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Oko∏o 1,5 tysiàca funkcjonariuszy i pracowników Policji, Stra˝y Granicznej,
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej domaga∏o si´
w Warszawie realizacji porozumieƒ w sprawie poprawy warunków s∏u˝by
i p∏ac. Nie wyszed∏ do nich nikt z decydentów.

TYLKO S¸U˚BA Manifestacja s∏u˝b mundurowych

– Chodzi nam
nie tylko 
o pieniàdze,
choç one sà
bardzo wa˝ne,
ale tak˝e 
o warunki
s∏u˝by, 

o sprz´t, jaki mamy – st. sier˝. Micha∏
Dàbrowski z KPP w Grajewie

– Chcemy, ˝eby S∏u˝ba
Wi´zienna zintegrowa∏a si´
z innymi formacjami
mundurowymi. Obietnice,
podobnie jak policjanci,
s∏yszymy od 1996 r. I ˝aden
rzàd nie dotrzyma∏ s∏owa.
Przeludnienie wi´zieƒ 
i nadgodziny to dwie

najwi´ksze nasze bolàczki. Si∏a jest 
w jednoÊci. Musimy razem upominaç si´ 
o nasze prawa – kpt. Ewa Ryka∏a 
z Zak∏adu Karnego w Goleniowie

W jednoÊci si∏a
12 lipca o 10.00 mundurowi gromadzà

si´ na placu Zamkowym. „Ubezpie-

cza” ich czerwony, pi´trowy autobus,

z transparentem „Dokàd zmierzasz Poli-

cjo?”. 

Napisy „DoÊç arogancji i niekonsekwen-

cji w dzia∏aniach na rzecz Policji”, „¸atwiej

zostaç komendantem ni˝ legalnym poli-

cjantem”, „S∏u˝ba Wi´zienna, Stra˝, Policja

– jedna koalicja” – mówià za siebie. Poli-

cjanci niosà klepsydry poleg∏ych na s∏u˝bie

kolegów. W og∏uszajàcym wyciu syren i Êwi-

Êcie gwizdków manifestanci docierajà

pod Pa∏ac Prezydencki. Sk∏adajà petycj´

z apelem, by prezydent popar∏ program

modernizacji s∏u˝b porzàdku publicznego

w latach 2007–2009. 

W 30-stopniowym upale pochód rusza

Traktem Królewskim pod siedzib´ Sejmu.

Demonstracj´ zabezpieczajà g∏ównie poli-

cjantki z KSP. 

„Gdzie jest Dorn? Gdzie jest Dorn?”

skandujà pod parlamentem protestujàcy.

W koƒcu wychodzi do nich... by∏y szef

MSWiA Ryszard Kalisz. 

– Ludzki pan – s∏ychaç po jego odejÊciu

– teraz te˝ wszystko obiecajà, byleby

na nich g∏osowaç. 

Powrót delegacji przyj´to brawami. 

– Petycj´ przyjà∏ wicemarsza∏ek Marek

Kotlinowski – mówi przez g∏oÊniki Antoni

Duda, przewodniczàcy NSZZP. – Mamy

te˝ zapewnienie senatora Zbigniewa 

Romaszewskiego, ˝e je˝eli projekty ustaw

b´dà niekonstytucyjne, to Senat zareaguje

natychmiast. 

Przed Kancelarià Premiera gwizdy i has∏a

„Chcemy Dorna i premiera!? znowu nie

przynoszà skutku. Delegacja wr´cza petycj´

szefowej gabinetu, policjanci wtykajà klep-

sydry w kwietnik przed gmachem. Po sze-

Êciu godzinach demonstracja dobiega koƒca.

– Je˝eli nas ok∏amiecie, wrócimy tu –

zapewniajà rozchodzàcy si´ protestujàcy. ■

PAWE¸ OSTASZEWSKI 
zdj. autor



– Jestem tu, poniewa˝ Êrodowisko policyjne jest
ciàgle oszukiwane. Mija 10 lat od podpisania
porozumieƒ o poprawie naszych warunków
bytowych, a zobowiàzania nie sà realizowane.
Kolejne ekipy – nie mo˝na tego ∏agodniej nazwaç –
olewajà nas. Ka˝dy rzàd uwa˝a, ˝e nasz protest ma
charakter polityczny, a my chcemy po prostu
godnie ˝yç. Na zmian´ czekajà przede wszystkim
koledzy zaszeregowani na najni˝szych
stanowiskach – nadkom. Jerzy Forczek 
z Ma∏opolski 

Manifestacja s∏u˝b mundurowych TYLKO S¸U˚BA 5

– To jest
przedwojenny
gwizdek policyjny,
który otrzyma∏em od
zupe∏nie obcego mi
cz∏owieka, jeszcze 
w latach 80. By∏em
wtedy m∏odym

milicjantem i by∏em dumny z jego
posiadania. Traktuj´ go jak
relikwi´. Przyje˝d˝am z nim od
poczàtku naszych protestów, nie
wiem ju˝ który raz. W∏aÊciciel
tego gwizdka przekr´ca si´
pewnie w grobie, gdy widzi
polskich policjantów w XXI wieku 
– st. asp. Kazimierz Galmach 
z KPP w Miko∏owie

– Jestem stra˝akiem.
Sytuacja funkcjonariuszy
wszystkich s∏u˝b jest
kiepska i odbija si´ na
kondycji naszych rodzin.
Jest dzisiaj ze mnà mój
syn, chcia∏em mu pokazaç,
jak to wyglàda; ˝eby
wiedzia∏, ˝e nale˝y si´ 
o swoje prawa upominaç.
Je˝eli jest êle, trzeba to
pokazaç, a nie t∏umiç 
w sobie – mówi st. asp.
Krzysztof Demboryƒski 
z Komendy Powiatowej
PSP w Strzelinie, a syn
Dawid dodaje: – A ja i tak
chc´ byç stra˝akiem.
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Art. 1.

1. Ustawa okreÊla zakres i kierunki modernizacji Policji, Stra˝y Gra-

nicznej, Biura Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, zwanych

dalej „formacjami bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego”.

2. Modernizacja ma na celu stworzenie warunków do pe∏nej realizacji

ustawowych zadaƒ przez formacje bezpieczeƒstwa i porzàdku publicz-

nego oraz istotnà popraw´ skutecznoÊci dzia∏ania tych formacji, warun-

kujàcà zapewnienie bezpieczeƒstwa paƒstwa oraz obywateli i obejmuje:

wymian´ oraz unowoczeÊnienie uzbrojenia, sprz´tu specjalistycznego

i transportowego oraz wyposa˝enia osobistego funkcjonariuszy, budow´

nowych oraz modernizacj´ u˝ytkowanych obiektów infrastruktury tech-

nicznej, wprowadzenie i stosowanie motywacyjnego systemu uposa˝eƒ

funkcjonariuszy.

(…)

Art. 3.

Ogólna kwota dodatkowych Êrodków bud˝etowych na realizacj´ pro-

gramu w latach 2007–2009 wynosi 6.048.349 tys. z∏, w tym: w 2007 roku

– 1.929.975 tys. z∏, w 2008 r. – 1.978.238 tys. z∏ oraz w 2009 r.

– 2.140.136 tys. z∏.

(…)

Art. 5.

W zakresie motywacyjnych systemów uposa˝eƒ podwy˝sza si´ corocz-

nie wskaêniki wielokrotnoÊci kwoty bazowej stanowiàce przeci´tne upo-

sa˝enie funkcjonariuszy:

1) Policji i Stra˝y Granicznej:

– od 1 stycznia 2007 r. o 0,15;

– od 1 stycznia 2008 r. o 0,16;

– od 1 stycznia 2009 r. o 0,17;

(…)

U Z A S A D N I E N I E

Projekt ustawy o modernizacji Policji, Stra˝y Granicznej, Biura

Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w latach 2007–2009 ma

na celu opracowanie i realizacj´ programu umo˝liwiajàcego wykonywa-

nie ustawowych zadaƒ przez te formacje oraz istotnà popraw´ skutecz-

noÊci ich dzia∏ania, co warunkuje zapewnienie bezpieczeƒstwa paƒstwa

i obywateli.

Przeznaczenie w ciàgu tych trzech lat z bud˝etu paƒstwa dodatko-

wych Êrodków w kwocie 6.048.349 tys. z∏ zapewni wymian´ oraz moder-

nizacj´ wyposa˝enia i sprz´tu, powstrzyma post´pujàcà dekapitalizacj´

u˝ytkowanego sprz´tu, wyposa˝enia oraz obiektów infrastruktury oraz

umo˝liwi wprowadzenie motywacyjnych systemów uposa˝eƒ funkcjona-

riuszy.

(…)

Obecnie przeci´tne uposa˝enie policjantów wynoszàce 2.963 z∏ (wg

wielokrotnoÊci kwoty bazowej 2,03), nie jest adekwatne do specyfiki

i charakteru realizowanych zadaƒ (cz´sto z nara˝eniem ˝ycia i zdrowia)

oraz ponoszonej odpowiedzialnoÊci. Poziom uposa˝enia powoduje, ˝e

system p∏ac policjantów pe∏ni w znacznej mierze funkcj´ socjalnà,

ogranicza pole do motywacyjnego oddzia∏ywania, nie sprzyja utrzyma-

niu odpowiedniego stanu dyscypliny oraz os∏abia odpornoÊç na pokus´

korupcji. 

Stworzenie w pe∏ni motywacyjnego systemu uposa˝eƒ umo˝liwi

zró˝nicowanie poziomu uposa˝eƒ zarówno w aspekcie indywidualnym,

strukturalnym oraz regionalnym, jak równie˝ pozwoli na Êcis∏e powiàza-

nie uposa˝enia ze specyfikà, warunkami s∏u˝by oraz uzyskiwanymi efek-

tami. Ponadto pozwoli na stosowanie w odniesieniu do wi´kszej liczby

funkcjonariuszy awansu poziomego i b´dzie niewàtpliwie skutecznym

elementem dzia∏aƒ o charakterze dyscyplinujàcym i antykorupcyjnym.

Na stworzenie i wdro˝enie takiego systemu przewiduje si´ dodatko-

we Êrodki w kwocie 912.127 tys. z∏, umo˝liwiajàce wzrost mno˝nika wie-

lokrotnoÊci kwoty bazowej stanowiàcego przeci´tne uposa˝enie funkcjo-

nariuszy Policji w latach 2007–2009 odpowiednio o 0,15; 0,16 i o 0,17, tj.

do wielokrotnoÊci kwoty bazowej w 2009 r. wynoszàcej 2,51. Oznacza to,

˝e przeci´tne uposa˝enie policjantów wynosi∏oby w 2009 r. – 3.664 z∏

(wg aktualnej kwoty bazowej) i wzros∏oby w porównaniu do aktualnego

o ok. 700 z∏, tj. o 23,7 proc.

(…)

TYLKO S¸U˚BA Modernizacja Policji POLICJA 997        sierpieƒ 2006 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dyskusji na temat projektu ustawy o modernizacji Policji, Stra˝y Granicznej, 
Biura Ochrony Rzàdu i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. Czekamy na opinie pod adresem: dyskusja@policja.gov.pl 

Motywacyjny system uposa˝eƒ
Wielokrotnie na ∏amach „Policji 997” pojawia∏y si´
artyku∏y o z∏ej sytuacji funkcjonariuszy, którzy nie
doÊç, ˝e kiepsko zarabiajà, to jeszcze sà s∏abo
wyposa˝eni. 

Wdu˝ych miastach pojawi∏y si´ ostatnio problemy z naborem

do s∏u˝by. JeÊli nic w tej sferze si´ nie zmieni, to obietnice

zwi´kszenia liczby patroli na ulicach mogà pozostaç wy∏àcznie

na papierze. Aby tak si´ nie sta∏o, w MSWiA przygotowano projekt

ustawy o modernizacji formacji mundurowych w latach 2007–2009.

Wynika z niego, ˝e zarobki policjantów wzrosnà w ciàgu trzech lat

o ok. 700 z∏otych (0,5 proc. kwoty bazowej dla sfery bud˝etowej),

czyli o tyle, ile przez ostatnie 10 lat. Ustawa przewiduje tak˝e prze-

znaczenie specjalnych Êrodków na sprz´t transportowy, uzbrojenie,

sprz´t teleinformatyczny oraz budow´ infrastruktury technicznej.

Ka˝dego roku Policja dostawa∏aby dodatkowo oko∏o 1 mld

400 mln z∏otych, czyli  prawie 30 proc. obecnego bud˝etu.

Po raz pierwszy poprawa sytuacji materialnej ca∏ej formacji by∏a-

by zagwarantowana specjalnà ustawà. O szansach na uchwalenie

aktu prawnego, który staje si´ „okr´tem flagowym” obecnej ekipy

ministerialnej, napiszemy we wrzeÊniowym numerze miesi´cznika

„Policja 997”. ■

Projekt (fragmenty) 

USTAWA
z dnia ………………………. 2006 r.

o modernizacji Policji, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu 
i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w latach 2007–2009
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Rodzaje zagro˝eƒ, które wzbudzajà

w obywatelach najwi´kszy l´k, nie zmie-

ni∏y si´. Wcià˝ najwi´cej, bo blisko po∏o-

wa Polaków (46 proc.), boi si´ w∏amaƒ

do mieszkaƒ, piwnic oraz samochodów

(wykres powy˝ej). Obawy te dotyczà

w szczególnoÊci mieszkaƒców ma∏ych

miast (poni˝ej 20 tys. mieszkaƒców). 

