds. ochrony praw człowieka.

Ta różnica wynika z  warunków służby. Funkcjonariusze ślubują
przestrzegać dyscypliny służbowej, wykonywać rozkazy i polecenia
przełożonych. Ale nie znaczy to, że w relacji przełożony – podwładny,
albo nawet w kontaktach między policjantami może dochodzić do
zachowań dyskryminacyjnych lub nierównego traktowania, które są
jak kula śniegowa, która sama się napędza. Trzeba reagować od razu.
Nawet w sytuacjach z pozoru niewinnych i nic nieznaczących. 

– Przykład? Przełożony zwraca się do podwładnych po imieniu,
nie pytając ich o zgodę. A przecież mogą sobie tego nie życzyć –
mówił mł. insp. Krzysztof Łaszkiewcz. – To jest tzw. poziom rela-
cyjny, w skład którego wchodzą język, kultura, szacunek i odnoszenie
się do siebie. Nawet jeśli są to mikroniedogodności, mogą ograniczać
podmiotowość funkcjonariuszy.

Ważne jest też poszanowanie praw policjanta na poziomach spo-
łecznym (akomodacja, rejonizacja, delegowania, przeniesienia, umun-
durowanie policjantów), motywacyjnym (uposażenie, ścieżki awansu,
nagrody, odznaczenia), prewencji wewnętrznej (mobbing, dyskry-
minacja, samobójstwa, uzależnienia, przemoc domowa), ale i wcześ-
niej – na etapie rekrutacji i doboru do Policji. 

– Szkolenie podstawowe to miejsce, gdzie policjanci uczą się i na-
bierają złych albo dobrych nawyków. Dlatego warto się przyjrzeć,
jak wygląda komunikacja edukacyjno-kształtująca: czy młodzi poli-
cjanci są traktowani jak dorośli ludzie, czy się ich „tyka” – mówił
pełnomocnik komendanta głównego Policji ds. ochrony praw czło-
wieka. – Jeżeli nie zareagujemy tu i teraz, będzie trudno to zmienić
w przyszłości.

Z ROZWAGĄ
Mówiąc o równym traktowaniu policjantów, mł. insp. Krzysztof Łasz-
kiewcz przypomniał też, żeby z rozwagą podchodzić do kwestii opi-

niowania służbowego policjantów. Zagrożenia, jakie są związane
z wypełnianiem tego dokumentu, to zbytnia pobłażliwość lub zbytnia
surowość w ocenianiu pracowników, niezależnie od ich faktycznych
osiągnięć i zachowań albo błąd projekcji. Polega on na podświadomym
przenoszeniu przez oceniającego własnych cech na osoby oceniane,
co w konsekwencji prowadzi do wydawania sądów wartościujących
kompetencje, zachowania i efekty.

– Ważne, żeby nie pojawiał się też błąd ostatniego spostrzeżenia.
Często jest tak, że przełożony zamiast oceniać pracownika za to,
co robił przez lata, wystawia ocenę na podstawie ostatniej wpadki
pracownika – tłumaczył mł. insp. Krzysztof Łaszkiewcz.

Rozwaga przyda się też przy interpretacji artykułu 62.1 ustawy
o Policji. Zgodnie z nim to przełożony decyduje o tym, czy podwładny
może podejmować zajęcie zarobkowe poza służbą. Za niepodporząd-
kowanie się tym obostrzeniom funkcjonariuszom grozi postępowanie
dyscyplinarne. W ustawie jest napisane, że zajęcie to nie powinno
przeszkadzać mu w  wykonywaniu obowiązków służbowych i  nie
podważać zaufania do Policji.

– Przepis jest nieostry, bo co to znaczy „zawód podważający za-
ufanie do Policji”? – pytał mł. insp. Krzysztof Łaszkiewcz. – Znam

Policjant też człowiek

Insp. Jarosław Siekierski, dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi
Prawnej KGP, mówił o prawach funkcjonariusza Policji jako
obwinionego
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sytuacje, gdy jeden policjant na północy kraju chciał jeździć ka-
retką i przełożony wydał mu zgodę, a w innym miejscu, w takiej
samej sytuacji, takiej zgody nie ma. Dlatego według mnie temat
wymaga dodefiniowania. 

ZASADY FAIR PLAY
Policjant, będąc adresatem praw człowieka, ma również prawo
do obrony w  toczącym się postępowaniu dyscyplinarnym.
O uprawnieniach funkcjonariusza Policji jako obwinionego mówił
podczas forum insp.  Jarosław Siekierski, dyrektor Biura Kadr,
Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP.

– Najważniejsze w prowadzeniu postępowania dyscyplinar-
nego jest to, czego nie zapisano, czyli zachowanie zasad fair
play, uczciwości wobec osoby, która występuje po drugiej stronie
„barykady” – mówił insp.  Jarosław Siekierski. – Będąc przez
20 lat rzecznikiem dyscyplinarnym, starałem się zawsze prowa-
dzić je w taki sposób, w jaki chciałbym, żeby były prowadzone
przeciwko mnie. Nie okłamujmy obwinionego, „nie czarujmy
go” – to nie jest praca operacyjna.

Zasada fair play dotyczy wszystkich aspektów postępowania
dyscyplinarnego. Jest ważna zarówno na etapie gromadzenia
dowodów, jak i  czynności procesowych z  obwinionym, nawet
jeśli wybiera on linię obrony, która z punktu widzenia rzecznika
dyscyplinarnego i  przełożonego dyscyplinarnego nie jest ko-
rzystna. 

– Nie dziwmy się tym ludziom, bo oni po prostu walczą
o swoje życie zawodowe. Każdy z nas, jeśli znalazłby się po tej
drugiej stronie, postępowałby tak samo – mówił insp. Jarosław
Siekierski. – Oczywiście jest też pewna granica, na przykład
moment, gdy obwiniony ucieka na długotrwałe zwolnienia. Po
jej przekroczeniu powinniśmy jako rzecznicy przyspieszyć dzia-
łania, żeby zminimalizować skutki celowego rozwlekania po-
stępowania. 

Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP przy-
pomniał też, że jedną z podstawowych zasad jest zasada obiek-
tywizmu i  zgłaszanie konstruktywnych dowodów ma temu 
służyć. 

– Rzecznik dyscyplinarny prowadzący postępowanie nie za-
wsze zna wszystkie okoliczności sprawy – mówił. – Zna tylko
te, które wynikają ze zgromadzonych dokumentów. Warto więc
zwracać rzecznikowi uwagę na wszystkie dowody, żeby zobiek-
tywizować ocenę. 

ANNA KRAWCZYŃSKA
zdj. KWP w Kielcach

Uwalnianie 
od pomówień
Każdego roku funkcjonariusze Biura Spraw
Wewnętrznych weryfikują przeszło tysiąc informacji
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez
policjantów. Potwierdzają zaledwie około 160 z nich.
O całej reszcie rzadko kiedy się mówi, a policjanci
nie mają pojęcia, że prowadzone były wobec nich jakieś
działania operacyjne.

–N ie wiedzą o  tym, że oczyściliśmy ich imię, a  ogromna
większość naszej pracy to właśnie uwalnianie policjantów
od fałszywych oskarżeń – mówił podczas VI forum peł-

nomocników ds. ochrony praw człowieka zastępca dyrektora Biura
Spraw Wewnętrznych KGP insp. Marek Ślizak. 

BSW wywołuje zazwyczaj jednoznaczne skojarzenia. Policja w Po-
licji, funkcjonariusze, którzy przychodzą do domu o szóstej rano, za-
kładają kajdanki, niszczą życie i karierę policjanta. Ale to tylko część
prawdy, która, jak zauważył zastępca dyrektora BSW KGP, funkcjo-
nuje trochę jak legenda o czarnej wołdze, co jeździ i porywa dzieci.
Tymczasem rola BSW w oczyszczaniu niesłusznie pomówionych po-
licjantów jest ogromna. 

– Wkładamy dużo serca w rozwiązanie każdej sprawy, ale nie dla-
tego, żeby złapać policjanta. My musimy ją rozstrzygnąć w  jedną
bądź drugą stronę. Bo albo mamy w swoich szeregach przestępcę,
albo trzeba tego człowieka bezwzględnie oczyścić – mówił insp. Ma-
rek Ślizak.

Zawsze, gdy do BSW wpływa informacja o przestępstwie popeł-
nionym przez policjanta, funkcjonariusze badają dwie wersje zda-

O roli BSW w oczyszczaniu policjantów z zarzutów mówił zastępca
dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP insp. Marek Ślizak
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rzenia. Tę, która obciąża, i drugą, świadczącą o po-
mówieniu. Dyskretnie weryfikują wszystkie in-
formacje i  jeśli zebrany materiał dowodowy nie
potwierdza zarzuconego policjantowi czynu, sta-
rają się ustalić autora pomówienia i kierują sprawę
do prokuratury.

– Informowanie opinii publicznej o  konsek-
wencjach prawnych poniesionych przez sprawców
pomówień jest bardzo ważne i to też jest nasza
rola. Osoba składająca zawiadomienie o popełnie-
niu przestępstwa przez policjanta musi być świa-
doma, że jeśli dowiedziemy, że nie mówi prawdy,
poniesie konsekwencje prawne – mówił zastępca
dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP. 

Tak było na przykład w jednej ze spraw prowa-
dzonych przez szczeciński wydział BSW. Kobieta
zawiadomiła, że dwaj policjanci z drogówki przyjęli
od niej łapówkę. Prokuratura wszczęła śledztwo,
w czynności zaangażowali się funkcjonariusze BSW,
znajdując dowody na niewinność policjantów. Osta-
tecznie to kobieta stanęła przed sądem. Za skła-
danie fałszywych zeznań sąd skazał ją na grzywnę,
a  ponadto musiała zapłacić po 3000  zł zadość-
uczynienia na rzecz pomówionych policjantów. 

– To jeden z tych przykładów, gdzie policjanci
podziękowali funkcjonariuszom Biura Spraw We-
wnętrznych – mówił insp. Marek Ślizak, podkre-
ślając, że BSW szanuje wszystkich funkcjonariu-
szy. – Do momentu, gdy nie zostali skazani,
zawsze traktujemy ich jak niewinnych. 

ANNA KRAWCZYŃSKA
zdj. KWP w Kielcach

Kodeks pracy odnosi się tylko do stosunku pracy i nie dotyczy
funkcjonariuszy służb mundurowych. Natomiast standardy unĳne
wprowadzają obowiązek ochrony przed dyskryminacją również
w stosunku do innych form zatrudnienia. 

F unkcjonariuszy Policji obowiązuje więc ustawa z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu
niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (tekst
jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1219).W porównaniu z kodeksem pracy ochrona

jest węższa, bo w kodeksie mamy znacznie szerszy katalog cech prawnie chronionych.
W ustawie ten katalog jest zamknięty i obejmuje: płeć, rasę, pochodzenie etniczne,
narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i  orientację 
seksualną.