Do najcz´Êciej wymienianych przez ba-

danych zagro˝eƒ nale˝à równie˝ napady

i rozboje (41 proc.) oraz brawurowo je˝d˝à-

cy kierowcy (39 proc.). Napady i rozboje

budzà najwi´ksze obawy w miastach liczà-

cych 20–100 tys. mieszkaƒców. Brawurowo

je˝d˝àcy kierowcy zaÊ budzà l´k u blisko

po∏owy (49 proc.) mieszkaƒców wsi. 

Polacy obawiajà si´ te˝ niszczenia mie-

nia przez wandali (29 proc.) oraz bójek

i pobiç (27 proc.). Oba te zagro˝enia sà

szczególnie charakterystyczne dla re-

spondentów mieszkajàcych w miastach li-

czàcych od 20 do 100 tys. mieszkaƒców

(wykres obok).

Uzyskanie odpowiedzi na pytanie, 

czego bojà si´ Polacy w pobli˝u miejsca

zamieszkania, to punkt wyjÊcia do opra-

cowania skutecznych programów prewen-

cyjnych. ■

Opracowanie:
Anna Bieƒkowska

PS. Pe∏ny raport z badania na stronie

www.policja.pl

Coraz wi´cej osób deklaruje, ˝e nie

obawia si´ niczego w pobli˝u swojego

miejsca zamieszkania (odsetek re-

spondentów zwi´kszy∏ si´ z 7 do 13 proc.).

Czego, jakich zagro˝eƒ najbardziej obawia si´ Pan(i) 
w pobli˝u swego miejsca zamieszkania? (od V ’03 do VII ’06)

êród∏o: TNS OBOP, 6–10 lipca 2006 r., N=1004

Respondenci mogli wybraç do 5 odpowiedzi – wyniki nie sumujà si´ do 100 proc.

êród∏o: TNS OBOP, 6–10 lipca 2006 r.,

N=1004

Respondenci mogli wybraç do

5 odpowiedzi – wyniki nie sumujà si´ 

do 100 proc.

Czego, jakich
zagro˝eƒ najbardziej
obawia si´ Pan(i) 
w pobli˝u swego
miejsca
zamieszkania?
(VII ’06) 
5 najcz´Êciej
wskazywanych
przez badanych
zagro˝eƒ
Zmienna – miejsce
zamieszkania

Czego bojà si´ 
Polacy
Mi´dzy 6 a 10 lipca na zlecenie
miesi´cznika  „Policja 997” TNS
OBOP przeprowadzi∏ badania opinii
publicznej, pytajàc o obawy Polaków
dotyczàce êróde∏ zagro˝eƒ
w pobli˝u ich miejsca
zamieszkania. W porównaniu
z badaniami z listopada 2004, 
kiedy TNS OBOP ostatni raz zada∏ to
pytanie, obawy Polaków dotyczàce
wi´kszoÊci zagro˝eƒ znacznie
zmala∏y.
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HISTORIA PIERWSZA:
O NIESZCZ¢ÂCIU, 
KTÓRE SPADA NAGLE...
– By∏ bardzo dobrym prze∏o˝onym – napisa∏ o kom.

Zenku W∏odarczaku jego by∏y podw∏adny z komisaria-

tu Policji w Mosinie (woj. wielkopolskie). 

– By∏ dobrym policjantem – mówià jego koledzy. 

– Kocha∏em t´ robot´, by∏em jej oddany duszà i cia-

∏em – mówi W∏odarczak. – Dom i wychowanie dzieci

ca∏kowicie zostawi∏em na g∏owie ˝ony, dla mnie liczy-

∏a si´ tylko praca. 

I po prawie 20 latach s∏u˝by nagle wszystko si´ za-

wali∏o. W 2001 roku w stanie przedzawa∏owym trafi∏

do szpitala. Od tej pory mia∏ coraz wi´ksze k∏opoty

z uk∏adem krà˝enia, a˝ wreszcie w 2003 roku niezb´d-

ny by∏ przeszczep t´tnicy w lewej nodze. Operacj´

zrobiono w jednym z poznaƒskich szpitali. Rana po-

operacyjna êle si´ goi∏a, a mimo to Zenona W∏odarcza-

ka wypisano do domu. Póêniej wysz∏o na jaw, ˝e zara-

˝ono go gronkowcem z∏ocistym. 

– Przez kilka miesi´cy walczy∏em o ˝ycie. Ca∏e noce

siedzia∏em w kuchni na krzeÊle, wyjàc z bólu. GarÊcia-

mi jad∏em Êrodki przeciwbólowe, bra∏em morfin´

– mówi. 

˚o∏àdek nie przyjmowa∏ pokarmów. Kiedy ponownie

trafi∏ do szpitala, by∏ wycieƒczony. Lekarze orzekli,

˝e trzeba amputowaç nog´. 

– Ból by∏ potworny i do tego ta wiadomoÊç… Mia-

∏em momenty, ˝e chcia∏em skakaç z okna – wspomi-

na dziÊ ju˝ spokojnie tamten straszny czas. – Nie

przetrzyma∏bym tego, gdyby nie ˝ona i dzieci – powta-

rza wiele razy.

Po operacji nie by∏o lepiej. Ustàpi∏ ból, ale trzeba

by∏o nauczyç si´ ˝yç po nowemu, a to wymaga∏o

˝mudnej rehabilitacji. Gdy pr´˝ny, aktywny cz∏owiek

zostaje inwalidà bez nogi, to wysiada te˝ psychika. 

Z NFZ dosta∏ protez´, ci´˝kà, prymitywnà i za s∏a-

bà, ˝eby utrzymaç tak postawnego m´˝czyzn´. Po ro-

ku kupi∏ drugà, za 1200 z∏otych, bo tylko na takà by∏o

go staç. Ciàgle mia∏ z nià k∏opoty, wreszcie z∏ama∏a mu

si´ na ulicy i runà∏ twarzà na chodnik.

HISTORIA DRUGA: 
O WIELKIEJ SILE 
MA¸EJ KOBIETY...
– Na leczenie i rehabilitacj´ wydawaliÊmy takie sumy,

˝e zacz´∏o nam brakowaç na ˝ycie. MusieliÊmy si´ za-

po˝yczaç w rodzinie, u znajomych, wreszcie w banku.

Zad∏u˝enie b´dziemy sp∏acaç jeszcze d∏ugo – mówi

Halina W∏odarczak. – Lepszej protezy nie mamy za co

kupiç, bank odmówi∏ kolejnej po˝yczki z powodu nie-

zdolnoÊci kredytowej. A tu Zenkowi zacz´∏a wysiadaç

przecià˝ona zdrowa noga i lekarze ostrzegajà, ˝e grozi

druga amputacja.

Majà czwórk´ dzieci. Marcin i Marta studiujà, on ra-

townictwo medyczne, ona prawo, Basia i Ola sà w gim-

nazjum. Starsze pomagajà jak mogà, ca∏e wakacje pra-

cujà. – Mam dobre dzieciaki, a to g∏ównie zas∏uga 

mojej ˝ony – mówi pan Zenon. 

Ta filigranowa kobieta ma w sobie niesamowità si∏´.

Kiedy mà˝ le˝a∏ w szpitalu, prowadzi∏a sklep, zajmo-

wa∏a si´ domem i codziennie by∏a u niego, godzinami

rozmawiajàc i dodajàc otuchy. 

Kiedy po amputacji by∏ kompletnie za∏amany, zapo-

zna∏a go ze znajomymi osobami, które sà inwalidami,

wozi∏a go do nich i pokazywa∏a, ˝e z jednà nogà te˝

mo˝na ˝yç normalnie. I ciàgle inspirowa∏a m´˝a

do szukania pomocy.

– Dobra proteza kosztuje grubo ponad 30 tysi´cy. To

suma, o jakiej nawet nie mogliÊmy marzyç. Zawsze

wierzy∏am, ˝e nam si´ uda – mówi pani Halina. 

HISTORIA TRZECIA: 
O PROCEDURACH, 
KTÓRE ZASTÑPI¸Y SERCE...
Kiedy Zenon W∏odarczak zwróci∏ si´ o pomoc

do NSZZ Policjantów w Poznaniu, przewodniczàcy

Andrzej Szary obieca∏, ˝e pieniàdze na protez´ za∏atwi

„Kto ci pomo˝e biedny glino?” pytaliÊmy niedawno na ∏amach 
miesi´cznika „Policja 997”. Zenon W∏odarczak, by∏y policjant ze Âremu,
znalaz∏ odpowiedê. – Pomo˝e ci inny glina – mówi.

Z ˝ycia gliniarza 
historii kilka
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z funduszu prewencyjnego. Ale sprawa wlok∏a si´

i wlok∏a. W tym czasie W∏odarczak odszed∏ na emery-

tur´, bo prze∏o˝ony, komendant miejski z Poznania,

nie widzia∏ dla niego miejsca. 

– Jako emerytowi ju˝ nie mogliÊmy udzieliç mu po-

mocy finansowej – mówi Szary.

– Ja to rozumiem – odpowiada W∏odarczak. – By∏em

dzia∏aczem zwiàzku i wiem, jaki jest statut. Ale kiedy

ju˝ by∏o wiadomo, ˝e te procedury zwiàzane z uzyska-

niem funduszu na protez´ b´dà trwa∏y d∏ugo, powin-

ni mi to powiedzieç. Wtedy byç mo˝e za∏atwi∏bym to

inaczej, a mo˝e nie da∏bym si´ tak szybko wypchnàç

na emerytur´. Tymczasem przewodniczàcy nie da∏

˝adnego znaku, ja czeka∏em, a czas ucieka∏... 

– NamawialiÊmy W∏odarczaka, ˝eby skar˝y∏ szpital

o odszkodowanie i proponowaliÊmy pomoc adwokata

– mówi Szary – ale on nie chcia∏ z tego skorzystaç.

– Nie mia∏em do tego g∏owy – t∏umaczy Zenon.

– Uczy∏em si´ ˝yç po amputacji, przechodzi∏em trud-

nà i kosztownà rehabilitacj´. Wtedy nie wiedzia∏em

jeszcze, ˝e gronkowcem z∏ocistym mo˝na si´ zaraziç

wy∏àcznie w szpitalu, a w karcie wypisowej by∏o jakieÊ

inne rozpoznanie. Obawia∏em si´, ˝e w sàdzie nie

mia∏bym szans. Poza tym wszystkie si∏y i Êrodki mu-

sia∏em skierowaç na powrót do w miar´ normalnego

funkcjonowania.

Zwróci∏ si´ o pomoc do komendanta wojewódzkie-

go. Dosta∏ 1200 z∏otych zapomogi. To by∏a kropla

w morzu. 

– Zapomogi rozdziela komisja socjalna – mówi nad-

insp. Tusiƒski. – W∏odarczakowi przyznano najwy˝szà

kwot´, jakà w ogóle dajemy. Znam spraw´ i bardzo mu

wspó∏czuj´, ale, z ca∏ym szacunkiem, on jest jednym

z kilkunastu ci´˝ko doÊwiadczonych przez los poli-

cjantów, inwalidów, którym trzeba pomóc. I jednà

z kilkudziesi´ciu osób oczekujàcych pomocy z powodu

ci´˝kiej choroby czy dramatycznych warunków byto-

wych. To jest zawsze wielki dylemat, komu daç i ile,

bo potrzebuje wielu, a Êrodki sà, jakie sà.

– Nie mam pretensji o pieniàdze – mówi

W∏odarczak. – Dzia∏a∏em w komisji socjalnej i wiem,

jakie sà realia. Zresztà niedawno w imieniu komen-

danta odwiedzi∏ mnie w domu jego zast´pca i wr´czy∏

zapomog´ w wysokoÊci 2000 z∏otych. Mam jednak ˝al

o to, ˝e kiedy by∏em za∏amany, kiedy walczy∏em o po-

wrót do normalnego ˝ycia, nikt si´ mnà nie zaintere-

sowa∏, nie podpowiedzia∏, gdzie mog´ szukaç pomocy

– t∏umaczy. – Sà w komendzie psychologowie, s∏u˝by

socjalne, kadrowe i wszelkie inne, ale, jak widaç, nie

sà one dla zwyk∏ego policjanta b´dàcego w potrzebie.

Na koniec W∏odarczak dodaje jednak, ˝e to, co si´

sta∏o póêniej, wynagrodzi∏o mu wszystko. 

HISTORIA CZWARTA:
O SERCU 
ZNALEZIONYM PRZEZ INTERNET...
Mo˝liwoÊci uzyskania Êrodków na zakup protezy szu-

ka∏ wsz´dzie. W 2004 roku rozes∏a∏ ponad setk´ pism

z proÊbà o pomoc do ró˝nych firm i instytucji, zainte-

resowa∏ sprawà lokalnà pras´. Na apel odpowiedzia∏o

kilku przyjació∏ z Mosiny oraz policjanci ze Âremu

i Ârody, którzy zorganizowali zbiórki. Pieniàdze, choç

p∏yn´∏y z serca, nie wystarczy∏y na zakup protezy, ale

umo˝liwi∏y leczenie i rehabilitacj´.

W czerwcu tego roku pewnego dnia powiedzia∏ ro-

dzinie: „Podejm´ ostatnià prób´. Jak si´ nie uda, od-

puszczam, niech b´dzie, co ma byç”. I zaczà∏ szukaç

w Internecie.

– W wyszukiwarce wystuka∏em dwa s∏owa: „Policja

pomoc”. I wyskoczy∏o Internetowe Forum Policyjne.

„Glino, pomó˝ sobie sam” by∏o tam przekornie napisa-

ne. PomyÊla∏em: „A mo˝e nie tylko sam?” Zalogowa-

∏em si´ i napisa∏em o swojej sytuacji. No i tak to si´

zacz´∏o. Potem potoczy∏o si´ lawinowo, ju˝ bez moje-

go udzia∏u. Odzew przerós∏ wszelkie oczekiwania

– uÊmiecha si´.

W∏aÊnie przeczyta∏em informacj´ o by∏ym policjancie
ze Âremu, od którego nasza kochana firma si´ odwróci∏a.
A mo˝e by tak zrobiç zrzutk´ przez forumowiczów na pro-
tez´ – rzuci∏ has∏o „Canis”. Reakcja by∏a natychmiasto-

wa. W ciàgu kilku dni udzia∏ w owej zrzutce deklaro-

wali policjanci z ró˝nych stron Polski. Apelowali tylko

o podanie konta. 

Z ka˝dym dniem w∏àczali si´ policjanci, cywile, po-

granicznicy, ˝o∏nierze, lekarze, dziennikarze. Wp∏acali

pieniàdze, pisali s∏owa otuchy, ˝artowali. Bardzo szyb-

ko zareagowa∏ komendant g∏ówny, na którego wniosek

komisja socjalna dla emerytów przekaza∏a na prote-

z´ 10 tysi´cy z∏otych.

HISTORIA PIÑTA: 
O CUDACH, 
KTÓRE SI¢ ZDARZAJÑ...
Akcja nabra∏a takiego rozmachu, ˝e zaskoczy∏a samych

forumowiczów. I wprawia∏a ich w nieukrywanà eufo-

ri´. To z ich inicjatywy o sprawie trzykrotnie pisano

w „G∏osie Wielkopolski”, by∏ reporta˝ w telewizji. 

W lipcowym numerze o pomoc zaapelowa∏ mie-

si´cznik „Policja 997”. Do akcji przy∏àczy∏o si´ Nieza-

le˝ne Forum o Wojsku. Ludzie w mundurach muszà so-
bie pomagaç w trudnych chwilach – pisali ˝o∏nierze,

wp∏acajàc pieniàdze ze specjalnej aukcji, a w odpowie-

dzi Zenek, piszàcy pod nickiem „Subiekt”, dzi´kowa∏

za przyjaêƒ „mi´dzymundurowà”. 

Zbiórk´ zorganizowali zwiàzkowcy KSP i Szko∏a 

Policji w S∏upsku. I wielu, wielu innych. W ciàgu mie-

siàca na IFP znalaz∏o si´ setki postów kierowanych

do Zenka. Za wi´kszoÊcià z nich sz∏y pieniàdze. 

Poruszeni historià taty naszej kole˝anki z roku, Marty,
postanowiliÊmy wysup∏aç cosik z naszych studenckich
kieszeni – zadeklarowali studenci. 

Na konto ca∏y czas wp∏ywajà ró˝ne sumy. Niewa˝ne

w jakiej wysokoÊci, bo przecie˝ ziarnko do ziarnka.

▲

Przypominamy numer konta: 
Ludowy Bank Spó∏dzielczy w Âremie 
31 9084 0003 000 1 1882 2000 0001 z dopiskiem 
PROTEZA Zenon W∏odarczak.
do przelewów z zagranicy:
PL 31 9084 0003 000 1 1882 2000 0001 GBWCPLPP
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Ka˝da kwota – jak napisa∏ „Subiekt” – jest bardzo

ci´˝ka, bo do∏àczony jest do niej wielki kawa∏ serca. 

Organizowane sà aukcje, policjanci wystawiajà

na licytacj´ swoje pamiàtki. KtoÊ przeznaczy∏ medal

MSWiA przyznawany tylko zagranicznym goÊciom,

ktoÊ inny tabliczk´ z modlitwà ˝o∏nierza amerykaƒ-

skiego przywiezionà z Iraku, licytowane sà kubki

z ró˝nymi logo, czapka i kamizelka nowojorskiego po-

licjanta, odznaki i s∏u˝bowe upominki. Nawet kombi-

nezon antyterrorysty. Blacha administratora forum 

posz∏a za 860 z∏otych. Itp., itp. 

Wszystkim dzia∏aniom towarzyszà posty pe∏ne rado-

Êci, dowcipne: Zenek, b´dziesz mia∏ protez´ jak merce-
des, nówk´, nieÊmiganà. åwicz, Zenek, bo wkrótce 
b´dziesz z nami grilla obs∏ugiwa∏. Nie zostawimy Ci´
na lodzie, zw∏aszcza z jednà nogà. Itd. Uczestnicy sà

szcz´Êliwi, ˝e konto roÊnie, i dumni, ˝e biorà udzia∏

w czymÊ takim. Sà zdarzenia wzruszajàce szczególnie,

jak historia licytacji Kryszta∏owej Gwiazdy, otrzymanej

za uratowanie ˝ycia cz∏owiekowi, którà wystawi∏

na aukcj´ policjant z Leszna. Za 610 z∏otych wylicyto-

wa∏ jà na Allegro anonimowy uczestnik o nicku „Kolo-

kolo”, który nast´pnie postanowi∏, aby Kryszta∏owa

Gwiazda zosta∏a u jej dotychczasowego w∏aÊciciela.

Dla „Kolokolo” najwi´kszà satysfakcjà b´dzie uÊcisnàç
d∏oƒ policjanta, który jak˝e cennà i osobistà rzecz ofiaro-
wa∏ dla innego cz∏owieka, chcàc mu pomóc. OsobiÊcie
chce si´ pofatygowaç do Leszna, aby to zrobiç – doniós∏

na Forum „Bobo 1959”, moderator. 

Ta licytacja i inne pokazujà, ˝e cuda si´ jednak zdarza-
jà. ˚e sà jeszcze ludzie, dla których dobro innych jest naj-
wa˝niejszym dobrem – skomentowa∏ „Ands”. 

HISTORIA OSTATNIA:
O SKRZYD¸ACH, 
KTÓRE WYROS¸Y U RAMION...
„Ch∏opaki nie p∏aczà”, a ja siedz´ i rycz´ jak dziecko. (...)
MyÊla∏em przez te trzy lata, ˝e zmarnowa∏em ˝ycie w Po-
licji. Okazuje si´, ˝e, majàc takich przyjació∏, warto ˝yç...

Drogie kole˝anki i koledzy, przywróciliÊcie mi wiar´
w sens ˝ycia, w policyjnà solidarnoÊç i w niby banalny
slogan, ˝e policja to jedna wielka rodzina. Takie zasady
zawsze g∏osi∏em i wpaja∏em m∏odszym kolegom. (...) DziÊ
mog´ ponownie z dumà mówiç, ˝e by∏em gliniarzem. (...)
Pieniàdze sà wa˝ne, ale jeszcze wa˝niejsze sà zwyk∏e
ludzkie zrozumienie i solidarnoÊç... 

W∏aÊciwie protezy to ja ju˝ nie potrzebuj´, bo ja nie
chodz´, ja fruwam. Musz´ tylko uwa˝aç, ˝eby g∏owà nie
zahaczyç o linie wysokiego napi´cia. Podobno widaç, ˝e
emanuje ze mnie radoÊç i szcz´Êcie. To uczyniliÊcie Wy,
drodzy przyjaciele, waszymi postami, s∏owami otuchy

i nadziei – co rusz w∏àcza∏ si´ w dyskusj´ na forum 

Zenon – „Subiekt”.

A pani Halina ju˝ wybiega myÊlà do przodu.

– ChcielibyÊmy wraz z m´˝em pomagaç innym poli-

cjantom, którzy znajdà si´ w takiej sytuacji. Jeszcze

nie wiemy, jak to zorganizowaç, ale na pewno coÊ wy-

myÊlimy – mówi.

Skrzyd∏a u ramion wyros∏y nie tylko rodzinie W∏o-

darczaków. Tak˝e forumowiczom. Uwierzyli w to, w co

wielu policjantów dzisiaj wàtpi – w solidarnoÊç swoje-

go Êrodowiska i si∏´, jakà ona daje. „Five 0” podzi´ko-

wa∏ Zenkowi, piszàc: To dzi´ki Tobie w wielu z nas obu-
dzi∏a si´ ch´ç dzia∏ania i niesienia pomocy. Sàdz´, ˝e
wszyscy mo˝emy byç z siebie cholernie dumni. W chwi-
lach takich jak ta jesteÊmy niez∏amanym „niebieskim
bractwem” i wszystko jest osiàgalne.

Przypomnienie policjantom takiego poczucia jest

najwspanialszym efektem przeprowadzonej na IFP

akcji. Oprócz protezy dla Zenka, oczywiÊcie. Nówki,

nieÊmiganej! ■

EL˚BIETA SITEK
zdj. autor

▲

W chwili, gdy oddajemy ten numer miesi´cznika do druku,
zbiórka pieni´dzy przynios∏a 40 tysi´cy z∏otych, 
co pokrywa koszt zakupu protezy dla Zenka W∏odarczaka. 
Nadal trwajà aukcje, a konto wcià˝ dzia∏a. 
D∏ugotrwa∏a rehabilitacja b´dzie kosztowna.
„Wszystkim darczyƒcom dzi´kujemy. JesteÊcie wielcy” –
podsumowa∏ na IFP Roztroopek.

Zenkowi i uczestnikom akcji gratulujemy!

redakcja „Policja 997”
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Wywiad z dr. JANUSZEM KOCHANOWSKIM
– rzecznikiem praw obywatelskich 

WÊród skarg, jakie wp∏ywajà do rzecznika praw
obywatelskich, cz´Êç dotyczy dzia∏aƒ Policji. Jaka to
skala?

– Od stycznia do koƒca czerwca 2006 roku w moim

biurze podj´tych zosta∏o 145 spraw dotyczàcych dzia-

∏aƒ i zaniechaƒ ze strony organów Policji, co stanowi∏o

5,4 proc. spraw nowych. W ubieg∏ym roku by∏o ich 371

(6,6 proc. spraw nowych). 

Jakie sà najcz´stsze przypadki nieprzestrzegania
praw obywatelskich przez funkcjonariuszy Policji?

– Najwi´cej skarg dotyczy nieadekwatnoÊci Êrod-

ków, w tym Êrodków przymusu bezpoÊredniego oraz

broni palnej, u˝ywanych np. podczas manifestacji, za-

trzymaƒ itp. Chodzi zw∏aszcza o te przypadki, w któ-

rych w wyniku dzia∏aƒ policjantów dosz∏o do obra˝eƒ

lub nawet Êmierci ludzi. Sporo jest skarg na przewle-

k∏oÊç dzia∏aƒ Policji w post´powaniu karnym i w spra-

wach o wykroczenia, na opiesza∏e prowadzenie czyn-

noÊci poszukiwawczych, zbyt d∏ugie oczekiwanie

na podj´cie interwencji itp. PodkreÊlam jednak, ˝e

przewa˝ajàca wi´kszoÊç skarg dotyczàcych dzia∏aƒ 

Policji okazuje si´ niezasadna. 

Co si´ dzieje ze skargà, której zasadnoÊç si´ 
potwierdza?

– Wówczas zwracamy si´ o wyjaÊnienie do komen-

danta g∏ównego lub komendantów wojewódzkich 

Policji. Tak by∏o, gdy prowadzono post´powanie prze-

ciwko osobie, na której nazwisko, i pos∏ugujàc si´ jej

dokumentami, ktoÊ dokonywa∏ przest´pstw. Osoba ta

wczeÊniej zg∏osi∏a Policji utrat´ dokumentów, wi´c 

taka sytuacja nie powinna mieç miejsca. Zwraca∏em

te˝ uwag´ kierownictwu Policji na trudnoÊci w zrozu-

mieniu przez policjantów informacji zawartych w for-

mularzu pt. „Pouczenie pokrzywdzonego o podstawo-

wych uprawnieniach i obowiàzkach”, co skutkuje tym,

˝e nie sà oni w stanie w∏aÊciwie przekazaç ofiarom

przest´pstw, jak mogà korzystaç ze swoich uprawnieƒ

procesowych.