Prawo zakazuje dyskryminacji, w tym dyskryminacji bezpośredniej, pośredniej, mo-
lestowania, molestowania seksualnego, zachęcania do nierównego traktowania. Przed-
stawiamy krótkie wyjaśnienie, na czym te formy naruszenia polegają. Warto pamiętać,
że wszystkie one mają konsekwencje dla psychiki, ale by wystąpiło naruszenie praw,
nie jest konieczny element długotrwałości czy uciążliwości. To może być jedna sytuacja,
która jest zakazana prawem. 

DYSKRYMINACJA BEZPOŚREDNIA
Sytuacja w której, pracownik z jednej lub z kilku przyczyn był, jest lub mógłby być
traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. Do dys-
kryminacji bezpośredniej dochodzi, gdy jesteśmy postrzegani w określony sposób lub
powiązani z grupą osób, które posiadają jakąś konkretną cechę.

Ważne: Istnienie dyskryminacji nie zależy od motywacji lub zamiaru osoby dyskry-
minującej. Badaniu podlega sam fakt mniej korzystnego traktowania. 

DYSKRYMINACJA POŚREDNIA 
Występuje, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryte-
rium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje
albo szczególnie niekorzystna sytuacja, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie
jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiąg-
nięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

MOLESTOWANIE
Przejawem dyskryminacji jest również niepożądane zachowanie, którego celem lub

skutkiem jest naruszenie godności osoby, stworzenie zastraszającej, wrogiej, poniżającej,
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

MOLESTOWANIE SEKSUALNE
Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie
o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub
skutkiem jest naruszenie godności lub w szczególności stworzenie wobec niego za-
straszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery. Zachowania
te mogą mieć różne formy, bardzo istotny jest sprzeciw wobec tego typu zachowań
jako element konieczny zaistnienia molestowania seksualnego.

NIERÓWNE TRAKTOWANIE
Przejawem dyskryminowania jest także działanie polegające na zachęcaniu innej

osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej na-
ruszenia tej zasady. 

ANNA KRAWCZYŃSKA

10 grudnia przypada Międzynarodowy
Dzień Praw Człowieka. Obchodzony jest
w  rocznicę podpisania przez ONZ Po-
wszechnej deklaracji praw człowieka, do-
kumentu, który stał się podstawowym
źródłem międzynarodowych aktów chro-
niących prawa człowieka.
W  Powszechnej deklaracji praw czło-
wieka zapisano najważniejsze prawa przy-
sługujące wszystkim ludziom. Każdy z nas,
niezależnie od płci, rasy, wyznania powinien
mieć zagwarantowane prawo do życia, wol-
ności, sumienia i wyznania, prawo do wyra-
żania opinii, ubiegania się o azyl, zakaz za-
straszania, torturowania i  stosowania
niewolnictwa, prawo do życia w godziwych
warunkach materialnych. Źródłem wszyst-
kich praw i wolności jest godność każdego
człowieka. „Wszyscy ludzie rodzą się wolni
i  równi pod względem swej godności
i  swych praw. Są oni obdarzeni rozumem
i  sumieniem oraz powinni postępować
w stosunku do siebie wzajemnie w duchu
braterstwa” – czytamy w  artykule  1 Po-
wszechnej deklaracji praw człowieka. 

AK

Równe traktowanie 
w zatrudnieniu
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J edną z  nich jest asp. sztab. Piotr Szymański ze stołecznego
Wydziału Ruchu Drogowego, który wraz ze swoimi kolegami
i koleżankami chce zachęcić pozostałych funkcjonariuszy i pra-

cowników Policji, by zostali dawcami szpiku i pomogli w ten sposób
uratować życie chorującym.

HISTORIA MATEUSZA

Specjalista sekcji wypadkowej Wydziału Ruchu Drogowego KSP
asp. sztab. Piotr Szymański od 26 lat służy w stołecznej policji. Wykonując
przez lata czynności na miejscu zdarzeń drogowych, nieraz widział
śmierć. Na początku września dowiedział się, że jego 24-letni syn Ma-
teusz zachorował na ostrą białaczkę szpikową. Życie dla niego, żony 
i 6-letniego wnuczka Stasia przewróciło się do góry nogami. 

– Pomyślałem wtedy, że jeśli w pracy włączam się w tak liczne przed-
sięwzięcia promujące ochronę życia i zdrowia, to i tym razem mogę coś
dobrego zdziałać. Może uda mi się namówić choć kilka osób, by zostały
dawcami szpiku kostnego. Jeśli mogę pomóc choć jednej osobie gdziekol-
wiek na świecie, to z pewnością warto – mówi asp. sztab. Piotr Szymański.

POMÓC MOŻE KAŻDY

Policjant natychmiast skontaktował się z Fundacją DKMS, która po-
maga w znalezieniu dawcy dla każdego pacjenta na świecie potrze-
bującego przeszczepienia szpiku lub komórek macierzystych. 

– Przez 9 lat swojej działalności organizacja zarejestrowała w Polsce
ponad 1 140 000 potencjalnych dawców. I choć z każdym rokiem
ich przybywa, to jednak prawdopodobieństwo znalezienia odpowied-
niego dawcy dla pacjenta wynosi od 1:20 000 do nawet kilku milio-
nów. Im więcej zarejestrowanych potencjalnych dawców, tym większa
szansa dla chorych na znalezienie „bliźniaka genetycznego”. Dlatego
tak ważne jest, aby do grona potencjalnych dawców krwiotwórczych
komórek macierzystych dołączały nowe osoby, gotowe do podzielenia
się cząstką siebie z chorymi na nowotwory krwi – mówi Sylwia Za-
krzewska z DKMS. I dodaje: – Jesteśmy gotowi na współpracę z in-
nymi jednostkami Policji w  kraju. Służymy pomocą w  organizacji
akcji podobnej do tej w  Komendzie Stołecznej Policji. Przez cały
czas trwania akcji towarzyszymy organizatorom we wszystkich dzia-
łaniach. Dajemy wsparcie merytoryczne, udzielamy praktycznych
porad i pomagamy w promocji akcji przez reklamę internetową i ma-
teriały drukowane. W razie jakichkolwiek pytań zawsze jesteśmy do
dyspozycji. 

10 MINUT MOŻE URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE

By zostać dawcą, wystarczy kilka minut. Na początku należy zamówić
pakiet rejestracyjny, następnie pobrać wymaz, wypełnić formularz
i odesłać na adres Fundacji DKMS. Po zbadaniu próbki otrzymuje
się kartę potencjalnego dawcy szpiku. Jest też inna droga przystą-
pienia do działania – uczestnictwo w akcji rejestracji potencjalnych
dawców krwiotwórczych komórek macierzystych i szpiku. 

Pomożesz? 
Bo możesz – masz to w genach!

TYLKO SŁUŻBA Charytatywne akcje policjantów POLICJA 997       grudzień 2017 r.

Na świecie 
co 35 sekund, 
a w Polsce 
co godzinę, 
ktoś dowiaduje się, 
że ma białaczkę
lub inny 
nowotwór krwi. 
Wśród tych osób 
są też policjanci
lub ich bliscy. 
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– Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek między 18. a 55. ro-
kiem życia, ważący nie mniej niż 50 kg i o wskaźniku masy ciała nie
wyższym niż 40 BMI. Rejestracja w Ośrodku Dawców Szpiku Fun-
dacji DKMS może odbyć się jedynie w sytuacji, kiedy nie istnieją
przeciwwskazania medyczne określone przez Rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia z 12 marca 2010 roku oraz wytyczne określone przez
Światową Organizację Dawców Szpiku (WMDA). Schorzeniem wy-
kluczającym możliwość zostania dawcą są np.: choroby układu ser-
cowo-naczyniowego, układu nerwowego, krwi i szpiku, endokryno-
logiczne, nowotwory, choroby zakaźne, transplantacje, zaburzenia
psychiczne, uzależnienia czy przyjmowanie niektórych leków – mówi
Leszek Lewandowski z DKMS.

LEKARSTWO JEST W NAS

Od lat funkcjonariusze i pracownicy Policji oddają honorowo krew.
Ratują w ten sposób wiele osób, które potrzebują jej na skutek cho-
roby czy zdarzenia drogowego. Także i tym razem asp. sztab. Piotr
Szymański jest przekonany, że taka inicjatywa jeszcze bardziej zin-
tegruje środowisko policyjne wokół szlachetnej idei.

– Może ktoś w przyszłości pomoże mojemu synowi, dziś sam po-
magam, rejestrując się jako potencjalny dawca. Zachęcam też moich
kolegów z pracy, by włączyli się w tę akcję. Może także Ty, podobnie
jak mój kolega z sekcji Jakub Kempara, odbierzesz kiedyś telefon

z wiadomością, że dałeś komuś nowe życie. On dwa lata temu oddał
szpik, a 16 października br. dowiedział się, że uratował życie męż-
czyźnie we Francji – mówi asp. sztab. Piotr Szymański.

O dwóch innych szczęśliwych zakończeniach za sprawą stołecz-
nych policjantów – asp. Przemysława Komańskiego z KRP VII oraz
podkom. Marty Sulowskiej z KRP IV – można się dowiedzieć z łamów
„Stołecznego Magazynu Policyjnego” ze stycznia 2014 r. „Podwójne
życie Przemka” oraz „Podarować życie” z listopada 2016 r. 

POTRZEBUJEMY CIEBIE!

Diagnozę o chorobie słyszą rodzice małych dzieci, młodzież i dorośli.
Bez względu na wiek – zachorować może każdy. Na szczęście każdy
też może pomóc. 

– Pomóżmy więc sobie nawzajem. Jeśli już dziś przyłączysz się do
walki z nowotworami krwi, jutro może okazać się, że to właśnie Ty
uratowałeś komuś życie. Zostań Dawcą! – apelują stołeczni policjanci
i zachęcają, by dołączyli do nich koledzy z innych jednostek w kraju.

Więcej informacji o  tym, jak zostać dawcą szpiku, na stronie
www.dkms.pl. 

podinsp. ANNA KĘDIERZAWSKA
Wydział Komunikacji Społecznej KSP

zdj. Marek Szałajski

REKLAMA 
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Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu Grzegorz Orłowski
został zwycięzcą klasyfikacji generalnej
„IV Ogólnopolskiej Ligi Strzeleckiej Funkcjonariuszy
i Żołnierzy”, organizowanej pod honorowym patronatem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Trzecią
rundę ligi rozegrano 23 listopada br. na strzelnicy
Komendy Głównej Policji w Warszawie.

W czwartej edycji ligi startowali funkcjonariusze i żoł-
nierze reprezentujący m.in.: ABW, Wojsko Polskie,
BOR, Służbę Więzienną, Służbę Ochrony Kolei, Straż

Graniczną, Straż Leśną, Straż Marszałkowską i Policję. Pierw-
szą rundę rozegrano 22 maja na strzelnicy w Warszawie, a jej
gospodarzem była KGP. Drugą rundę przeprowadzono
14 września w Ośrodku Szkoleniowym BOR w Raduczu i jej
gospodarzem było BOR. Gospodarzem zawodów strzeleckich
23 listopada zorganizowanych na strzelnicy KGP o Puchar Ko-
mendanta Głównego Straży Granicznej była KG SG.