Jak cz´sto u rzecznika praw obywatelskich szukajà
ratunku sami policjanci? 

– W 2005 roku do mojego biura wp∏yn´∏o 150 skarg

od funkcjonariuszy Policji. 40 proc. z nich dotyczy∏o

sytuacji wynikajàcych ze stosunku s∏u˝bowego: zwol-

nienie ze s∏u˝by, przeniesienie na inne stanowisko, za-

wieszenie w czynnoÊciach, zezwolenie na podj´cie do-

datkowego zaj´cia, op∏acanie ubezpieczenia autocasco

przez samych policjantów itp. 25 proc. skarg dotyczy-

∏o post´powaƒ dyscyplinarnych, a 15 proc. konfliktów

na linii prze∏o˝ony – podw∏adny. Reszta to skargi

na ró˝ne sytuacje, jakie zdarzajà si´ w s∏u˝bie. 

Jak rzecznik mo˝e pomóc skar˝àcym si´
policjantom? 

– Ustawa o RPO daje rzecznikowi mo˝liwoÊç wy-

st´powania do komendanta g∏ównego i komendantów

wojewódzkich, do MSWiA, zaskar˝ania decyzji do wo-

jewódzkiego sàdu administracyjnego, wnoszenia

skarg kasacyjnych do NSA itp. Niedawno, w opisywa-

nej równie˝ przez miesi´cznik „Policja 997”, sprawie

kilkunastu zawieszonych funkcjonariuszy z Komendy

Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, oskar˝onych

o przerabianie mandatów karnych, wystàpi∏em

do przewodniczàcego sàdu okr´gowego z proÊbà

o rozwa˝enie mo˝liwoÊci przyspieszenia post´powa-

nia sàdowego z uwagi na ich trudnà sytuacj´ material-

nà oraz brak zgody na podj´cie dodatkowego zaj´cia

zarobkowego ze strony komendanta miejskiego Poli-

cji w Jeleniej Górze. W ostatnim czasie wystàpi∏em

te˝ do komendanta g∏ównego Policji z proÊbà o zbada-

Znaç 
swoje 
prawa
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nie panujàcych tam stosunków mi´dzyludzkich.

W wielu sprawach wskazujemy skar˝àcym przys∏ugu-

jàce im Êrodki dzia∏ania. 

Jakie sà efekty wystàpieƒ rzecznika?
– Zwróci∏em si´ do komendanta g∏ównego w spra-

wie samodzielnego op∏acania przez funkcjonariuszy

ubezpieczenia autocasco, o czym pisano na ∏amach

„Policji 997”. Interweniowa∏em tak˝e w sprawie po-

dwójnej odpowiedzialnoÊci za pope∏nione wykrocze-

nie, wyst´pujàc do ministra spraw wewn´trznych i ad-

ministracji z proÊbà o rozwa˝enie mo˝liwoÊci podj´cia

inicjatywy ustawodawczej w celu wykluczenia dodat-

kowej odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej za pope∏nio-

ne przez policjantów wykroczenie czy wykroczenie

skarbowe. W sprawie konstytucyjnoÊci normy unie-

mo˝liwiajàcej ustanowienie obroƒcà profesjonalnego

pe∏nomocnika w post´powaniu dyscyplinarnym poli-

cjanta wypowie si´ na mój wniosek Trybuna∏ Konsty-

tucyjny. Z mojej inicjatywy w projekcie nowelizacji

ustawy o Policji umieszczono zapis wykluczajàcy kara-

nie dyscyplinarne funkcjonariuszy za pope∏nione wy-

kroczenie. Do Komendy G∏ównej Policji skierowa∏em

te˝ wystàpienie dotyczàce kamizelek odblaskowych

z napisem „Dzielnicowy”, wskazujàc na naruszenie

rozporzàdzenia normujàcego umundurowanie funk-

cjonariusza Policji i w efekcie zosta∏y one wycofane

z u˝ycia. Podobny skutek przynios∏o moje wystàpienie

w sprawie polecenia KGP nakazujàcego eliminowanie

zaleg∏oÊci daktyloskopijnych, które z uwagi na brak

podstawy prawnej do jego wydania równie˝ zosta∏o

wstrzymane. 

Czy w instytucji, w której zarzàdza si´ przez rozkaz,
mo˝na ustrzec si´ ∏amania praw obywatelskich
podw∏adnych przez prze∏o˝onych?

– Specyfika statusu pracowniczego funkcjonariuszy

s∏u˝b publicznych by∏a kilkakrotnie przedmiotem

rozwa˝aƒ Trybuna∏u Konstytucyjnego. Stosunki s∏u˝-

bowe ˝o∏nierzy zawodowych, a tak˝e innych s∏u˝b

mundurowych, w tym równie˝ policjantów, jak

stwierdzi∏ trybuna∏ w wyroku z 14 grudnia 1999 r., nie

sà stosunkami pracy, lecz majà charakter stosunków

administracyjno-prawnych, powstajàcych w drodze

powo∏ania, w zwiàzku z dobrowolnym zg∏oszeniem

si´ do s∏u˝by. Konsekwencjà szczególnej dyscypliny,

o której mowa w ustawie o Policji, jest obowiàzek wy-

konywania rozkazów prze∏o˝onych. OczywiÊcie poli-

cjant obowiàzany jest odmówiç wykonania rozkazu

lub polecenia, je˝eli ∏àczy∏oby si´ to z pope∏nieniem

przest´pstwa, a o odmowie jak najszybciej zameldo-

waç komendantowi g∏ównemu Policji, z pomini´ciem

drogi s∏u˝bowej. Nie mniej jednak, na podstawie

skarg kierowanych do mnie, jak równie˝ wyjazdów

kontrolnych dokonywanych przez moich wspó∏pra-

cowników, mog´ stwierdziç, ˝e prze∏o˝eni cz´sto wy-

korzystujà mo˝liwoÊç wydawania poleceƒ swoim pod-

w∏adnym, by zrealizowaç w∏asne ambicje zawodowe.

Istota problemu sprowadza si´ do statystyki, którà

mo˝na si´ pochwaliç wy˝szemu prze∏o˝onemu. Poli-

cjantom wydaje si´ ustne polecenia wystawiania okre-

Êlonej liczby mandatów karnych podczas pe∏nionej

s∏u˝by, w niektórych jednostkach nawet ze

wskazaniem wykroczeƒ, które majà zostaç stwierdzo-

ne. Dochodzi do absurdalnych sytuacji, kiedy funk-

cjonariusze, chcàc spe∏niç te nakazy, legitymujà ka˝-

dego napotkanego przechodnia. Na przyk∏ad w jedno-

stce na terenie województwa dolnoÊlàskiego zast´pca

komendanta odpowiedzialny za ruch drogowy nakaza∏

podleg∏ym policjantom zwi´kszenie liczby mandatów

za kolizje drogowe… 

Z tego, co Pan mówi, wynika, ˝e prawa obywatelskie
policjantów sà ∏amane.

– Owszem, tak. Pocieszajàce jest jednak, ˝e funk-

cjonariusze nauczyli si´ ju˝ broniç w∏asnych praw i wy-

st´powaç do ró˝nych instytucji – w tym do Biura

Rzecznika Praw Obywatelskich – z proÊbà o pomoc. 

Czy niektóre zapisy ustawowe oraz przepisy
wewn´trzne w Policji nie sà tak skonstruowane, ˝e
naruszajà lub pomagajà naruszaç prawa
obywatelskie?

– Niestety, sà takie. Na przyk∏ad pozostawienie

rzecznikowi dyscyplinarnemu mo˝liwoÊci decydowa-

nia o udost´pnieniu obwinionemu akt post´powania

dyscyplinarnego (art. 135f ust. 1 pkt 3 ustawy o Poli-

cji) stanowi – moim zdaniem – naruszenie prawa

do obrony w wymiarze materialnym, okreÊlonym

w art. 42 ust. 2 Konstytucji RP. Rzecznik dyscyplinar-

ny, z uwagi na fakt, i˝ z prze∏o˝onym dyscyplinarnym

∏àczy go stosunek podleg∏oÊci s∏u˝bowej, mo˝e od-

mówiç obwinionemu udost´pnienia akt. Na odmow´

przys∏uguje wprawdzie za˝alenie, jednak do prze∏o-

˝onego dyscyplinarnego, któremu z ró˝nych przyczyn

mo˝e zale˝eç na ukaraniu funkcjonariusza. Z kiero-

wanych do mnie skarg wynika, ˝e praktyka odmawia-

nia obwinionym mo˝liwoÊci zapoznania si´ z materia-

∏ami post´powania nie nale˝y do rzadkoÊci. Podobnie

jest w przypadku mo˝liwoÊci ustanowienia profesjo-

nalnego obroƒcy w toku post´powania dyscyplinar-

nego. JeÊli chodzi o przepisy wewn´trzne, czyli za-

rzàdzenia, polecenia itp., to wielokrotnie okazywa∏o

si´, ˝e prze∏o˝eni nie znajà podstaw prawnych i, two-

rzàc ró˝nego rodzaju wytyczne dla podw∏adnych, po-

wo∏ywali si´ na przepisy, które zosta∏y wczeÊniej

uchylone. 

Czy policjanci znajà swoje prawa?
– Niewàtpliwie znajomoÊç w∏asnych uprawnieƒ jest

wy˝sza w korpusie oficerów Policji. Jest to natural-

na kolej rzeczy, która wynika z nabytego ju˝ doÊwiad-

czenia w s∏u˝bie. Wydaje mi si´, ˝e policjanci b´dàcy

w korpusie szeregowych i podoficerów Policji uczà si´

swoich praw dopiero w sytuacji, gdy prze∏o˝ony ma

do nich zastrze˝enia. Mo˝e zatem szko∏y policyjne po-

winny k∏aÊç wi´kszy nacisk na zagadnienia zwiàzane

nie tylko z obowiàzkami, ale te˝ i z prawami funkcjo-

nariuszy Policji.

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■

EL˚BIETA SITEK
zdj. archiwum

Wydaje mi si´, ˝e
policjanci b´dàcy
w korpusie
szeregowych
i podoficerów
Policji uczà si´
swoich praw
dopiero
w sytuacji, gdy
prze∏o˝ony ma
do nich
zastrze˝enia. 



Skargi na dzia∏ania policjantów mogà byç rozpatrywane dwutorowo.

Pierwsza droga zak∏ada z∏o˝enie przez pokrzywdzonego zawiadomie-

nia o pope∏nieniu przest´pstwa w prokuraturze rejonowej. Druga

– post´powanie dyscyplinarne prowadzone w ramach struktur Policji. 

NIEOBIEKTYWNI W ROZPATRYWANIU?
Kompetencje poszczególnych organów okreÊlone zosta∏y w art. 5–6g

ustawy o Policji, które mówià, ̋ e skargi rozpatrywaç mogà komendan-

ci – g∏ówny, wojewódzcy oraz powiatowi. Przy rozpatrywaniu skarg

odpowiednie zastosowanie majà te˝ przepisy kodeksu post´powania

administracyjnego i wydane na jego podstawie akty ni˝szego rz´du.

Zgodnie z art. 232 par. 1 k.p.a. organ w∏aÊciwy do rozpatrzenia skargi

mo˝e poleciç jej za∏atwienie organowi ni˝szego stopnia. Paragraf 2 

tego przepisu mówi natomiast, ˝e wyjaÊnienie skargi dotyczàcej pra-

cownika mo˝na równie˝ zleciç jego bezpoÊredniemu prze∏o˝onemu.

– Zaletà takiego rozwiàzania powinna byç niemal natychmiastowa

reakcja, ale w odczuciu spo∏ecznym skargi takie sà rozpatrywane

w sposób nieobiektywny, gdy˝ komendanci znajà domniemanych

sprawców – mówi Krzysztof Wilamowski. – Nie jest to dobry system.

JA SKAR˚¢, TY SKAR˚YSZ
Je˝eli chodzi o post´powanie karne, to w∏aÊciwe sà tu jedynie prze-

pisy k.p.k. A fakt, ˝e domniemanym sprawcà jest funkcjonariusz,

nie powinien mieç wp∏ywu na sposób prowadzenia post´powania

– twierdzà autorzy raportu. Wskazujà te˝ sytuacje, gdy prokuratorzy,

mimo istotnych przes∏anek, nie wszczynajà post´powania karnego.

– Âledztwa umarzane powinny byç tylko w przypadku braku do-

wodów przest´pstwa – dodaje Wilamowski. – W przeciwnym razie

Polska nara˝ona zostaje na odpowiedzialnoÊç przed Europejskim

Trybuna∏em Praw Cz∏owieka.

P rzez trzy lata, od kwietnia 2003 r., badaliÊmy, jak zak∏ady

karne, psychiatryczne oraz Policja przestrzegajà artyku-

∏u 3. Konwencji o ochronie praw cz∏owieka (EKPC – red.)