Trzecią rundę ligi wśród kobiet wygrała Katarzyna Dudzik,
przed Dorotą Dyjecińską (BOR  II) i  Martyną Pietraszek.
W  kategorii „open” zwyciężył Grzegorz Orłowski (BOR I),
przed Adamem Krakowczykiem (KWP I w Katowicach) i To-
maszem Górką (Karpacki OSG). Najlepszą drużyną była ekipa
BOR I, przed KWP I w Katowicach i OISW w Katowicach. 

Zwyczajem Ligi Strzeleckiej jest dodatkowa konkurencja
„Przyjaciół służb”. Dochód z wpisowego od startujących za-
wodników jest przekazywany na rzecz Fundacji Pomocy Wdo-
wom i Sierotom po Poległych Policjantach. Tym razem zebrano
2550 złotych i czek na tę kwotę odebrali prezes fundacji Irena
Zając oraz przewodniczący Rady Fundacji nadinsp. w st. spocz.
Władysław Padło.

W klasyfikacji „Przyjaciół służb” wśród kobiet wygrała Alicja
Łukasiewicz przed Barbarą Oleksiewicz, a wśród panów Marek
Dzierżęga, przed Andrzejem Idzikowskim i Piotrem Wojcie-
chowskim.

IV Ogólnopolską Ligę Strzelecką Funkcjonariuszy i Żołnierzy
w klasyfikacji generalnej wśród kobiet wygrała Dorota Dyjecińska

(BOR II) przed Katarzyną Dudzik i Ingą Kołodziej (KSP III),
a w kategorii „open” pierwszy był – już po raz trzeci! – Grzegorz
Orłowski (BOR I). Drugi był Adam Hetman (SP w Katowicach),
a trzeci Grzegorz Hyra (OISW w Katowicach).

Puchary, medale oraz dyplomy najlepszym wręczali dyrektor
Gabinetu KGP mł. insp. Sławomir Litwin, kierownik ligi Andrzej
Kuczyński – koordynator KGP ds. organizacji imprez sportowo-
-rekreacyjnych w  Policji, oraz przedstawiciele BOR, KG  SG
i współorganizatorów, m.in. dyrektor Biura Logistyki KGP insp.
Małgorzata Borowik reprezentująca Stołeczną Grupę Woje-
wódzką Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA. Pozos-

tałymi współorganizatorami zawodów byli: Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego, Komenda Stołeczna Policji, Centralne Biuro Śled-
cze Policji i Region Centralne Biuro Śledcze MSP IPA. Organi-
zatorami trzeciej rundy ligi byli: Gabinet KGP, Region CBŚ MSP
IPA oraz Stołeczna Grupa Wojewódzka MSP  IPA. IV Ogólno-
polska Liga Strzelecka Funkcjonariuszy i Żołnierzy z uwagi na
swoją rangę znajdowała się w „Harmonogramie wydarzeń spor-
towo-rekreacyjnych, objętych honorowym patronatem Komen-
danta Głównego Policji na 2017 rok”. 

ANDRZEJ CHYLIŃSKI
zdj. Andrzej Mitura

Finał czwartej edycji

Tradycją ligi jest konkurs strzelecki VIP-ów, z którego dochód trafia na
rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
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16 listopada odbyła się gala finałowa „Sztuki wyboru” –
projektu realizowanego przez kujawsko-pomorską
policję, urząd marszałkowski i fundację Tumult,
organizatora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
Camerimage 2017.

G łówne zadanie „Sztuki wyboru” to przeprowadzenie wśród
uczniów województwa kujawsko-pomorskiego konkursu
na film edukacyjny o tematyce związanej z zagrożeniami

czyhającymi na młodzież we współczesnym świecie. Projekt jest
częścią programu ograniczania przestępczości i  aspołecznych
zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, a pat-
ronują mu m.in. Komendant Główny Policji i  Polski Instytut
Sztuki Filmowej. W tym roku odbyła się już szósta edycja „Sztuki
wyboru”. W czerwcu br. odbyły się dwie tury weekendowych
warsztatów, w  trakcie których niemal 70 młodych ludzi wraz
z opiekunami poznawało tajniki tworzenia form filmowych pod
kierunkiem operatorów, montażystów i reżyserów.

NAGRODZENI
Tegorocznymi zwycięzcami zostali uczniowie z I LO im. Cey-
nowy w Świeciu za film „Miraż”: Michał Dąbrowski, Karol Gra-
barek i Jan Melerski (z opiekunem Antoniną Schäfer). Srebrna
Kamera za film „Przed samym sobą” trafiła do Marii Starzyńskiej,
Pauliny Melnickiej i Michała Jasienieckiego (z opiekunem Anną
Jankowską) z SP w Lubiczu Górnym, a Brązową Kamerę za film
„@gnieszka” otrzymała Agnieszka Kaczorowska (z opiekunem
Beatą Gołębiowską) z LO nr 1 w Bydgoszczy. Nagrodę Publicz-
ności 2017 za film „Frajer” otrzymały Agata Jadczak, Aleksandra
Kruszka i Natalia Wiese (z opiekunem Beatą Milewską) z Ze-
społu Szkół Handlowych w Bydgoszczy, a za rok 2016 – Paula
Cieślak, Filip Kaniewski i Mateusz Orczykowski (z opiekunem

Katarzyną Gross-Szumańską) z  X LO w  Zespole Szkół nr 10
w Toruniu.

Wyróżnienia otrzymały trzy placówki: LO im. Staszica w Cie-
chocinku za film „Zmiany”, zrealizowany przez Witolda Popiołka,
Damiana Kaniewskiego i Nikodema Kuszyńskiego (opiekun Łu-
kasz Małecki), Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Więcborku
za film „Kochanek – Powrót”, zrealizowany przez Magdalenę
Skibę, Marcina Drągowskiego i Karola Kempińskiego (opiekun
Joanna Soja-Tońska) oraz LO w Barcinie za film „One”, zreali-
zowany przez Izabelę Marczak, Natalię Szczepaniak i Michalinę
Barczyńską (opiekun Magdalena Forgiel). Zwycięzcy, oprócz sta-
tuetek, otrzymali też wartościowe nagrody rzeczowe, a placówki,
z których pochodzili laureaci pierwszych trzech miejsc, wzbo-
gaciły się o kamery. 

AW
zdj. KWP w Bydgoszczy

Wybór po raz szósty

Podziękowania

Grudzień najczęściej kojarzy się ze Świętami Bożego Narodzenia, a święta z rodzinnym spotkaniem przy 
wigilijnym stole. Tradycyjnie w czasie Wigilii stawiane jest puste krzesło dla niespodziewanego gościa. Dla nas
– w tym roku – to puste miejsce przy stole będzie jak puste miejsce na podium dla zwycięzcy, którego zabrakło.
W imieniu najbliższej rodziny podinspektor Małgorzaty Bigos składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy towarzyszyli i towarzyszą nam od tamtego dnia, aż do dzisiaj. 
Dziękujemy przedstawicielom służb mundurowych, przyjaciołom i znajomym, którzy uczestniczyli w ostatniej
ziemskiej drodze naszej kochanej Małgosi. Wierzymy, że teraz patrzy na nas i uśmiecha się do nas zza chmury,
dopingując w zmaganiach sztafety życia i osiąganiu szczytów doskonałości. 

Ojciec, Brat, Siostra i Jacek

Kom. Monika Hermann i Marek Kolinski, emerytowany policjant,
poprowadzili galę finałową „Sztuki wyboru”
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Z niżki będą stopniowane i obejmą zarówno po-
byty krótsze – do 7 dni, jak i dłuższe – nawet
powyżej 14 dni. Zostały podzielone na dwie

grupy: zniżki w sezonie oraz te poza sezonem. W se-
zonie będą dostępne trzy progi zniżek: dla pobytów
do 7 dni zniżka wyniesie 10%, dla pobytów między
7 a  13 dni wyniesie 15%, a  dla pobytów powyżej
14 dni będzie można skorzystać ze zniżki 20%. Z ko-
lei poza sezonem w zarządzeniu przewidziano dwa
progi zniżek. Pobyty do 7  dni będą objęte zniżką
w wysokości 15%, a zniżka na pobyty powyżej 7 dni
wyniesie 20%. 

Kiedy sezon, a kiedy poza sezonem

Terminy będą indywidualnie określane przez dany
ośrodek i będą dostępne na stronach www konkret-
nych obiektów. Chodzi o to, że inaczej przebiega se-
zonowość nad morzem, a nieco inny przebieg ma na
terenach górskich. Stąd oddzielne podejście do każ-
dego ośrodka.

Kto będzie uprawniony

Zniżki będą przysługiwały osobom zatrudnionym w re-
sorcie MSWiA – BOR, Policji, Straży Granicznej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej oraz członkom ich rodzin.
Członkami rodzin są współmałżonkowie, dzieci własne,
małżonka lub przysposobione oraz przyjęte na wycho-
wanie w ramach rodziny zastępczej, które pozostają na
utrzymaniu i wychowaniu, które nie ukończyły 18. roku
życia, oraz dzieci niepełnosprawne mające nawet po-
wyżej 18  lat. Do udzielenia zniżki niezbędna będzie
legitymacja służbowa bądź pracownicza.

Ośrodki objęte zniżkami

Z upustów będzie można skorzystać we wszystkich pod-
ległych pod CUL ośrodkach szkoleniowo-wypoczynko-
wych. System zniżek w hotelach jest w trakcie opraco-
wywania i wejdzie w życie w późniejszym terminie. 

Większe zniżki 
dla pracowników Grupy MSWiA
nowe, atrakcyjne rabaty czekają na wszystkich zatrudnionych w resorcie mswia. 
Już od 1 grudnia 2017 roku wchodzi w życie zarządzenie dyrektora Centrum Usług Logistycznych 
dotyczące opłat za pobyty w ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych.

Zapraszamy w góry do Szklarskiej Poręby, Zakopanego i Polańczyka oraz
nad morze do Juraty, Ustki, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Świnoujścia. Czekają
atrakcyjne oferty świąteczne, sylwestrowe i  na ferie. Szczegóły na
www.cul.com.pl

Dominika koprowska
Zespół marketingu CUL
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90 LAT TEMU
Grudzień 1927

• Towarzystwo Obrony Przeciwga-
zowej przekazało Policji Państwowej
specjalny wagon kolejowy wyposa-
żony w materiały i sprzęt służący do
ochrony przed atakiem gazowym. Wa-
gon ma charakter edukacyjny, będzie kursował po całej Polsce, od-
wiedzając wszystkie jednostki PP. Prelegenci z TOP będą uczyć po-
licjantów skutecznej ochrony przed gazami trującymi.