– mówi Krzysztof Wilamowski z Helsiƒskiej Fundacji Praw Cz∏o-

wieka, który opracowa∏ raport razem z prof. Andrzejem Rzepliƒ-

skim. – Dzia∏aliÊmy w ramach programu „Zapobieganie tortu-

rom w instytucjach izolacyjnych Europy Centralnej i Wschod-

niej”, który realizowa∏o równolegle szeÊç innych Komitetów

Helsiƒskich: bia∏oruski, serbski, rosyjski, czarnogórski, mace-

doƒski, w´gierski. 

Prawnicy sprawdzali te˝, jak badane instytucje reagujà, gdy 

zarzuca im si´ naruszanie praw cz∏owieka. 

TRZY W JEDNYM
Zakaz tortur, nieludzkiego lub poni˝ajàcego traktowania albo ka-

rania – artyku∏ 3 EKPC – nie zosta∏ w polskim kodeksie karnym

jednoznacznie uj´ty jako przest´pstwo. Wytknà∏ nam to ju˝

w 2000 r. oenzetowski Komitet przeciw Torturom. Dlatego auto-

rzy raportu brali pod uwag´ te zachowania funkcjonariuszy, 

które mieÊci∏y si´ w ramach trzech typów przest´pstw zdefinio-

wanych w k.k. Pierwszy z nich to naruszenie godnoÊci pozostajà-

ce w zwiàzku z wymuszaniem zeznaƒ przez funkcjonariusza

(art. 246 k.k.). Drugi to fizyczne i psychiczne zn´canie si´

nad osobà prawnie pozbawionà wolnoÊci lub dopuszczenie do

takich dzia∏aƒ (art. 247 k.k.). I wreszcie – nadu˝ycie uprawnieƒ

lub niedope∏nienie obowiàzków przez funkcjonariusza publicz-

nego (art. 231 par. 1 k.k.).

Z informacji, które Helsiƒskiej Fundacji Praw Cz∏owieka przeka-

za∏a Komenda G∏ówna Policji, wynika, ˝e ka˝dego roku zarzuty

z wymienionych artyku∏ów stawiane sà kilkudziesi´ciu policjantom. 
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Bijà?

Zakoƒczone post´powania
karne przeciwko policjantom,
którzy mieli postawiony zarzut
naruszenia praw cz∏owieka 
(art. 3 EKPC)
2001 r. – 45 (66
funkcjonariuszy)
2002 r. – 36 (49)
2003 r. – 52 (69)
2004 r. – 40 (42)

Policja niejednokrotnie 
w sposób nieludzki 
oraz poni˝ajàcy traktuje
obywateli. I skrz´tnie to
ukrywa. Taka jest wymowa
raportu przygotowanego
przez Helsiƒskà Fundacj´
Praw Cz∏owieka (HFPC).
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Zdaniem helsiƒskiej fundacji coraz bardziej niepokojàce sà te˝

sytuacje, ˝e w Êlad za skargà na pobicie przez policjanta, idzie skar-

ga Policji – o czynnà napaÊç na funkcjonariusza. „Powstaje przy-

puszczenie, ˝e takie dzia∏anie policjantów ma na celu zdyskredyto-

wanie skar˝àcego w ocenie sàdu i organów Êcigania” – piszà autorzy

raportu.

JAKA WINA, JAKA KARA
Przedstawiciele HFPC twierdzà te˝, ˝e „ocena sposobu ukarania

sprawcy, kiedy jego wina zostanie ju˝ stwierdzona, mo˝e rzuciç

Êwiat∏o na to, w jaki sposób s´dziowie traktujà naruszenie tak

fundamentalnej wolnoÊci cz∏owieka, jakà jest wolnoÊç od tortur,

nieludzkiego lub poni˝ajàcego traktowania albo karania”. Otó˝

w latach 2001–2004 dominujàcà karà, wymierzanà za pobicia

obywateli oraz naruszenia innych dóbr osobistych, by∏o pozba-

wienie wolnoÊci z warunkowym zawieszeniem jej wykona-

nia. I tak w 2001 roku zastosowano jà wobec 22 policjantów,

w 2002 – 12, 2003 – 27, w 2004 – 7. Zarówno grzywna, jak i kara

pozbawienia wolnoÊci bez warunkowego zawieszenia wyst´pujà

incydentalnie. DoÊç cz´sto sàdy orzekajà te˝ warunkowe umo-

rzenie post´powania. 

W 2002 r. rozwiàzanie stosunku s∏u˝by w zwiàzku z toczàcym si´

post´powaniem karnym zastosowano wobec szeÊciu osób, w 2003 r.

wobec jednej, a w 2004 r. – dwóch.

ATAK W OBRONIE
Do helsiƒskiej fundacji wp∏ywajà tak˝e skargi na naruszenie arty-

ku∏u 3. Konwencji o ochronie praw cz∏owieka. Najwi´cej dotyczy

pobiç przez policjantów – 41 (na 46 skarg dotyczàcych Policji, wi´-

ziennictwa i personelu zak∏adów psychiatrycznych), nast´pnie po-

ni˝ajàcego traktowania – 18 na 23. W dwóch przypadkach skar˝àcy

donosili o niedope∏nieniu obowiàzków przez funkcjonariuszy.

Prawa skar˝àcego
M∏. insp. GRZEGORZ KARAÂ,
naczelnik Wydzia∏u Skarg 
i Wniosków Biura Kontroli KGP:

– Konstytucja RP w artykule 63. gwarantuje

swoim obywatelom prawo sk∏adania skarg

w ka˝dej sprawie i do ka˝dego urz´du. Skargom,

które wp∏ywajà do naszego wydzia∏u, nadawany jest okreÊlony

tryb, zgodny z przepisami obowiàzujàcymi wszystkie instytucje

publiczne w Polsce. Zawarte sà one w kodeksie post´powania ad-

ministracyjnego – artyku∏y 231, 231 par. 1, 232 par. 2.

Po otrzymaniu skargi dok∏adnie jà analizujemy i nast´pnie

przekazujemy w∏aÊciwym organom. Nawiasem mówiàc, w Wy-

dziale Skarg i Wniosków sprawy rozpatruje dziewi´ciu funkcjona-

riuszy, wi´c nie ma fizycznych mo˝liwoÊci, aby osobiÊcie ka˝dà

wyjaÊniali. Dlatego trudno oczekiwaç, ˝eby skarg´ na policjanta,

który np. nie chcia∏ przyjàç zg∏oszenia kradzie˝y kur w woj. pod-

karpackim, wyjaÊnia∏ od razu oficer z KGP. W ka˝dym wojewódz-

twie sà bowiem wyspecjalizowane s∏u˝by skargowe, gdzie odpo-

wiednio przygotowani i kompetentni funkcjonariusze w sposób

obiektywny zbadajà podniesione zarzuty.

Nie znam te˝ przypadku, gdy rozstrzygni´cie czy za∏atwienie

skargi zosta∏oby powierzone osobie, której ona dotyczy. 

OczywiÊcie sà i takie sprawy, które natychmiast i bezpoÊrednio

za∏atwiamy, np. skargi, które albo bulwersujà szczegó∏ami, albo

majà najci´˝szy ci´˝ar gatunkowy. Obowiàzkowo wyjaÊniamy tak-

˝e zarzuty na sposób za∏atwienia skargi przez danà komend´ wo-

jewódzkà.

JeÊli chodzi o skarg´ pani Barbary Szatyƒskiej (patrz s. 16), to

– jak wynika∏o z pisma – nie by∏a ona uczestnikiem zdarzenia, za-

obserwowa∏a natomiast sposób, w jaki policja interweniowa∏a.

Na tym etapie nasz udzia∏ skoƒczy∏ si´ z chwilà przekazania skar-

gi organowi w∏aÊciwemu, czyli komendantowi sto∏ecznemu Poli-

cji (wydzia∏ inspekcji i kontroli). W piÊmie tej Pani nie znaleêli-

Êmy zarzutów ani pod adresem komendanta sto∏ecznego, ani ko-

mendanta rejonowego Policji, nie by∏o wi´c podstaw, aby bezpo-

Êrednio zajmowali si´ nim funkcjonariusze z KGP. Gdyby pani

Szatyƒska poinformowa∏a nas, ˝e jest niezadowolona z rozpatrze-

nia swego pisma, podj´libyÊmy odpowiednie czynnoÊci. ■

Notowa∏a GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. Anna Michejda

W ub.r. do Wydzia∏u Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP wp∏yn´-
∏o 2225 skarg, 9 wniosków i 1026 listów (z tego 336 to pisma ano-
nimowe, bo takie te˝ sà wyjaÊniane). Z tych 2225 spraw 1578 zo-
sta∏o przekazanych do rozpatrzenia w∏aÊciwym jednostkom tereno-
wym. Funkcjonariusze wydzia∏u bezpoÊrednio za∏atwili 578 skarg
i wniosków, 364 z nich dotyczy∏y sposobu za∏atwienia poprzedniej
skargi. W 10 przypadkach zarzuty potwierdzili.

– RzeczywiÊcie du˝o osób ˝ali si´ na Policj´ – mówi Krzysztof Wi-

lamowski. – Nie zawsze jednak majà racj´. Niekiedy zawiadomienie

o pope∏nieniu przest´pstwa w postaci pobicia przez funkcjonariuszy

Policji stanowi dla skar˝àcego lini´ obrony i Êrodek do obalenia z∏o-

˝onych wyjaÊnieƒ. Nie nale˝y jednak zapominaç, ˝e wobec policjan-

tów bardzo trudno zebraç dowody winy, a sprawy z ich udzia∏em na-

le˝à do najbardziej kontrowersyjnych. Ale nie znaczy to, ˝e Policja

stosuje tortury. PodkreÊlajà to równie˝ autorzy raportu.

– W ostatnich latach przed rozpocz´ciem programu nie notowa-

liÊmy w Polsce przypadków najbardziej drastycznego ∏amania art. 3.

konwencji, a zatem przypadków tortur. Sytuacje, które mog∏yby zo-

staç zakwalifikowane jako przypadki nieludzkiego lub poni˝ajàce-

go traktowania albo karania, zdarza∏y si´ jednak niejednokrotnie

– piszà Andrzej Rzepliƒski i Krzysztof Wilamowski.

A co na to przedstawiciele Policji?

Raport zosta∏ przeanalizowany przez kierownictwo KGP, które

poleci∏o komendantom wojewódzkim objàç szczególnym nadzorem

problematyk´ dotyczàcà przestrzegania praw osób pozbawionych

wolnoÊci. 

– W programach szkoleniowych wiele miejsca poÊwi´camy w∏a-

Êciwemu i zgodnemu z prawem mi´dzynarodowym traktowaniu

przez policjantów obywateli Polski i obcokrajowców – zapewnia

przedstawiciel Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. Anna Michejda

W ubieg∏ym roku do komend Policji w ca∏ym kraju wp∏yn´∏o 
prawie 20 000 skarg na dzia∏ania policjantów. Jest to 0,07 proc.
wszystkich przeprowadzonych interwencji. 

Dane: Wydzia∏ Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP
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Stan´∏a w obronie cz∏owieka i zosta∏a oskar˝ona o to,
˝e podar∏a mundur policjantowi. Z∏o˝y∏a skarg´...

W arszawa, 7 stycznia 2006 roku. Oko∏o 13.00 Barbara Sza-

tyƒska sz∏a, wraz ze swojà 87-letnià matkà, do sklepu.

Na Wa∏brzyskiej zauwa˝y∏a umundurowanych policjantów,

którzy zmierzali w kierunku radiowozu.

WED¸UG SZATY¡SKIEJ
– W tym momencie jakiÊ starszy m´˝czyzna zawo∏a∏ za nimi „Weêcie

si´ do roboty!” – opowiada kobieta. – Wówczas jeden z funkcjonariu-

szy odwróci∏ si´ i szarpnà∏ go. Cz∏owiek poÊliznà∏ si´, ziemia by∏a ob-

lodzona, upad∏ na stragan. Policjant jednak dalej go szarpa∏, dràc mu

ko˝uch. Widzàc, co si´ dzieje, poprosi∏am grzecznie, aby przesta∏.

Równie˝ inne osoby wystàpi∏y w obronie tego pana. Funkcjonariusz

odpowiedzia∏, ˝e zosta∏ obra˝ony wulgarnymi s∏owami, po czym 

zamknà∏ m´˝czyzn´ w radiowozie. Krzycza∏, abym sobie posz∏a, 

a poniewa˝ go nie pos∏ucha∏am, za˝àda∏ okazania dokumentów.

OÊwiadczy∏am, ˝e je poka˝´, je˝eli on poda swój numer s∏u˝bowy. Ka-

tegorycznie odmówi∏, spisa∏am wi´c numer radiowozu. Powiedzia∏am

te˝, ˝e my, spo∏eczeƒstwo, oczekujemy od Policji pomocy i opieki,

a nie przemocy, na co odrzek∏, ˝ebyÊmy udali si´ do koÊcio∏a, do swego

proboszcza. Ostatecznie, po doÊç d∏ugim czasie, pokaza∏ mi swojà

odznak´. Wtedy wyj´∏am dowód, zosta∏am spisana, po czym odesz∏am.

PRZES¸UCHAå!
Myli si´ jednak, kto sàdzi, ˝e to koniec przygód Barbary Szatyƒ-

skiej. Nast´pnego dnia, gdy siedzia∏a z rodzinà przy niedzielnym

Êniadaniu, zadzwoni∏ telefon. Us∏ysza∏a, ˝e ma natychmiast zg∏osiç

si´ na Posterunek Policji przy ulicy Wita Stwosza. Na przes∏ucha-

nie! OczywiÊcie posz∏a. 

– Poinformowano mnie, ˝e zosta∏am przez pana policjanta oskar-

˝ona o podarcie munduru – mówi Szatyƒska. – To by∏ dla mnie

szok. Przecie˝ nawet go nie dotkn´∏am! Stan´∏am tylko w obronie

cz∏owieka, którego potraktowano strasznie. I który, jak dowiedzia-

∏am si´ w trakcie przes∏uchania, wylàdowa∏ w izbie wytrzeêwieƒ.

Ten pan wcale nie wyglàda∏ na pijanego.

Barbara Szatyƒska jest drobnà, mierzàcà 158 cm, kobietà. Matkà

czworga doros∏ych dzieci. Cieszy si´ szacunkiem, jest bowiem osobà

wra˝liwà na krzywd´ innych. Nigdy nie mia∏a konfliktów z prawem.

– I oto nagle poczu∏am si´ zastraszona, tak po ludzku zacz´∏am

si´ baç – opowiada. – Majàc ÊwiadomoÊç, ˝e zosta∏am fa∏szywie

oskar˝ona, przesta∏am normalnie funkcjonowaç.

SKARGA DO KOMENDANTA G¸ÓWNEGO
10 stycznia br. z∏o˝y∏a skarg´ do komendanta g∏ównego Policji.

Szczegó∏owo opisa∏a ca∏e wydarzenie. Ówczesne Biuro Ochrony In-

formacji Niejawnych i Inspekcji KGP przes∏a∏o pismo do Komendy

Rejonowej Policji Warszawa II, gdzie Zespó∏ Inspekcji i Kontroli

wszczà∏ post´powanie majàce na celu – jak poinformowano Szatyƒ-

skà 26 stycznia – „wszechstronne, szczegó∏owe i obiektywne wyja-

Ênienie podanych okolicznoÊci”.

WED¸UG POLICJANTÓW
Nadkomisarz W∏odzimierz Kaczmarski, komendant rejonowy KRP

Warszawa Mokotów II, spraw´ przedstawia inaczej, pos∏ugujàc si´

przy tym, co podkreÊla, dost´pnà mu dokumentacjà.

Nic si´
nie 
sta∏o?

Barbara Szatyƒska i jej skarga
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Otó˝ 7 stycznia br. o 12.00 z polecenia radiooperatora KSP zosta∏

wys∏any 2-osobowy patrol na ul. Wa∏brzyskà, gdzie wed∏ug informa-

cji pobito cz∏owieka. Funkcjonariusze po przybyciu na miejsce zda-

rzenia (w tym czasie do∏àczy∏a do nich druga za∏oga w celu udzie-

lenia wsparcia) dokonywali penetracji terenu, jednak osoby zg∏a-

szajàcej, w tym wypadku ofiary, nie ustalili. Zauwa˝yli natomiast

dwóch m´˝czyzn – ich sylwetki odpowiada∏y rysopisom sprawców

podanych w komunikacie – wylegitymowali i sprawdzili dane

w KSIP. 

– W momencie, gdy wykonywali te czynnoÊci, jakiÊ starszy m´˝czy-

zna zaczà∏ krzyczeç w ich kierunku: „Bierzcie si´ do roboty, gnoje!”,

„Spier..., gnoje!” – mówi Kaczmarski. – Jeden z policjantów podszed∏

do niego i uprzedzi∏, aby nie u˝ywa∏ s∏ów wulgarnych w miejscu pu-

blicznym, a wtedy ten cz∏owiek znów powiedzia∏ „spier...” oraz „wy

psy”. W zaistnia∏ej sytuacji policjanci zatrzymali go, a nast´pnie do-

wieêli do komisariatu, gdzie mi´dzy innymi poddali badaniu na za-

wartoÊç alkoholu, w wydychanym powietrzu mia∏ 1,84 promila. Zo-

sta∏ odtransportowany do izby wytrzeêwieƒ. Nast´pnego dnia przy-

wieziono go z powrotem do komisariatu i przes∏uchano. Potwierdzi∏,

˝e u˝ywa∏ wobec funkcjonariuszy s∏ów wulgarnych.

– Jeden z funkcjonariuszy napisa∏ w notatce s∏u˝bowej – konty-

nuuje komendant Kaczmarski – ˝e w trakcie interwencji Barbara

Szatyƒska przytrzymywa∏a go za r´k´, aby odstàpi∏ od zatrzymania

tego cz∏owieka. Nast´pnego dnia, czyli 8 stycznia, poproszono jà

na komisariat celem przes∏uchania w charakterze Êwiadka.

WYJAÂNIENIA WSZECHSTRONNE?
KSP poleci∏a KRP Mokotów II rozpatrzenie skargi Barbary Szatyƒ-

skiej na dzia∏ania policjantów.

– PrzeprowadziliÊmy post´powanie wyjaÊniajàce – mówi komen-

dant Kaczmarski. – Policjant, który je prowadzi∏, ustali∏ stan fak-

tyczny ca∏ej interwencji (w czym bardzo pomocny by∏ zapis obrazu

z miejskiego monitoringu). Pani Szatyƒska utrudnia∏a przeprowa-

dzenie interwencji, jednak nie uszkodzi∏a mienia, jakim jest umun-

durowanie funkcjonariusza. Potwierdzi∏a to Prokuratura Rejonowa

Warszawa-Mokotów. Post´powanie umorzono.

Komendant Kaczmarski zaznacza, ˝e ca∏e zajÊcie zosta∏o zareje-

strowane przez kamer´ monitorujàcà rejon ulicy Wa∏brzyskiej. Na-

granie pochodzi z godziny 12.30. Na obrazie z kamery oraz 16 zdj´-

ciach, do∏àczonych do dokumentacji, nie widaç, ˝eby interweniujà-

cy policjanci byli agresywni.

Przes∏uchana zosta∏a te˝ matka Barbary Szatyƒskiej. 

– Pani ta, mimo ˝e sama zg∏osi∏a si´ jako Êwiadek, nie wiedzia∏a

nawet, jak ubrani byli policjanci – poda∏a, ˝e w niebieskie mundury,

w rzeczywistoÊci by∏o to czarne moro – mówi szef mokotowskich

funkcjonariuszy. – Skarg´ na dzia∏ania policjantów z∏o˝y∏ równie˝ ten

starszy m´˝czyzna, by∏a ona niemal identyczna ze skargà Szatyƒ-

skiej. Mo˝na domniemywaç, ˝e ci paƒstwo sà dobrymi znajomymi.

W∏odzimierz Kaczmarski podkreÊla, ˝e rozumie jednak rozgory-

czenie Barbary Szatyƒskiej.

– Pani ta, jak ka˝dy cz∏owiek, mia∏a prawo poczuç si´ skrzywdzo-

na, gdy˝ znalaz∏a si´ w niecodziennej dla siebie sytuacji. Zazna-

czam, ˝e zosta∏a jej udzielona odpowiedê dotyczàca ca∏ego zda-

rzenia.

UDZIELIå ODPOWIEDZI
– Wierzy∏am, ˝e prawda wyjdzie na jaw – mówi Szatyƒska. – Pomy-

li∏am si´.

24 lutego otrzyma∏a odpowiedê z KRP Warszawa II – „Dok∏ad-

na i obiektywna analiza materia∏u dowodowego zgromadzonego

w trakcie ww. post´powania, w tym zapisu wideo z kamer monito-

ringu, nie daje podstaw do uznania zarzutów zwiàzanych z brutal-

nym traktowaniem osoby zatrzymanej za potwierdzone. Owszem,

policjanci odprowadzili zatrzymanego do radiowozu, trzymajàc go

pod r´ce, by∏o to jednak zwiàzane z faktem, ˝e ww. odmówi∏ samo-

dzielnego przejÊcia do auta. Nieprawdà jest równie˝, jakoby osoba

zatrzymana by∏a trzeêwa, wykonane badanie wykaza∏o 1,84 prom.

alkoholu w wydychanym powietrzu”.

A dalej czytamy:

„Niepotwierdzony jest tak˝e fakt, jakoby zarzucono Pani uszko-

dzenie umundurowania interweniujàcych policjantów. Post´powa-

nie przygotowawcze, prowadzone przez Komisariat Policji Warsza-

wa-Mokotów, w którym wyst´powa∏a Pani w charakterze Êwiadka,

zosta∏o umorzone postanowieniem Prokuratury Rejonowej Warsza-

wa-Mokotów, z 12 stycznia 2006 roku, na podstawie art. 17 par. 1

k.k., tj. wobec braku danych dostatecznie uzasadniajàcych podej-

rzenie pope∏nienia zarzucanego czynu”.

POMYÂLEå DWA RAZY
– KilkanaÊcie razy czyta∏am to pismo i myÊla∏am, ˝e Êni´ – mówi

Barbara Szatyƒska. – Wynika z niego, ˝e interweniowa∏am w spra-

wie, którà sama wymyÊli∏am. Nikt nikogo nie szarpa∏, ten pan nie

by∏ trzeêwy, funkcjonariusz na mojà proÊb´ natychmiast si´ przed-

stawi∏, a ja nie zosta∏am posàdzona o uszkodzenie mu umunduro-

wania! Czyli, jestem zwyk∏à pieniaczkà, która dla przyjemnoÊci

wzi´∏a udzia∏ w ulicznej awanturze. To jakaÊ paranoja, czysty ob∏´d!

Napisa∏a jeszcze do KRP Warszawa II. Odpowiedê komendanta

rejonowego pozbawi∏a jà z∏udzeƒ. 

– Chcia∏am us∏yszeç tylko s∏owo przepraszam – mówi kobieta.

– Od tego pana policjanta lub, w jego imieniu, od komendy. Prze-

cie˝ oskar˝y∏ mnie o coÊ, co w ogóle nie mia∏o miejsca. Ale widocz-

nie moje oczekiwania sà zbyt wygórowane. A panowie policjanci

majà specjalne prawa. Teraz d∏ugo b´d´ si´ zastanawia∏a, zanim

stan´ w czyjejÊ obronie.

KTO TU K¸AMIE?
Czy Barbara Szatyƒska wymyÊli∏a wszystko? JeÊli tak, to powstaje

pytanie, po co ni˝ej podpisana, b´dàca przypadkowym Êwiadkiem

zajÊcia, wzywana by∏a w celu z∏o˝enia zeznaƒ w sprawie udzia∏u ko-

biety w tym zdarzeniu? A sk∏ada∏a je 16 stycznia br. na Posterunku

Policji przy ul. Wita Stwosza. To o tyle dziwne, ˝e – jak podano

w piÊmie z KRP Warszawa II – Prokuratura Rejonowa Warszawa-

-Mokotów post´powanie umorzy∏a ju˝ 12 stycznia br.

O co wi´c w tym wszystkim chodzi?

A na marginesie, czy to, ˝e skarga pani Szatyƒskiej i skarga star-

szego pana sà niemal identyczne, nie Êwiadczy jednak o tym, ˝e ich

wersja wydarzeƒ jest prawdziwa? ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. Anna Michejda

– JeÊli chodzi o skarg´ pani Barbary Szatyƒskiej,
nie znaleêliÊmy w niej zarzutów ani pod adresem
komendanta sto∏ecznego, ani rejonowego Policji
– mówi m∏. insp. Grzegorz KaraÊ, naczelnik
Wydzia∏u Skarg i Wniosków Biura Kontroli KGP.
– Nie by∏o wi´c podstaw, aby bezpoÊrednio
zajmowali si´ nià funkcjonariusze z KGP. 
Gdyby pani Szatyƒska poinformowa∏a nas, ˝e jest
niezadowolona z rozpatrzenia swego pisma,
podj´libyÊmy odpowiednie czynnoÊci. 
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O tym, co powoduje, ˝e policjant 
nie sprawdza si´ w kontaktach z ludêmi,
których powinien chroniç, mówi 
podinsp. MA¸GORZATA CHMIELEWSKA,
psycholog koordynator 
z Biura Kadr i Szkolenia KGP.

Czy osoby starajàce si´ o prac´ w Policji badane sà
pod kàtem umiej´tnoÊci funkcjonowania w stresie,
odpornoÊci na trudne sytuacje zawodowe?

– OczywiÊcie. I z analizy przyj´ç do s∏u˝by wynika,

˝e najwi´cej kandydatów odpada, poniewa˝ nie spe∏-

niajà kryteriów dotyczàcych umiej´tnoÊci spo∏ecznych

i stabilnoÊci emocjonalnej.

A czy ci, którzy pozytywnie przeszli takie 
sprawdziany, sà dodatkowo szkoleni w tych w∏aÊnie
obszarach?

– Tak, nale˝y to do procesu nauczania policjantów.