• W Czarnkowie nad Notecią na granicy polsko-niemieckiej prze-
chwycono kontrabandę 2 tys. najprzedniejszych cygar, 20 tys. sztuk
papierosów oraz kosztownych wyrobów szklanych. Aresztowano
6  przemytników, u  których wykryto dalsze zapasy towarów prze-
szmuglowanych z Niemiec.

• 30 małp zginęło w płomieniach w warszawskim ogrodzie zoolo-
gicznym. Pożar wywołał pĳany dozorca, rozpalając w piecu schroniska
dla małp. Straty wyniosły około 40 tys. złotych.

24 XII – Wigilia w Od-
dziale Konnym PP m.st.
Warszawy. Na uroczystość
przybył komendant główny
PP płk Jagrym-Maleszewski
z małżonką. Po przełamaniu
się z  funkcjonariuszami
opłatkiem i złożeniu ży-
czeń, rozpoczęła się wigi-
lĳna wieczerza.

29 XII – W KG PP od-
była się odprawa służbowa
komendantów powiatowych
woj. warszawskiego oraz
kierowników wydziałów
śledczych z udziałem insp.
Wiktora Ludwikowskiego
(reprezentanta komendanta

głównego PP), insp. Tadeusza Tomanowskiego – komendanta PP
Okręgu I Warszawskiego, oraz nadkom. Chmaja, naczelnika stołecz-
nego Urzędu Śledczego. Poruszano sprawy administracyjne, śledcze
oraz gospodarcze.

30 XII – Nie lada „gwiazdkę” sprawił stołecznej policji inż. Sta-
nisław Kłobski, ofiarowując Policyjnemu Domowi Zdrowia 3-piętrową
kamienicę, zlokalizowaną na Rynku Starego Miasta pod nr 2 (róg
Celnej). Niestety, nic bliższego na temat tego hojnego sponsora nie
wiadomo (być może zastrzegł sobie anonimowość). Otrzymaną nie-
ruchomość zarząd PDZ zamierza adaptować na przytułek dla sierot
po funkcjonariuszach PP. Dziś w tej kamienicy mieści się Staromiejski
Dom Kultury. 

40 LAT TEMU
Grudzień 1977

• W Kiekrzu koło Poznania od-
było się seminarium ekspertów fo-
tografii kryminalistycznej ze wszyst-
kich wydziałów kryminalistyki
komend wojewódzkich, Wydziału
Fotografii Zakładu Kryminalistyki KG MO oraz innych pionów re-
sortu MSW. Otwarcia obrad dokonał płk dr Tadeusz Kozieł, naczelnik

Wydziału Fotografii Zakładu Kryminalistyki KG MO. Wśród przed-
stawionych referatów największym zainteresowaniem cieszyły się
zagadnienia poświęcone specjalnym technikom stosowanym w fo-
tografii kryminalistycznej, a także najnowszym sposobom utrwalania
obrazu i dźwięku w sposób synchroniczny.

• Sierż.  sztab.  Bolesław Mroczkowski, komendant posterunku
MO we Fromborku, jest pierwszym i – jak na razie – jedynym mili-
cjantem uhonorowanym przez dzieci Orderem Uśmiechu. Na miano
kawalera tego odznaczenia zasłużył sobie niezwykłą umiejętnością
nawiązywania przyjacielskich kontaktów z młodzieżą szkolną, a także
inicjowania różnych niekonwencjonalnych akcji i działań integrują-
cych nastolatków. Szybko stał się ich dobrym „wujkiem”, a zarazem
opiekunem w kłopotach. Z jego inicjatywy powstało w posterunku
koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, w którym udzielają się społecznie
także pozostali fromborscy funkcjonariusze.

15 XII – W auli Akademii Spraw Wewnętrznych odbyła się do-
roczna uroczystość wręczenia nagród ministra spraw wewnętrznych.
Wśród nagrodzonych i wyróżnionych, oprócz funkcjonariuszy resortu,
znaleźli się m.in. naukowcy, artyści, a także dziennikarze.  

20 LAT TEMU
Grudzień 1997

11 XII – Prezes Rady Mini-
strów powołał na stanowisko pod-
sekretarza stanu w MSWiA Krzysz-
tofa Bogusława Budnika (lat 37) –
absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocław-
skiego, członka UW, posła na Sejm poprzedniej kadencji, byłego sę-
dziego Sądu Rejonowego w  Dzierżoniowie i  Wałbrzychu. Będzie
nadzorował Policję.

11 XII – Sejm znowelizował ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym
służb mundurowych. Wprowadzono mniej korzystne zasady walory-
zowania świadczeń.

15 XII – NSZZ Policjantów wystąpił z protestem przeciw nowym
zasadom rewaloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych funkcjona-
riuszy, oflagowując budynki policyjne i radiowozy. Organizacje związ-
kowe działające w strukturach mundurowych skierowały do prezy-
denta RP prośbę o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego w celu
zbadania konstytucyjności tej nowelizacji.

22 XII – Komendant główny Policji nadinsp. dr Marek Papała
podpisał zarządzenie w sprawie nowej organizacji i zakresu działania
KGP. Zapoczątkował w ten sposób kolejną reformę Policji, obliczoną
na 3 lata, która ma na celu decentralizację uprawnień, uspołecznienie
formacji oraz zmianę struktury zatrudnienia. Pierwsze zmiany już
nastąpiły, zlikwidowano część istniejących biur, tworząc nowe, m.in.:
Biuro Kontaktów Społecznych, Biuro Prawne oraz Główne Stanowi-
sko Kierowania.

23 XII – Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski zgłosił weto wo-
bec ustawy z 18 grudnia, zmieniającej zasady waloryzowania emerytur
i rent byłych funkcjonariuszy służb mundurowych. Prezydent zarzucił
ustawodawcy brak konsultacji projektu ustawy z zainteresowanymi
środowiskami.

30 XII – Koalicji rządzącej zabrakło 9 głosów, aby odrzucić weto
prezydenta wobec ustawy o  zmianie zasad waloryzacji emerytur
i rent funkcjonariuszy służb mundurowych.

JERZY PACIORKOWSKI
Biuro Historii i Tradycji Policji KGP

zdj. „Na Posterunku”
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Podkom. dr
Marek Łuczak
od prawie 
20 lat jest
policjantem
i niemal
połowę 
tego czasu
poświęcił
na odnajdywanie dzieł sztuki.
Napisał też ponad 40 książek,
w tym 26 o szczecińskich
dzielnicach. I wydał trzy płyty
z muzyką elektroniczną.

–J est mało zawodów, które uwa-
żam za ważne, policjant jest
jednym z nich. Historią, a wła-

ściwie historią sztuki, interesowałem się
od dziecka, natomiast do Policji wstąpiłem
w wieku 20 lat w trakcie studiów – mówi.
– To było już prawie dwadzieścia lat temu
i przez ten czas udało mi skończyć peda-
gogikę z informatyką, później politologię
na Uniwersytecie Szczecińskim i obronić
doktorat z historii. 

Urodził się w Kaliningradzie, gdzie poz-
nali się jego rodzice – pierwszy raz przy-
jechał do Polski jako dwulatek. W  Rosji
jeszcze mieszka jego 97-letnia babcia, do
której często jeździł na wakacje: dziadko-
wie zabierali go na wycieczki do muzeów,
od Kremla po Petersburg, mieli też
ogromny księgozbiór. Dla Marka obcowa-
nie z dziełami sztuki było więc oczywis-
tością, ale i przyjemnością. I stało się jego
sposobem na życie zawodowe i prywatne.

WIEDZIEĆ, CZEGO SZUKAĆ

Zaczynał jako dzielnicowy w północnych
dzielnicach Szczecina, gdzie musiał
szybko dorosnąć. Już wtedy ustalał losy
zaginionych zabytków, zbierając materiały
do swoich książek o historii szczecińskich
dzielnic. Dzięki publikacjom i sukcesom
w odnajdywaniu dzieł sztuki w 2007 r. za-
proponowano mu pracę koordynatora ds.
przeciwdziałania przestępczości prze-
ciwko zabytkom w Wydziale Kryminalnym
KWP w Szczecinie. 

– Teraz moje stanowisko jest w  Wy-
dziale Prewencji – najważniejsze, by przy
zabytkach umieć łączyć wiedzę i  możli-
wości pionów prewencji i kryminalnego,
działając osobno nie da się pracować efek-
tywnie – zaznacza policjant.

W 2008 r. Marek Łuczak opracował
pierwszy program rejestracji zabytków
w zachodniopomorskich parafiach: był no-
watorski, bo zakładał wykonanie bieżącej
dokumentacji na wypadek kradzieży, po-
prawę bezpieczeństwa obiektów (także
przeciwpożarową) i weryfikację stanu za-
bytków w  obiektach sakralnych z  doku-
mentacją urzędu ochrony zabytków. 

– Znakujemy zabytki mikrohologramami
z indywidualnymi numerami dla danej pa-
rafii. Do tej chwili udało mi się skontro-
lować ponad 600 kościołów i właśnie koń-
czę ósmy powiat. Okazało się, że wiele
kradzieży nie było zgłoszonych, a utracone
zabytki nie były rejestrowane w  bazach
utraconych zabytków, bo te jeszcze nie
funkcjonowały. Trzeba było to wszystko
wyprostować, by wiedzieć, czego mamy
szukać. 

Kolejną rzeczą były zaginięcia zabytków
w niewyjaśnionych okolicznościach, gdzie
na jeden powiat przypada około 40–50
braków. W skali województwa urasta to do
około 1000 obiektów, a w skali kraju – do
kilkunastu tysięcy. Wtedy Marek wpadł
na pomysł wydania książkowego katalogu
strat zabytków dla woj. zachodniopomor-
skiego; publikacja była dostępna dla poli-
cjantów, proboszczów i osób zajmujących
się ochroną zabytków. Rezultat to odzys-
kanie w  ciągu roku siedmiu zabytków. 
Dodatkowo w  książce znalazło się kilka
rozdziałów dotyczących karnoprawnej
ochrony zabytków, komentarze do prze-
pisów i  ich wykładnie. Wraz z  rosnącą
liczbą strat w 2012 r. wyszło nowe, niemal
600-stronicowe, wydanie. A  potem po-
wstały książki z katalogami strat dla po-

szczególnych powiatów, wszystkie są do-
stępne w internecie. 

– Staram się włączać we wszystkie
sprawy kryminalne dotyczące zabytków,
co zajmuje wiele czasu. Sam odzyskuję po-
szukiwane zabytki, prowadzę szkolenia dla
policjantów, realizuję programy rejestracji
zabytków i staram się dużo publikować na
ten temat, by upowszechniać wiedzę
o skradzionych zabytkach i ich karnopraw-
nej ochronie. Ta wiedza jest potrzebna np.
wśród detektorystów (tj. osób chodzących
z wykrywaczami metali), większość to pas-
jonaci historii, którzy nie znają przepisów
i procedur, jak to robić legalnie.