Chocia˝ w trakcie zaj´ç, niestety, podawanych jest

niewiele przyk∏adów prosto z ˝ycia, a w symulacjach

zbyt ma∏o uwagi zwraca si´ na elementy relacji 

z drugim cz∏owiekiem. Uczestniczàc w ró˝nych mi´-

dzynarodowych szkoleniach, zawsze zazdroÊci∏am ko-

legom z Zachodu gotowoÊci mówienia o tym, jakie

wnioski wyciàgn´li z pope∏nionych b∏´dów. My, Polacy,

lubimy opowiadaç tylko o sukcesach. A jak policjant

zrobi coÊ êle, to albo natychmiast go karzemy, gdy˝

chcemy zapomnieç o ca∏ej sprawie, albo robimy du˝o,

aby nie wysz∏a ona poza nasze Êrodowisko i nie ujrza∏a

Êwiat∏a dziennego.

Integrujemy si´ nawet w imi´ êle poj´tej 
solidarnoÊci?

– W∏aÊnie. Kobieta nies∏usznie zosta∏a oskar˝o-

na o poszarpanie munduru policjanta (patrz s. 16),

a instytucja, do której si´ zwróci∏a z proÊbà o pomoc,

zamiast jà przeprosiç, uruchomi∏a procedury majàce

wykazaç, ˝e policjant jest absolutnie bez winy. Ale naj-

bardziej pora˝ajàce jest sformu∏owanie funkcjonariu-

sza, ˝e Policja nie jest po to, aby ludziom pomagaç, ˝e

od tego jest ksiàdz. Takie myÊlenie to dramat, ten

cz∏owiek nie rozumie roli swego zawodu.

Czy mo˝na stwierdziç, ˝e policjant móg∏ mieç jakieÊ
powody, by tak si´ zachowaç? 

– Nic go nie usprawiedliwia. Jako psycholog mog´

oczywiÊcie znaleêç mnóstwo uzasadnieƒ takiej reakcji.

Mo˝e jest wypalony zawodowo, jeden z objawów to

w∏aÊnie przedmiotowe traktowanie ludzi. Albo przez

lata s∏u˝by osiàgnà∏ taki poziom stresu, ˝e nie panuje

nad emocjami. Czy te˝ ma problemy w domu, z ˝onà,

dzieçmi. Lub dotkn´∏y go k∏opoty w pracy, np. konflikt

z prze∏o˝onym. A mo˝e nie jest pewien swoich kompe-

tencji zawodowych. Temu cz∏owiekowi trzeba si´ 

dok∏adnie przyjrzeç, bo jego zachowanie jest objawem 

jakiegoÊ powa˝nego problemu, do którego nale˝y do-

trzeç i go zdiagnozowaç. Warto te˝ sprawdziç, czy

wczeÊniej by∏y na niego sk∏adane skargi, jeÊli tak, to

czego dotyczy∏y. Dopiero po Êmierci Przemka Czai, gdy

przeprowadzono analiz´ dokumentów, okaza∏o si´, ˝e

na policjanta, sprawc´ tragedii, wczeÊniej wp∏ywa∏y 

za˝alenia, by∏ bowiem nadmiernie agresywny. Ale 

instytucja nie reagowa∏a, nie stara∏a si´ niczego wyja-

Êniç. A trzeba umieç przyznaç si´ do winy.

Albo policjanta ukaraç zwolnieniem ze s∏u˝by?
– To niczego nie za∏atwia. Cz∏owiekowi nale˝y po-

móc, a nie wyrzucaç go z pracy. Dlatego w niektórych

województwach bardzo dok∏adnie analizuje si´ skargi,

które dotyczà dzia∏aƒ policjantów. JeÊli kilka z nich

dotyczy tej samej osoby, to jest ona kierowana do psy-

chologa. A potem na specjalne warsztaty podnoszàce

kompetencje w ró˝nych obszarach.

Ale to walka ze skutkami, nie z przyczynami. 
Powinno byç odwrotnie.

– Tak. Dlatego tak wa˝ne jest sta∏e monitorowanie

umiej´tnoÊci spo∏ecznych i stabilnoÊci emocjonalnej

policjantów. Poczynajàc w∏aÊnie od doboru, który nale-

˝y przeprowadzaç konsekwentnie, nie obni˝ajàc przy-

j´tych kryteriów, gdy oka˝e si´, ˝e wielu kandydatów

odpada. A tak˝e przez profesjonalne szkolenia i wresz-

cie màdrà, skutecznà profilaktyk´.

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. archiwum

Z czym do ludzi... 
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F undusz na nagrody roczne i uznaniowe oraz

na zapomogi dla policjantów zgodnie z zarzàdze-

niem ministra SWiA z 30 stycznia 2003 r. tworzy

si´ w KGP, KSP, w komendach wojewódzkich i we

wszystkich szko∏ach policyjnych. 

Z CZEGO DZIELIå
WysokoÊç tego funduszu to 9,1 proc. sumy przezna-

czonej na dany rok na p∏ace wed∏ug ∏àcznej liczby

etatów. Z tych pieni´dzy przydzielane sà Êrodki dla

komendantów powiatowych, miejskich i rejono-

wych. Po odliczeniu nagród rocznych, które dostaje

prawie ka˝dy policjant, do dyspozycji komendantów

jednostek pozostaje 34 125 tys. z∏, czyli Êrednio 

oko∏o 330 z∏ (brutto) na jednego funkcjonariusza

w ciàgu roku. 

Komendant g∏ówny Policji dysponuje jeszcze kwo-

tà 1,2 proc. przeci´tnego uposa˝enia policjanta 

wed∏ug ∏àcznej liczby wszystkich policyjnych etatów,

a komendanci wojewódzcy – 5 proc. Êredniej wed∏ug

stanu etatowego (patrz tabelka). Komendanci mogà

dodatkowo wykorzystaç na nagrody pieniàdze z waka-

tów. Ale tylko od nich zale˝y, na co je przeznaczà.

Gdyby wszyscy policjanci dostawali jednakowe 

premie, w 2006 r. wypad∏oby po 487,54 z∏ brutto

na g∏ow´ (390 z∏ netto). Ideà jednak jest ró˝nicowanie

tych nagród ze wzgl´du na osiàgni´cia w s∏u˝bie. 

Trwajà prace legislacyjne nad wprowadzeniem

zmian w ustawie o Policji – informuje Biuro Finansów

KGP. – Jednà z nich jest utworzenie na szczeblu ko-

mendanta g∏ównego Policji tzw. funduszu motywacyj-

nego. Wprowadzenie nagród motywacyjnych

marzenia
Nie wystarcza 
na

Wed∏ug obietnic – najlepsi policjanci b´dà dostawali 
po 1000 z∏ albo i wi´cej w ramach nagród uznaniowych.
Na razie skrzeczy rzeczywistoÊç – 100, 200 z∏ na r´k´.

▲

Dodatkowy fundusz na nagrody uznaniowe i zapomogi pozostajàcy w dyspozycji 
komendanta g∏ównego Policji oraz komendantów wojewódzkich (sto∏ecznego) Policji

Lp. Wyszczególnienie Liczba etatów na 2006 r. Ârednie uposa˝enie policjanta  Fundusz na nagrody i zapomogi  
w czerwcu 2005 r. (w z∏)

1. dolnoÊlàskie 7882 2 633,53 1 038 000  
2. kujawsko-pomorskie 5186 2 633,53 683 000  
3. lubelskie 5200 2 633,53 685 000  
4. lubuskie 2646 2 633,53 348 000  
5. ∏ódzkie 6775 2 633,53 892 000  
6. ma∏opolskie 7533 2 633,53 992 000  
7. mazowieckie 5592 2 633,53 736 000  
8. opolskie 2455 2 633,53 323 000  
9. podkarpackie 4573 2 633,53 602 000  

10. podlaskie 3283 2 633,53 432 000  
11. pomorskie 5974 2 633,53 787 000  
12. Êlàskie 11 992 2 633,53 1 579 000  
13. Êwi´tokrzyskie 3096 2 633,53 408 000  
14. KSP 9891 2 633,53 1 302 000  
15. warmiƒsko-mazurskie 3733 2 633,53 492 000  
16. wielkopolskie 7876 2 633,53 1 037 000  
17. zachodniopomorskie 4871 2 633,53 641 000  
18 razem 98 558 2 633,53 12 977 000 
19. KGP 103 309 2 633,53 3 265 000
20. ogó∏em X X 16 242 000
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(a nie jak dotàd uznaniowych) ma byç bodêcem

do lepszej pracy policjantów.

W bud˝ecie na 2006 r. sà zabezpieczone na ten cel

Êrodki w ∏àcznej wysokoÊci 80 mln z∏, z czego 70,5 mln z∏

stanowià oszcz´dnoÊci pochodzàce z niewykorzysta-

nych wakatów policyjnych. To one mog∏yby zwi´kszyç

nagrody do zapowiadanego 1000 z∏. Podstawà ró˝nico-

wania podzia∏u Êrodków na nagrody motywacyjne 

b´dzie ranking jednostek. Te wy˝ej oceniane otrzy-

majà wi´cej.

„Komendant g∏ówny Policji zdecydowa∏ o przekaza-

niu dodatkowych 40 milionów z∏otych na motywacyj-

ne nagrody dla policjantów. Pieniàdze te zostanà wy-

korzystane w III kwartale 2006 roku. Ka˝dy z policjan-

tów ma wi´c szans´, aby od poczàtku lipca do koƒca

wrzeÊnia otrzymaç w sumie oko∏o 400 z∏otych nagrody

za osiàgni´te w pracy wyniki. 

Kwot´ 400 z∏otych naliczono na ka˝dego policjanta

zatrudnionego zarówno w komendzie g∏ównej, jak

i komendach wojewódzkich (sto∏ecznej), w komen-

dach miejskich, powiatowych i rejonowych oraz we

wszystkich komisariatach. WysokoÊç nagród wyp∏aca-

nych policjantom b´dzie uzale˝niona od osiàganych

w pracy wyników. Biuro Kontroli KGP sprawdzi w paê-

dzierniku, w jaki sposób przyznawano nagrody poli-

cjantom z przekazanych przez komendanta g∏ówne-

go 40 milionów z∏otych. W ostatnim kwartale 2006 r.

do wszystkich jednostek Policji zostanie z KGP prze-

lana kolejna transza pieni´dzy. B´dzie ona jednak

po raz pierwszy zró˝nicowana na poziomie poszczegól-

nych województw. Garnizony, które osiàgnà lepsze wy-

niki w pracy, otrzymajà wi´cej pieni´dzy, ni˝ te, które

gorzej radzà sobie z zapobieganiem i Êciganiem prze-

st´pczoÊci. W sumie w 2006 roku na ka˝dego zatrud-

nionego policjanta zostanie przeznaczonych na nagro-

dy Êrednio po 1000 z∏otych – dwukrotnie wi´cej ni˝

przed rokiem. RównoczeÊnie komendant g∏ówny po-

stanowi∏, aby ze swoich Êrodków (na nagrody w KGP)

wynagradzaç raz na kwarta∏ najlepszych prze∏o˝onych

ró˝nego szczebla – po jednym z ka˝dego wojewódz-

twa. (pablob – ifp.)”

KOMU DAå?
Przepisy sà bardzo lakoniczne. Zarzàdzenie ministra

SWiA z 20 czerwca 2002 r. rozdz. 2 par. 10 mówi, ˝e:

„Policjantowi mo˝na przyznaç nagrod´ za wzorowe

wykonywanie zadaƒ s∏u˝bowych, przejawianà inicjaty-

w´ w s∏u˝bie oraz podnoszenie kwalifikacji zawodo-

wych”, a tak˝e za „dokonanie czynu Êwiadczàcego

o odwadze oraz za s∏u˝b´ w trudnych warunkach, wy-

magajàcych znacznego nak∏adu pracy”. Nie przyznaje

si´ ich policjantom ukaranym karà dyscyplinarnà

do czasu jej zatarcia, skazanym wyrokiem sàdu lub

kiedy post´powanie karne zosta∏o warunkowo umo-

rzone. 

Ostatnio do oceny pracy policjantów zacz´to stoso-

waç system punktowy. Jego pomys∏odawcy nie sposób

ustaliç. Zdania na temat punktów sà podzielone, ale

zdecydowana wi´kszoÊç nagradzanych, i nagradzajà-

cych, jest im przeciwna. Bo jeÊli b´dziemy przyznawaç

punkty za legitymowanie, to policjant mo˝e np. wyle-

gitymowaç wycieczk´ szkolnà, nie ruszajàc si´ z miej-

sca, i jest lepszy od tego, który si´ nabiega∏ przez ca∏y

dzieƒ za kilkoma lumpami. JeÊli za mandaty, to nie b´-

dzie zmi∏uj dla obywatela, zero prewencji… itd., itd.

PO 300 Z¸ NA G¸OW¢ 
Komendant KPP w ¸ukowie (woj. lubelskie) w br. ma

do dyspozycji 60 087 z∏ (brutto) na nagrody i zapomo-

gi dla 180 podleg∏ych mu policjantów (oko∏o 330 z∏

na g∏ow´ rocznie). W ub.r. mia∏ prawie 100 tys. z∏,

a w rekordowym 2003 r. 194 536 z∏, czyli po 1080 z∏

na jednego zatrudnionego funkcjonariusza.