PRZYWRACANIE SZTUKI LUDZIOM

Dla Marka najcenniejsze odzyskane rzeczy
to te, które potem można oglądać w mu-
zeach lub udało się zwrócić prawowitemu
właścicielowi. W tym roku odnalazł XVII-
-wieczny obraz z  Flandrii, który skra-
dziono w  Szczecinie podczas usiłowania
zabójstwa w 2014 r. (starszą panią pobito
do nieprzytomności i zabrano obraz nale-
żący do jej zmarłego męża). 

– Dla mnie odzyskiwanie dzieł sztuki
to coś więcej niż kolejna trafiona rzecz
czy statystyka, to przywracanie sztuki i na-
dziei ludziom.

Tematem, który, jego zdaniem, jest
często bagatelizowany, a którego skala jest
olbrzymia, jest rynek internetowy z falsy-
fikatami. Nazwiska znanych malarzy robią
często wrażenie na kupujących, którzy
myśląc, że trafili na superokazję, nabywają
przez znane portale aukcyjne obrazy z...
podrobioną sygnaturą autora. Nie czytają

Na tropie zabytków

W domowym studiu
szczeciński policjant
komponuje muzykę
elektroniczną
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dokładnie opisów, a  fałszerze stosują
różne zabezpieczenia znaczeniowe, np.:
„obraz sygnowany Kossak”, „jest to praw-
dopodobnie Weiss” lub „sygnatura wska-
zuje na Wyczółkowskiego”. Ci, którzy nie
mają większego pojęcia o  sztuce i  jej
rynku, nabierają się na takie kruczki,
a  prokuratorzy często nie dostrzegają
złych intencji takich sprzedawców. 

– By inwestować w sztukę, trzeba się na
niej znać, poznać warsztat autora, dyna-
mikę postaci, kolorystykę i tematy, które
malował w różnych okresach życia. Jeżeli
przeciętny Kowalski zabierze się bez me-
rytorycznego przygotowania za inwestowa-
nie w sztukę, jest skazany na porażkę.

Jednak niefrasobliwe bywają też muzea.
Mogą przyjmować przedmioty od osób pry-
watnych i  instytucji, które są własnością
tych podmiotów. Zgodnie z prawem mu-
zeum nie może jednak przyjąć od poszu-
kiwaczy zabytku archeologicznego, będą-
cego własnością Skarbu Państwa, bez
względu na to, czy posiadali oni pozwole-
nie na poszukiwania czy nie. To woje-
wódzki konserwator zabytków podejmuje
decyzję, do którego muzeum trafią odna-
lezione artefakty. Tylko on jest uprawniony
do przyjęcia zbiorów i ich dalszej relokacji. 

MUZYKA DO SZUFLADY

Drugą z  pasji podkom. Marka Łuczaka
jest komponowanie. Już jako nastolatek

interesował się syntezatorami i  tworzył
muzykę elektroniczną – do szuflady. Starał
się nadać dźwiękom klimat, by utwór
przenosił emocje, nie chciał pisać banal-
nych szlagierów z nijaką treścią. Dopiero
w  2016 r. odważył się wydać pierwszą
płytę „Waiting for the night” jako Outsi-
der. W tym samym roku wydał drugą „Bro-
ken”, a w tym roku trzecią „Tanger”, z któ-
rych dochód jest przeznaczony na leczenie
policjantek walczących z  chorobą nowo-
tworową: Kingi Szwedy i  Eweliny Pust-
kowskiej. 

– Sam określam siebie jako bardzo śred-
niego muzyka, ale jestem w stanie zagrać
na klawiszach każdą partię, którą mam
w głowie, jak nie za pierwszym razem, to
za dziesiątym mi się udaje. Umiem kom-
ponować i miksować muzykę, mam wiele
lat praktyki, kilkanaście syntezatorów
i  procesorów w  swoim małym studiu
i efekty są bardzo przyzwoite. Współpra-
cuję z  kilkoma muzykami, często spoza
Polski: przesyłam do nich sesje i pomysły
przez internet, by dograli gitarę czy inny
instrument. Wokal lubię nagrywać osobi-
ście, bo to najważniejszy instrument
i musi przenieść moje słowa i melodię tak,
by oddać moje emocje. 

Dotychczas współpracował z  wokalist-
kami Malwiną Degórską i Klaudią Zając,
a obecnie z Natalią Grzywacz. Często roz-
mawiają przed nagraniami, co Marek chce
osiągnąć i pokazać. Policjant przyznaje, że
choć nie umie śpiewać, to musi zawsze na-
grać swój głos, by pokazać, jak widzi utwór.
Później następuje cudowna chwila, gdy
może go usunąć i nagrać głos wokalistek. 

– Muzyka musi czemuś służyć, a jeżeli
mogę komuś pomóc, realizując własne
hobby, to co może być lepszego? Mam
swoje wierne grono słuchaczy, wiele osób
zapraszało mnie do współpracy, ale ze
względu na pracę nie dałbym po prostu
rady. W tym roku, o ile mi się uda, wyjdzie
moja czwarta płyta z 15 utworami, z któ-
rych kilka wydałem na „Broken”, płycie
dedykowanej asp. Kindze Szwedzie.

Na pytanie, która z  jego pasji ma na
niego największy wpływ, Marek odpo-
wiada, że to policja go ukształtowała.
Chociaż praca zawodowa zabiera mu
dużo energii i ma wiele niedoskonałości,
to jednak pamięta, że służba to coś wię-
cej niż 160 godzin miesięcznie, robi to,
na co przysięgał z  pełną świadomością
celu. Często przez pryzmat jednego po-
licjanta postrzegana jest cała instytucja,
więc trzeba robić jak najlepiej to, co się
robi. Natomiast historia, historia sztuki,
architektury i muzyka są w jego życiu od
zawsze i cieszy się, że może robić to, co
lubi.

– W zeszłym roku byłem w Muzeum
Śląskim w Katowicach, gdzie na ekspo-
zycji znajduje się litografia Czajkow-
skiego „Cmentarz ojców reformatorów”
– to strata wojenna Polski, którą odzys-
kałem po 67  latach od zaginięcia
w  1945  r. Daje to dużą satysfakcję, że
mogłem przyczynić się do przywrócenia
tego obrazu ludziom i muzeum, z któ-
rego zaginął. 

ALEKSANDRA WICIK
zdj. archiwum Marka Łuczaka

W 2016  r. stwierdzono 90 przestępstw ściganych z  ustawy o  ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (w 2015 r. – 92 przestępstwa). W kwietniu i październiku
ub.r. łódzcy policjanci zatrzymali 11 sprawców niszczenia stanowisk archeologicz-
nych. Podczas przeszukania u jednego z zatrzymanych, oprócz wykopanych zabyt-
ków, znaleziono m.in. 25 siekierek i dwie bransolety z epoki brązu. Była to pozostała
część skarbu przekazanego wcześniej mazowieckiemu wojewódzkiemu konserwa-
torowi zabytków w postaci 24 siekierek i  trzech bransolet jako rzekome odkrycie
podczas „poszukiwania robaków na ryby”. Na wniosek konserwatora minister kultury
i dziedzictwa narodowego, przekonany, że jest to cały uczciwie przekazany skarb,
przeznaczył dla znalazcy nagrodę pieniężną. Jednak ostatecznie nagroda została
cofnięta, a zatrzymanemu postawiono zarzut wprowadzenia w błąd w celu osiągnięcia
korzyści w postaci nagrody od ministra.
Natomiast w grudniu ub.r. stołeczni policjanci w domu aukcyjnym zabezpieczyli fi-
gurkę z brązu przedstawiającą św. Jerzego walczącego ze smokiem, prawdopo-
dobnie polską stratę wojenną. Szacunkowa wartość zabezpieczonej figurki wynosi
około 70 tys. zł. Dom aukcyjny dobrowolnie wydał rzeźbę; ustalono też, że w 2013 r.
figurka była już wystawiana do sprzedaży za 100–120 tys. zł, ale nie znalazła wtedy
nabywcy.

AW
(na podst. informacji BK KGP)

Dzwon z 1672 r. z kościoła w Kołbaskowie,
zaginiony w 1990 r., odnaleziony przez 
Marka Łuczaka w stodole pod Pyrzycami 
w 2015 r.
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Istotne było, co wyraźnie podkreślono w uzasadnieniu projektu
ustawy, że cyt. „celem proponowanych rozstrzygnięć normatyw-
nych jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Kon-

stytucyjnego z 30 lipca 2014 r. (sygn. K 23/11)”. 

RAMY KONSTYTUCYJNE
Należy zauważyć, że punktem wyjścia rozumowania TK w tym wy-
roku był status człowieka w państwie prawa, który definiowany jest
przez przyrodzoną i niezbywalną godność2, która nigdy i w żadnym
przypadku nie może podlegać ograniczeniom3. Jak podkreślił TK,
wolność natomiast, w  przypadkach uzasadnionych zasadą propor-
cjonalności, może podlegać ograniczeniom. TK wskazał także na
art. 47 Konstytucji RP statuujący wprost obowiązek poszanowania
i ochrony prywatności przez władze publiczne, a także art. 51 de-
klarujący tzw. autonomię informacyjną. Wyrok ten podkreśla również
wagę art. 49 Konstytucji RP chroniącego tajemnicę komunikowania
się4. Co istotne, TK w tym wyroku stwierdził expressis verbis, że nie
jest dopuszczalne cyt. „przeciwstawianie ustawowej ochrony kores-
pondencji tradycyjnej – pozostałym formom korespondencji prze-
kazywanej za pomocą sieci telekomunikacyjnych”.

Prace parlamentarne zakończyły się 15 stycznia 2016 r. przyjęciem
ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
poz. 147), która weszła w życie 7 lutego 2016 r. Rzecznik Praw Oby-
watelskich już 18 lutego 2016 r. złożył do Trybunału Konstytucyjnego
wniosek o zbadanie zgodności przepisów regulujących pobieranie da-
nych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych z Konstytucją
RP, Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
oraz z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej (sygn. K 19/16).  

NOWE PRAWA SŁUŻB
W brzmieniu obowiązującym po nowelizacji ustawy o Policji, na pod-
stawie art. 20c ust. l ustawodawca przyznał Policji prawo do uzyski-
wania danych niestanowiących treści odpowiednio, przekazu tele-
komunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo przekazu w  ramach
usługi świadczonej drogą elektroniczną, a  także do przetwarzania

tych danych bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą. Prawo to przy-
znane zostało w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw albo
w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań
poszukiwawczych lub ratowniczych. Dane, do których uzyskiwania
i przetwarzania zyskała dostęp Policja, określone są odpowiednio w:

– art. 180c i art. 180d ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomu-
nikacyjne (Dz.U. z 2016 r., poz. 1489 ze zm.) – tzw. dane tele-
komunikacyjne,

– art. 82 ust. l pkt l ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1481) – tzw. dane pocztowe,

– art. 18 ust. 1–5 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219) – tzw. dane in-
ternetowe.

Analogiczne uprawnienia do uzyskiwania i przetwarzania danych
uzyskały pozostałe służby, w szczególności:

– Straż Graniczna – w  celu zapobiegania lub wykrywania prze-
stępstw,

– Żandarmeria Wojskowa – w celu zapobiegania lub wykrywania
przestępstw, w tym przestępstw skarbowych, albo w celu rato-
wania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszu-
kiwawczych lub ratowniczych,

– Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu
Wojskowego i Centralne Biuro Antykorupcyjne – niezbędne do
realizacji zadań ustawowych określonych w  ustawach ustrojo-
wych.  

Ponadto, zgodnie z art. 20cb ust. l ustawy o Policji (a także odpo-
wiednimi przepisami ustaw ustrojowych) Policja i  inne służby są
uprawnione do pozyskiwania – w celu zapobiegania lub wykrywania
przestępstw albo w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź
wsparcia działań poszukiwawczych lub ratowniczych (z odpowied-
nimi modyfikacjami w poszczególnych ustawach):

– z wykazu, o którym mowa w art. 179 ust. 9 Prawa telekomuni-
kacyjnego – czyli z elektronicznego wykazu abonentów, użyt-
kowników lub zakończeń sieci, z uwzględnieniem danych uzy-
skiwanych przy zawarciu umowy,

Udostępnianie Policji 
danych telekomunikacyjnych,
pocztowych i internetowych

14 grudnia 2015 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych
innych ustaw (druk sejmowy nr 154, VIII kadencja) dotyczący uregulowania m.in. zagadnień z zakresu
przesłanek dostępu Policji do danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych, zasad i procedur
weryfikacji i niszczenia danych zbędnych do prowadzonego postępowania karnego oraz procedur kontroli 
ich pozyskiwania1.
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– o których mowa w art. 161 Prawa telekomunikacyjnego – dane
dotyczące użytkownika, do których przetwarzania uprawniony
jest dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych
(dane osobowe),

– w przypadku użytkownika, który nie jest osobą fizyczną, numer
zakończenia sieci oraz siedzibę lub miejsce wykonywania dzia-
łalności gospodarczej, firmę lub nazwę i  formę organizacyjną
tego użytkownika, w  przypadku stacjonarnej publicznej sieci 
telekomunikacyjnej – także nazwę miejscowości oraz ulicy, przy
której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione użytkowni-
kowi.

W kontekście powyższego należy zauważyć, że znowelizowany
przepis art. 20c ustawy o Policji wskazuje następujące cele groma-
dzenia i  przetwarzania danych telekomunikacyjnych, pocztowych
lub internetowych:

1) zapobieganie lub wykrywanie przestępstw (z wyłączeniem prze-
stępstw skarbowych),  

2) ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego, 
3) wsparcie działań poszukiwawczych lub ratowniczych. 
Niezależnie od celu przetwarzania, ich uzyskanie następuje w try-

bie określonym w art. 20c ust. 2–4 ustawy o Policji. Oznacza to, że
przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usługo-
dawca świadczący usługi drogą elektroniczną udostępnia nieodpłatnie
te dane: 

1) policjantowi wskazanemu w pisemnym wniosku Komendanta
Głównego Policji, Komendanta CBŚP, komendanta wojewódz-
kiego Policji albo osoby przez nich upoważnionej;

2) na ustne żądanie policjanta posiadającego pisemne upoważnienie
Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, komendanta
wojewódzkiego Policji albo osoby przez nich upoważnionej;

3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej policjantowi po-
siadającemu pisemne upoważnienie Komendanta Głównego
Policji, Komendanta CBŚP, komendanta wojewódzkiego Policji
albo osoby przez nich upoważnionej.

Przedmiotową problematykę uszczegóławia Decyzja nr 98 Komen-
danta Głównego Policji z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie uzyskiwania
i przetwarzania przez Policję danych telekomunikacyjnych, poczto-
wych oraz internetowych (Dz.Urz. KGP, poz. 14, z późn. zm.), dalej
zwaną Decyzją nr 98 KGP.

UZYSKIWANIE DANYCH NA PODSTAWIE k.p.k.
W dalszej części artykułu  chciałbym się skoncentrować tylko na

dwóch celach przetwarzania tych danych, tj. dotyczących zapobie-
gania i wykrywania przestępstw. 

Pogląd, że w  postępowaniu przygotowawczym Policja nie jest
uprawniona do uzyskiwania danych tzw. telekomunikacyjnych,
internetowych i pocztowych w drodze bezpośredniego zwracania
się do przedsiębiorców, ma umocowanie w obowiązującym prawie.
W postępowaniu przygotowawczym takie dane Policja może uzyskać
tylko za pośrednictwem prokuratora. Ma tutaj bowiem zastosowanie
przepis art. 236a k.p.k. w brzmieniu „Przepisy rozdziału niniejszego
stosuje się odpowiednio do dysponenta i użytkownika urządzenia
zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego,
w zakresie danych przechowywanych w tym urządzeniu lub systemie
albo na nośniku znajdującym się w jego dyspozycji lub użytkowaniu,
w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną”. Oznacza
to, że zgodnie z uregulowaniami przepisów postępowania karnego
wydawanie takich informacji, jak np. adres IP komputera (danych
eksploatacyjnych) może nastąpić na żądanie sądu lub prokuratora,
zawarte w odpowiednim postanowieniu wydanym na podstawie art.
218 w związku z art. 236a k.p.k. 

I NA PODSTAWIE USTAWY O POLICJI
Ustawa o Policji – jak wskazano wcześniej – w art. 20c statuuje od-
rębną od k.p.k. podstawę prawną dla uzyskiwania przez policjantów
tzw. danych telekomunikacyjnych, internetowych i  pocztowych
(ust. 1). Przepis ten ustanawia procedurę ich uzyskiwania (ust. 2–4)
oraz wskazuje sposób ich włączania do postępowania karnego (ust. 6).

Tryb uzyskiwania
danych na podstawie 

art. 20c ustawy 
o Policji

44-46_Layout 1  28.11.2017  12:15  Strona 45



PRAWO POLICJA 997       grudzień 2017 r.46

Zgodnie z tym przepisem Policja może uzyskiwać dane telekomu-
nikacyjne, pocztowe lub internetowe, niestanowiące treści odpo-
wiednio, przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo
przekazu w  ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, m.in.
w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw. Nie budzi wątpli-
wości, że postępowanie przygotowawcze to działalność Policji ukie-
runkowana na wykrywanie przestępstw. Tak więc policjant prowa-
dzący postępowanie przygotowawcze, ale także postępowanie
sprawdzające (art. 307 k.p.k.), może wystąpić na podstawie art. 20c
ustawy o Policji o udostępnienie danych telekomunikacyjnych, po-
cztowych lub internetowych, a po ich uzyskaniu i stwierdzeniu, że
mają one znaczenie dla postępowania karnego, powinien uruchomić
procedurę ich przekazania określoną w ust. 6 art. 20c ustawy o Policji
i doprecyzowaną w Decyzji nr 98 KGP.  

Konkludując, policjant na dwa sposoby może uzyskać dane tele-
komunikacyjne, pocztowe lub internetowe na potrzeby prowadzo-
nego postępowania przygotowawczego lub sprawdzającego. Taki po-
gląd znalazł akceptację Prokuratury Krajowej. 

Mając powyższe na uwadze, po wszczęciu postępowania przygo-
towawczego – co do zasady – właściwym trybem uzyskiwania danych
telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych jest wydanie
przez prokuratora (z urzędu lub na wniosek Policji) stosownego po-
stanowienia na podstawie art. 218 k.p.k. w  zw. z  art. 236a k.p.k.
Oznacza to, że we wszczętym postępowaniu przygotowawczym,
kiedy jego zakres przedmiotowy i podmiotowy jest już dookreślony,
takie dane Policja może uzyskać tylko za pośrednictwem prokuratora.
Oznacza to także, że z praktyki policyjnej bezwzględnie muszą być
eliminowane przypadki (próby) uzyskiwania przedmiotowych danych
we wszczętym postępowaniu przygotowawczym (ale także w postę-
powaniu sprawdzającym, o którym mowa w art. 307 k.p.k.) na pi-
semne wnioski Policji kierowane bezpośrednio do przedsiębiorców,
w których jako podstawę prawną próbuje się wskazywać art. 15 § 3
k.p.k. lub art. 18 ust. 6 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.  

Zgodnie z art. 20c ustawy o Policji Policja może uzyskiwać przed-
miotowe dane, m.in. w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw.
Przesłanki podjęcia czynności w tych celach aktualizują się głównie
w etapie realizowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych. Zatem pełne wykorzystanie możliwości, jakie daje art. 20c
ustawy o Policji, ma miejsce w toku wykonywania czynności poprze-
dzających decyzje o wszczęciu postępowania przygotowawczego w spra-
wie, czyli także w postępowaniu sprawdzającym, o którym mowa w art.
307 k.p.k. Nie można także całkowicie wykluczać tej drogi uzyskiwania
tych danych już we wszczętym postępowaniu przygotowawczym, np.
w odniesieniu do osób spoza kręgu podejrzanych objętych danym po-
stępowaniem. Każdorazowo jednak należy wówczas rozważać zasadność
wykorzystania tej drogi oraz dokonywać oceny istnienia przesłanki wa-
runkującej możliwość zastosowania czynności wskazanych w art. 20c
ust. 1 ustawy o Policji. W takim przypadku przekazania właściwemu
miejscowo lub rzeczowo prokuratorowi danych mających znaczenie
dla postępowania dokonują odpowiednio Komendant Główny Policji,
Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki (stołeczny) Policji. 

insp. w st. spocz. ROMAN WOJTUSZEK
główny specjalista Biura Kryminalnego KGP

1 Projekt ten w znacznej mierze stanowił dosłowne powtórzenie projektu pod tym samym
tytułem, który był przedmiotem postępowania legislacyjnego w Sejmie RP VII kadencji
(senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, oznaczony
jako druk sejmowy nr 3765).
2 Z wyroku TK sygn. K 23/1: „Status człowieka w demokratycznym państwie prawa
opiera się na poszanowaniu jego przyrodzonej i niezbywalnej godności (art. 30 Konstytucji
RP), a także wynikającej z niej wolności (autonomii), czyli swobodzie decydowania o swym
postępowaniu, zgodnie z własną wolą (art. 31 ust. 1 i 2). 
3 Warto pamiętać, że nawet w przypadkach najbardziej skrajnych państwo nie może podjąć
działań, które prowadziłyby do naruszenia godności człowieka.
4 Trybunał Konstytucyjny przyjmuje szerokie rozumienie normy z art. 49 Konstytucji RP
twierdząc, że „przejawem prawa do prywatności jest również wolność komunikowania
się, która obejmuje nie tylko tajemnicę korespondencji, ale i wszelkiego rodzaju kontakty
międzyosobowe” (wyrok TK z 20 czerwca 2005 r., sygn. K 4/04). 

 

 

 

 

 

 

Tryb postępowania 
z danymi uzyskanymi 
na podstawie art. 20c 

ustawy o Policji
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B iałe, metalowe, szpitalne łóżko i ta
sama sala od dwóch lat. Tylko
osoby wokół mnie się zmieniają –

odchodzą. Niestety nie odchodzą do
domu i swoich bliskich, ale odchodzą na
zawsze – umierają. Nikt tego przede mną
nie ukrywa, bo wiedzą, że ja nie boję się
śmierci. Boję się jedynie o swoich rodzi-
ców. Jak oni sobie z tym wszystkim po-
radzą, jeśli i ja któregoś dnia umrę?

Przychodzi dzień, w którym lekarze roz-
kładając ręce, sugerują, abym wróciła do
domu, bo nie są już w stanie mi pomóc.
Jestem dzieckiem, a rozumiem tak wiele,
zbyt wiele jak na swój wiek. Widzę roz-
pacz rodziców i przeraźliwy strach w ich
oczach. Wtedy zdarza się cud. Taki sam
jak w filmach z happy endem. Mijają dni,
a  ja żyję i czuję się coraz lepiej, wbrew
diagnozie, wbrew licznym konsultacjom
lekarskim, zadziwiając wszystkich wokół,
a najbardziej chyba siebie. Lekarze nadal
są pesymistyczni. Jednakże Bóg, los,
opatrzność – niech każdy to nazwie jak
chce, pisze dla mnie inny scenariusz. Sce-
nariusz, w którym mam żyć i być zdrowa. 

Dorastałam ze świadomością i przeko-
naniem, że żyję, bo muszę w życiu zrobić
coś naprawdę ważnego i dobrego. Wie-
lokrotnie się zastanawiałam, co to będzie.
Wierzyłam jednak, że jak przyjdzie od-
powiedni czas, to będę wiedziała, co to
jest. Już raz zdana byłam na łaskę niebios,
losu i tym razem również postanowiłam
im zaufać. Ciągle jednak szukałam swo-
jego miejsca na ziemi. 

Była wiosna, ciepła i słoneczna. Decyzja
o służbie w Policji była niespodziewana
i nielogiczna, ponieważ miałam wówczas
stabilną i dobrze płatną pracę oraz po-
układane życie osobiste. Byłam jednak
jej pewna od samego początku. Czułam,

że to jest właśnie ta jedyna i  właściwa
ścieżka mojego życia. Policja zawsze koja-
rzyła mi się bardzo pozytywnie: z bezpie-
czeństwem, z dbaniem o porządek, z sza-
cunkiem i  różnorodnymi możliwościami
pomocy tym, którzy jej potrzebowali.
Mimo że nikt z  mojej rodziny nie służył
w Policji i raczej bliscy próbowali odwieść
mnie od tego pomysłu, to postanowiłam
wbrew wszystkim spróbować i się zgłosić.
Cały proces rekrutacji potoczył się w bar-
dzo szybkim tempie. Egzaminy sprawno-
ściowe, test wiedzy, testy psychologiczne
i badania lekarskie. Nim się obejrzałam –
podekscytowana, z ogromnym zaangażo-
waniem i  przyśpieszonym biciem serca
wypowiadałam słowa roty ślubowania:
„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków
policjanta, ślubuję...”.

Od tamtego dnia minęło dziewięć lat.
Przez ten czas służyłam zarówno w pat-
rolówce, ruchu drogowym i  dochodze-
niówce. Przez te wszystkie lata nie było
ani jednego takiego samego dnia. Połą-
czyć służbę wielozmianową, wymagającą
pełnego zaangażowania, odwagi, orga-
nizacji czasu pracy na najwyższym pozio-
mie z życiem rodzinnym to jest prawdziwa
sztuka i wyzwanie. Były momenty, kiedy
zastanawiałam się, czy naprawdę się na-
daję. Były dni, kiedy moja bezsilność ła-
mała mi serce. Były zdarzenia, których nie
zapomnę do końca życia. Byli ludzie, któ-
rych wciąż widzę, jak zamykam oczy, kła-
dąc się spać. Nie jest łatwo. Jednak każdy
kolejny dzień służby przynosi nowe wy-
zwania, uczy pokory i odpowiedzialności
za podjęte decyzje i  swoje czyny. Przez
te wszystkie lata kierowałam się jedną,
jedyną słuszną dla mnie zasadą – jestem
tu i teraz, w tym konkretnym miejscu, aby

móc być wsparciem i pomagać tym, któ-
rzy tej pomocy potrzebują. Jestem po to,
aby w  imieniu tych słabszych walczyć
o  sprawiedliwość, bezpieczeństwo, po-
rządek i  spokój. Świadomość, że robię
coś dobrego, zawsze była dla mnie naj-
ważniejsza, zawsze była moim prioryte-
tem. Tak jest do dziś. Tego uczę swoje
dzieci, które kocham ponad życie i chcia-
łabym, aby wyrosły na mądrych i dobrych
ludzi. Mimo że Policja aktualnie jest po-
strzegana dość negatywnie, co widać
szczególnie w mediach – ja nadal wierzę
i  widzę, że wśród policjantów są ludzie
tacy sami jak ja. Z misją, zwykli, ale z cha-
rakterem ugruntowanym tak mocno, by
w każdy dzień mieć siłę nieść pomoc. 

Wiele osób postronnych zadaje mi wła-
ściwie tylko jedno pytanie – czy się nie
boję? Przecież mam dzieci, męża, ro-
dzinę. Rzeczywiście są chwile, kiedy na-
prawdę się boję. Są dni, kiedy okoliczno-
ści towarzyszące skutecznie przysłaniają
mi to, w  co wierzę, i  powodują, że na
chwilę zapominam o prawdziwej istocie
mojej służby i o tym, dlaczego zostałam
policjantem. Jednakże wystarczy, że usły-
szę zwykłe „dziękuję” i uśmiech na twarzy
osoby, której pomogłam, i wówczas wiara
i sens w to, co robię, wracają. 

Tym właśnie jest dla mnie służba w Po-
licji. Sposobnością do czynienia dobra,
szansą podania ręki i bycia wsparciem dla
tych, którzy tego potrzebują. Dbaniem
o porządek i bezpieczeństwo ludzi, w tym
swoich bliskich i dzieci. Jest też moją je-
dyną, słuszną i właściwą drogą życiową,
która codziennie przypomina mi, że
„Każdy człowiek umiera. Ale nie każdy
żyje naprawdę” (William Wallace). 

mł. asp. ANETA TEKIEŃ
KMP w Białymstoku

Służba 
jest dla mnie...

Prezentujemy kolejną pracę nadesłaną na ogólnopolski konkurs literacki na esej, 
organizowany w ramach kampanii społecznej KWP w Kielcach „Służąc niesiemy bezpieczeństwo”. 

Jedno z wyróżnień otrzymała mł. asp. Aneta Tekień z KMP w Białymstoku.
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Rozmowa z mł. asp. Anetą Tekień

Pani esej zaczyna się bardzo osobistą historią, która zakończyła się szczęśliwie.
– Długo się zastanawiałam, czy chcę się tym podzielić, nigdy wcześniej o tym nie opowia-

dałam. Ale od marca tego roku jestem w wydziale dw. z przestępczością gospodarczą, co od
zawsze było moim marzeniem, więc uznałam, że chcę się podzielić moim szczęściem. Na-
pisałam o mojej drodze do Policji, która, w pewnym sensie, zaczęła się w szpitalnym łóżku.
Zawsze interesowała mnie praca dochodzeniowo-śledcza i mam ogromną satysfakcję, że za-
wodowo osiągnęłam to, czego pragnęłam.
Pisze Pani, że szukała swojego miejsca na ziemi, a decyzja o służbie w Policji była
niespodziewana i nielogiczna.

– W eseju chciałam pokazać, że czasem nie widzi się przed sobą żadnej drogi czy wręcz
sensu, ale wiem po sobie, że marzenia się spełniają. To naprawdę cud, że żyję, dlatego mam
poczucie, że muszę się odwdzięczyć. Zanim wysłałam esej na konkurs, przeczytał go mąż:
był bardzo wzruszony i powiedział mi, że nie mam się czego wstydzić i bać. Mam nadzieję,
że policjanci, którzy to przeczytają, inaczej spojrzą na swoją służbę.  
A jak przyjęła Pani wyróżnienie dla swojego eseju?

– Dowiedziałam się o tym z naszego biuletynu, koledzy przeczytali tę informację i przyszli
do mnie z czekoladkami... Widziałam uznanie w ich oczach, bo obawiałam się, jak to przez
nich zostanie odebrane. Ale teraz też jestem z siebie dumna.  
Dziękuję za rozmowę. ALEKSANDRA WICIK

zdj. archiwum Anety Tekień

Służba z radością

REKLAMA 
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Turniej na Narodowym
12 listopada br. na Stadionie Narodowym

w  Warszawie odbył się Turniej o  Puchar
Prezesa PGE Narodowego. W rozgrywkach
udział brały drużyny Policji, Kancelarii Pre-
zydenta RP, Ministerstwa Sportu i Tury-
styki oraz PGE Narodowego. Szeregi dru-
żyny polskiej Policji zasilili komendant
główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szym-
czyk oraz I zastępca komendanta głównego
Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk. 

Pierwsze miejsce w turnieju zajęli poli-
cjanci, którzy w pierwszym meczu pokonali
drużynę MSiT 3:2, a w finale wygrali z ze-
społem Kancelarii Prezydenta RP 7:1. Trzy
pierwsze bramki strzelił szef polskiej 
Policji. 

ANdRZej KuCZyńsKI

Policjantka 
wicemistrzynią świata

Asp. Katarzyna Staśkowska, funkcjona-
riuszka Komendy Powiatowej Policji w Łasku
została wicemistrzynią świata federacji WPF
Mr. Universe Championships Bodybuilding
& Bikini. W  zawodach, które odbyły się
19 listopada w Brukseli, policjantka z Łaska

startowała w nowej dla niej kategorii bikini
athletics, bo wcześniej występowała w kate-
gorii bikini fitness. Wraz z drużyną (kobiety
i mężczyźni) asp. Katarzyna Staśkowska zdo-
była złoty medal. 

KWP w Łodzi

Zawody im. 
kom. Wacława Lejko

Na terenie Kompleksu Basenów Rehabi-
litacyjnych „Muszelka" w Warszawie 17 lis-
topada br. odbyły się Ogólnopolskie Zawo-
dowy Pływackie Służb Mundurowych im.
kom. Wacława Lejko o Puchar Komendanta
Głównego Policji. Zawody poświęcone były
pamięci funkcjonariusza BOA KGP, który
zginął w tym roku podczas głębinowego
nurkowania w jeziorze Garda. 

W imprezie wzięło udział 60 zawodniczek
i zawodników z całego kraju. Bardzo dobrze
w tej rywalizacji wypadli policjanci. Zdobyli
40 medali, w tym 16 złotych. Aż cztery razy
na najwyższym stopniu podium stawała
post. Alicja Wesołowska z  KMP w Łodzi.
Jednak najlepszym pływakiem zawodów był
funkcjonariusz Oddziału Specjalnego Żan-
darmerii Wojskowej, który uzyskał w wy-
ścigach na 50 m st. klasycznym – 30,25 s

i na 50 m st. dowolnym – 24,46 s, a także
pomógł drużynie ŻW w wygraniu sztafety
4x50 m st. dowolnym. 

Główną nagrodę zawodów, Puchar Ko-
mendanta Głównego Policji, zdobyła zwy-
cięska sztafeta ŻW, a puchar wręczył dy-
rektor Gabinetu KGP mł. insp. Sławomir
Litwin. 

ANdRZej ChylIńsKI 

Światowe 
Igrzyska Policyjne

W stolicy Zjednoczonych Emiratów Arab-
skich – Abu Zabi, pod auspicjami IPSU 
(International Police Sports Union ), od-
były się od 3 do 10 listopada br. II Światowe
Igrzyska Policyjne. Swoje reprezentacje wy-
stawiło 48 państw, wśród nich Polska. 

Igrzyska rozgrywane były w czterech kon-
kurencjach: pływaniu, strzelaniu dynamicz-
nym, judo i jiu-jitsu. Fantastyczne walki
w  judo stoczyła st.  sierż.  Agnieszka Ber-
gier-Karkosz (KMP w Sosnowcu), która
sięgnęła po brązowy medal. Wysoką lokatę
zdobył także nadkom. Jacek Szewczak
z  WSPol. w  Szczytnie, który w judo zajął
piąte miejsce. 

ANdRZej KuCZyńsKI
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.KGP..
2.12 – Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej „Dla
Górala”, Grodzisk Mazowiecki
5 i 20.12 – warsztaty historyczno-patriotyczne OKM
1940, Łódź
6.12 – „Dzień Odblasków 2017”: promocja bezpieczeń-
stwa pieszych
9.12 – spotkanie dzieci ze św. Mikołajem 
15.12 – warsztaty historyczno-patriotyczne OKM 1940,
Wieluń
15.12 – otwarcie wystawy „Na straży porządku pub-
licznego – Policja Województwa Śląskiego w latach
1922–1939”, Muzeum w Tarnowskich Górach

.KWP w BIAŁYMSTOKU (woj. podlaskie).
3.12 – liturgia w intencji policjantów, pracowników Policji
i ich rodzin w związku z dniem patrona Policji św. Mi-
chała, cerkiew Hagia Sophia w Białymstoku
5.12 – II Mikołajkowe Zawody Pływackie, Międzyszkolny
Ośrodek Sportowy w Białymstoku

.KWP w BYDGOSZCZY.

.(woj. kujawsko-pomorskie).
6.12 – świąteczny konwój św. Mikołaja do szpitala dzie-
cięcego – w ramach akcji „Bezpieczeństwo ze św. Mi-
kołajem”
7.12 – akcja profilaktyczna „Bezpieczeństwo ze św. Mi-
kołajem”, hala sportowo-widowiskowa „Łuczniczka”
w Bydgoszczy

.KWP w GDAŃSKU (woj. pomorskie).
6.12 – mikołajki autostradowe w trzech powiatach: roz-
dawanie latarek przez policjantów rd
6.12 – „Jestem bezpieczny na drodze – mikołajki z po-
morską drogówką” – konkurs w radiu
21–22.12 – akcja „Bezpiecznie na święta” na autostra-
dzie: rozdawanie zestawów do oznakowania pojazdu
28.12 – ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy
grudzień – akcja „Bezpieczny pieszy”: rozdawanie od-
blasków w szkołach przyszpitalnych
grudzień – projekt „Seniorzy z Energą”: cykl spotkań
o bezpieczeństwie osób starszych
grudzień – spotkanie świąteczne komendanta woje-
wódzkiego z podopiecznymi Fundacji Pomocy Wdowom
i Sierotom po Poległych Policjantach

.KWP w GORZOWIE WLKP..(woj. lubuskie).
6.12 – dzień otwarty w KPP w Żarach – spotkanie
z dziećmi
6–7.12 – seminarium szkoleniowe dla dzielnicowych
woj. lubuskiego „Komunikacja w służbie bezpieczeństwa
publicznego”, Łagów
9.12 – msza św. w intencji policjantów poległych na
służbie i spotkanie z podopiecznymi Fundacji Pomocy
Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Rokitno
14.12 – spotkanie opłatkowe służb mundurowych, KWP
w Gorzowie Wlkp.
grudzień – kampania informacyjno-promocyjna poświę-
cona programom „Dzielnicowy bliżej nas” i „Razem bez-
pieczniej”

.KWP w KATOWICACH (woj. śląskie).
3 i 10.12 – działania profilaktyczne ,,Moto Mikołaje”
w Katowicach, Sosnowcu i Bielsku-Białej
grudzień – szkolenia dla placówek oświatowych woj.
śląskiego w ramach kampanii „Moje bezpieczne (?)
dziecko”: Zabrze (4.12), Dąbrowa Górnicza (5.12), Ja-
worzno (7.12), Chorzów (12.12), Ruda Śląska (14.12),
Gliwice (18.12)

.KWP w KIELCACH (woj. świętokrzyskie).
4.12 – rozstrzygnięcie konkursu „Pomóżmy dzieciom
spędzić szczęśliwie wakacje”
6.12 – mikołajki z seniorami w Łagowie o bezpieczeń-
stwie w ruchu drogowym
13.12 – mikołajki z przedszkolakami, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach

.KWP w KRAKOWIE (woj. małopolskie).
2.12 – Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Krakowie 
13.12 – finał VIII edycji małopolskiego konkursu „Od-
blaskowa szkoła”: gala w Centrum Kongresowym ICE
Kraków

.KWP w LUBLINIE (woj. lubelskie).
1.12 – konferencja poświęcona bezpieczeństwu osób
starszych i samotnie mieszkających „Bezpieczny se-
nior”, hotel Victoria w Lublinie
6.12 – „Mikołajki z Policją” – Dziecięcy Szpital Kliniczny
w Lublinie
11.12 – konferencja szkoleniowa dla osób starszych
„Oszustom Stop!”, siedziba Caritas w Lublinie
15.12 – wigilia służb mundurowych, sala konferencyjna
KWP w Lublinie
18.12 – konferencja szkoleniowa dla osób starszych
„Oszustom Stop!”, Krasnystaw
18.12 – symboliczne rozpoczęcie budowy KP VI
w Lublinie

.KWP w ŁODZI (woj. łódzkie).
1.12 – rozpoczęcie II edycji projektu ERASMUS+ „Do-
skonalenie zawodowe organów ścigania na rzecz zwal-
czania cyberprzestępczości”
14.12 – wigilia służb mundurowych w EC1 w Łodzi

.KWP w OLSZTYNIE.

.(woj. warmińsko-mazurskie).
12.12 – wigilia służb mundurowych 

.KWP w OPOLU (woj. opolskie).
6.12 – impreza plenerowa „Zostań świętym Mikołajem
– oddaj krew”, pl. Wolności w Opolu 
12.12 – konferencja „Cyberbezpieczny uczeń – dziś
uczeń, jutro dorosły”, organizowana przez KWP w Opolu
i wojewodę opolskiego

.KWP w POZNANIU (woj. wielkopolskie).
15.12 – wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę
KMP w Kaliszu 
19.12 – otwarcie PP w Bralinie i Łęce Opatowskiej (pow.

Grudzień 2017 kępiński), Obrzycku (pow. szamotulski) i Mikstacie (pow.
ostrzeszowski) 
22.12 – spotkanie opłatkowe w KWP w Poznaniu

.KWP w RZESZOWIE.(woj. podkarpackie).
4.12 – przegląd dziecięcej twórczości ar tystycznej
,,Mała sztuka – wielkie sprawy” i konkurs plastyczny
dla dzieci ,,Policjant na straży praw człowieka”, Woje-
wódzki Dom Kultury w Rzeszowie
8.12 – wręczenie nagród finalistom konkursów pla-
stycznego „Bezpieczne wakacje” i na spot filmowy, Mu-
zeum Okręgowe w Rzeszowie
14.12 – spotkanie opłatkowe przedstawicieli Rodziny
Policyjnej 1939, KWP w Rzeszowie
15.12 – spotkanie przedświąteczne dla dzieci i młodzieży
z domów dziecka, Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
I połowa grudnia – seminarium szkoleniowe dla poli-
cjantów realizujących zadania profilaktyki społecznej
i koordynatorów KMZB

.KWP w SZCZECINIE.
(woj. zachodniopomorskie).
2.12 – „Moje miasto jest bezpieczne i przyjazne – spot-
kanie z Mikołajem”: spotkanie policjantów z przedszko-
lakami, Pałac Młodzieży
5–6.12 – konferencja „Budowanie etosu zawodu poli-
cjanta oraz tożsamości formacji” w  ramach projektu
„Polsko-niemiecka współpraca regionalna w  zakresie
budowania wizerunku Policji – intensyfikacja współpracy
jednostek policji w zakresie komunikacji społecznej”
7–9.12 – XIV Halowe Mistrzostwa MSWiA w Piłce Noż-
nej, Mielno
8.12 – konferencja „Wykluczenie: przeznaczenie czy
wybór”, Szczecin
15.12 – spotkanie wigilĳne służb mundurowych

.KWP we WROCŁAWIU (woj. dolnośląskie).
6.12 – spotkanie mikołajkowe dla dzieci z domu samo-
tnej matki, Dom Klubowy „Śnieżka” przy KWP we Wroc-
ławiu
grudzień – otwarcie PP w Świerzawie (pow. złotoryjski)

.KSP.
4.12 – Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta Sto-
łecznego Policji, strzelnica KGP, Warszawa, ul. Iwicka 14
14.12 – spotkanie wigilĳne służb mundurowych Ma-
zowsza, Katedra Polowa Wojska Polskiego w Warsza-
wie, ul. Długa 13/15
II połowa grudnia – spotkanie wigilĳne z podopiecznymi
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych
Policjantach

.WYŻSZA SZKOŁA POLICJI w SZCZYTNIE.
9.12 – Otwarte Mistrzostwa Służb Mundurowych w Pły-
waniu

.SZKOŁA POLICJI w SŁUPSKU.
20.12 – świąteczna paczka dla niezamożnych rodzin
powiatu słupskiego

.CLKP.
12.12 – seminarium Rady Naukowej CLKP: „Innowa-
cyjne metody poszukiwań osób zaginionych i identyfi-
kacji N.N. zwłok”, sala BLP KGP, ul.  Domaniewska
w Warszawie, godz. 11.00–15.00
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