– W obecnej sytuacji nagradzam moich podw∏adnych

– mówi m∏. insp. Wies∏aw ¸otwiƒski – tylko za zatrzy-

manie sprawców przest´pstw na goràcym uczynku i to

w wyniku wykazania du˝ej inicjatywy i zaanga˝owania

▲

„W grudniu ub.r. komendant g∏ówny Policji powo∏a∏ zespó∏,
który pracuje nad nowymi zasadami oceniania komend
wojewódzkich. Zgodnie z powstajàcym projektem 
po zakoƒczeniu ka˝dego kwarta∏u komendant g∏ówny
przeka˝e znaczàce fundusze na nagrody specjalne 
tym KWP, które uzyskajà najlepsze wyniki w ograniczaniu
przest´pczoÊci. W ka˝dej KPP i KMP natomiast komendanci
nagrodzà tych funkcjonariuszy, którzy najbardziej
przyczynili si´ do sukcesu. WysokoÊç tego funduszu
nagrodowego wzrasta w br. prawie trzykrotnie w stosunku
do roku ubieg∏ego” – miesi´cznik „Policja 997”, marzec 2006 r.
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(a nie np. zbiegu okolicznoÊci) albo funkcjonariuszy

z dochodzeniówki za wykrycie jakiejÊ wyjàtkowo trud-

nej sprawy kwotà po 250, 300 z∏ (200–240 z∏ do r´ki

– red.). Na wi´cej mnie nie staç mimo najszczerszych

ch´ci. System punktowy stosuj´ tylko do oceniania

wyników pracy i to te˝ po dok∏adnej analizie. Bo ich

zbieranie mo˝e byç przys∏owiowà sztukà dla sztuki,

a nie rzetelnà pracà. No i czekam na spe∏nienie obiet-

nic, które na poczàtku roku ukaza∏y si´ w prasie.

KPP w ÂwinoujÊciu dysponuje kwotà 35 tys. z∏

na 102 funkcjonariuszy (Êrednio 333 z∏ brutto na poli-

cjanta w ciàgu roku). Po przeciwleg∏ej stronie Polski

KPP w Ustrzykach Dolnych ma 22 800 z∏ na nagrody

i zapomogi dla 71 mundurowych (co daje 321 z∏

na g∏ow´). W Êrodku kraju KMP w Skierniewicach 

rzàdzi si´ sumà 51 720 z∏ na 168 policjantów (308 z∏

brutto na g∏ow´). 

– W br. wystàpi∏em ju˝ kilkakrotnie do komendanta

wojewódzkiego w ¸odzi – mówi szef KMP w Skiernie-

wicach insp. Ryszard Zaborski – o wyró˝nienie moich

policjantów za sukcesy w realizacji g∏oÊnych medialnie

i wa˝nych dla bezpieczeƒstwa naszego miasta spraw

narkotykowych. Otrzymali po 700 z∏ brutto. Ja tak

wiele daç im nie mog´, ˝eby nie wyczerpaç swojego

bud˝etu ju˝ w pierwszym kwartale.

Bud˝et nagrodowo-zapomogowy KWP w Krakowie

to 1 379 tys. z∏ brutto na nagrody i zapomogi dla ca∏e-

go województwa, z tego 387 tys. dla KWP. Statystycz-

nie na zatrudnionego w KWP przypada 309 z∏, dla po-

zosta∏ych po 132 z∏ brutto. Ponadto na 20 komend 

powiatowych i miejskich przewidziano w br. 2 128 tys.

Dzielàc je przez 6279 etatów, otrzymujemy 339 z∏

brutto na jednego policjanta w Ma∏opolsce. W ubie-

g∏ym roku wydano 1 835 tys. dla KWP (Êrednia 1460

z∏) i 3 138 tys. (Êrednia 500 z∏) dla KPP i KMP.

WYJÑTKI
– 1 marca br. wprowadziliÊmy nowy system oceny pra-

cy policjantów pe∏niàcych s∏u˝by patrolowe, patrolo-

wo-interwencyjne i wywiadowcze w ca∏ym wojewódz-

twie – mówi komendant KWP w Krakowie nadinsp.

Adam Rapacki. – Nasz system oceny oparty jest na po-

równaniu zaanga˝owania poszczególnych policjantów

do efektywnoÊci ca∏ego ogniwa, komórki czy jednost-

ki. Premiowani sà policjanci, którzy z w∏asnej inicjaty-

wy reagujà na przypadki naruszenia porzàdku prawne-

go. Pierwszym etapem jest ocena dokonana w ogni-

wie, w którym pe∏nià s∏u˝b´, nast´pnie w komisaria-

cie, komendzie powiatowej lub miejskiej. Za ka˝dym

razem typowanych jest trzech najlepszych, a spoÊród

nich KWP wy∏ania najlepszych z najlepszych w skali

ca∏ego województwa.

Dopiero po przejÊciu takiego sita za zaj´cie I miej-

sca w województwie mo˝na dostaç oko∏o 2000 z∏. 

Tyle w∏aÊnie dosta∏ sier˝. szt. Tomasz Sieczka z KMP

w Tarnowie (wyjàtek potwierdzajàcy regu∏´?).

W I kwartale br. zatrzyma∏ 32 poszukiwanych, pi´ciu

dilerów narkotyków, trzech przest´pców na goràcym

uczynku, dwóch nietrzeêwych kierujàcych i jednego

pasera. 

– Tak wysoka nagroda zdarzy∏a mi si´ po raz pierw-

szy – mówi najlepszy policjant w Ma∏opolsce. – Wcze-

Êniej dostawa∏em od komendanta miejskiego po oko-

∏o 300 z∏ na r´k´.

W woj. Êlàskim opracowano specjalne tabele dla po-

szczególnych pionów. Np. funkcjonariusz prewencji

musi zatrzymaç pi´ciu nietrzeêwych kierowców, by

dostaç nagrod´, jego kolega z ruchu drogowego – 10.

Ten podzia∏ jest logiczny, bo wynika z charakteru s∏u˝-

by (drogówce ∏atwiej zatrzymaç pijanego kierowc´ ni˝

patrolówce).

– Od komendanta powiatowego dostaj´ po 105,30 z∏

na r´k´ za zatrzymanie sprawcy przest´pstwa na gorà-

cym uczynku lub pi´ciu nietrzeêwych kierujàcych

– mówi st. sier˝. Grzegorz P∏aczek z KPP w Myszko-

wie (woj. Êlàskie). – Czy jest to motywacja do lepszej

pracy? Przy naszych zarobkach ka˝dy grosz si´ liczy.

– Ja dosta∏em 480 z∏ do r´ki za wykrycie sprawców

kradzie˝y krzy˝y z zabytkowego cmentarza. Bardziej

si´ ucieszy∏em z tego, ˝e wreszcie zatrzymaliÊmy z∏o-

dziei ni˝ z tych pieni´dzy – przyznaje asp. Jacek Kry-

towski z tej samej KPP. 

▲

„W porównaniu z rokiem ubieg∏ym zapewniliÊmy
ponaddwukrotnie wi´cej Êrodków finansowych na nagrody
dla policjantów (z 40 mln w 2005 r. do ponad 100 mln 
w 2006 r.). B´dà nimi dysponowali komendanci miejscy 
i powiatowi, a funkcjonariusze realnie odczujà to w swoich
kieszeniach. Doprowadzimy do tego, by ich s∏u˝ba by∏a
w∏aÊciwie motywowana finansowo…” – Marek Bieƒkowski,
komendant g∏ówny Policji, kwiecieƒ 2006 r. 
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ZAMIAST RADOÂCI – ˚AL
– ˚eby nagrody finansowe dzia∏a∏y motywujàco, 

muszà byç spe∏nione pewne standardy – mówi pod-

insp. Ma∏gorzata Chmielewska, psycholog koordyna-

tor z KGP. – Przede wszystkim czytelny, jasny i precy-

zyjny mechanizm ich przydzielania. Nie chodzi

o modne ostatnio punkty, ale o rzeczywistà, indywidu-

alnà ocen´. Nie mo˝na przecie˝ przyjàç, ˝e nagradza-

my tylko za zatrzymanie na goràcym uczynku albo po-

szukiwanego listem goƒczym, bo funkcjonariusze nie-

pracujàcy w wydzia∏ach kryminalnych czy patrolowych

nigdy nie mieliby szansy na nagrod´ uznaniowà, 

choçby nie wiem, jak si´ starali. Chodzi o to, co jest

standardem na danym stanowisku, a co poza ten stan-

dard znacznie wykracza. 

– Równie wa˝na jest forma wr´czania nagrody

– kontynuuje pani psycholog. – Zupe∏nie inaczej to

wyglàda, jeÊli pracownik idzie do okienka i otrzymuje

jà w kasie, a inaczej gdy jest zaproszony do komendan-

ta. Pod warunkiem jednak, ˝e komendant w tym 

czasie nie odbiera dziesiàtków telefonów albo nie wy-

chodzi w trakcie uroczystoÊci w wa˝niejszych spra-

wach. Liczy si´ równie˝ czas. Im póêniej, tym mniej-

sze znaczenie ka˝dego wyró˝nienia.

Policyjna praktyka cz´sto jednak wyglàda tak, ˝e

wszystkim daje si´ po równo dwa razy w roku

– na Âwi´to Policji i Bo˝e Narodzenie. To ˝adna moty-

wacja. Ró˝nice po 5 czy 10 z∏ te˝ niczego nie zmienià.

Ale najgorsze sà nadzieje. W br. obiecywano najlep-

szym policjantom wysokie nagrody. Niektórzy zacz´li

wi´c ju˝ planowaç, co za to kupià. Potem okaza∏o si´,

˝e dostali po 105,30 z∏ na r´k´. Zamiast radoÊci

(bo 100 z∏ ka˝demu si´ przyda) jest ˝al, ˝e znów nie

wystarczy∏o na marzenia. ■

TADEUSZ NOSZCZY¡SKI
zdj. Wojciech Basiƒski, Anna Michejda

R E K L A M A

JACEK SOBOLEWSKI –
zast´pca komendanta g∏ównego Policji:

– Oko∏o 40 mln z∏ uruchomiono w po∏owie lipca br.,
po sprawdzeniu stanu etatowego w Policji, aby na jedne-
go funkcjonariusza przypad∏o Êrednio po 400 z∏. Nie
oznacza to jednak, ˝e wszyscy z okazji Êwi´ta naszej for-
macji powinni tyle dostaç. Ârodki na nagrody uznaniowe zosta∏y przeka-
zane do dyspozycji komendantom wojewódzkim, miejskim i powiato-
wym i to od nich zale˝a∏o, jak je podzielili.

▲
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Coraz wi´cej formacji, które majà staç na stra˝y prawa
i porzàdku, tworzy specjalne grupy interwencyjne,
mniej lub bardziej wzorowane na policyjnych 
oddzia∏ach antyterrorystycznych. Czy w ka˝dym przy-
padku jest to uzasadnione?

Majà podobne, a czasem lepsze uzbrojenie i wyposa˝enie. Hi-

tem sta∏a si´ kominiarka – nieod∏àczny ju˝ element umun-

durowania specjalnego. Znak firmowy „twardziela”. Tym-

czasem...

Kominiarki w s∏u˝bach mundurowych rzeczywiÊcie kiedyÊ budzi∏y
respekt. (...) Teraz sà tak popularnym elementem wyposa˝enia paƒ-
stwowych, samorzàdowych i prywatnych podmiotów odpowiedzial-
nych za ochron´ osób i mienia, ˝e budzà respekt wszystkich, tylko nie
naprawd´ groênych przest´pców. (...) Pragnienie posiadania kombi-
nezonów specjalnych (koniecznie czarnych) wynika, podobnie jak
w przypadku kominiarki, z kompleksu „gorszej s∏u˝by” – pisze na ∏a-

mach „Forum Penitencjarnego” kpt. Ireneusz Wolman z Biura

Ochrony Centralnego Zarzàdu S∏u˝by Wi´ziennej („Nie wszyst-

ko z∏ote, co czarne” FP 5/2006). Jego s∏owa mo˝na odnieÊç nie

tylko do SW.

OD PRZYBYTKU NIE BOLI?
Kominiarki i kombinezony to symbole, za którymi kryje si´ wie-

le istotnych kwestii: Ilu parapolicyjnych specformacji tak na-

prawd´ potrzebujemy? Jakà cz´Êç obowiàzków pionu AT i poli-

cyjnych wydzia∏ów realizacyjnych majà przejàç? Gdzie powin-

na byç granica ich uprawnieƒ? W jakim stopniu b´dà ze sobà

wspó∏pracowa∏y, a w jakim konkurowa∏y? Na ile wyposa˝enie

i uzbrojenie oddzia∏ów podyktowane jest rzeczywistymi wymaga-

niami s∏u˝by, a na ile ambicjami ludzi, którzy doprowadzili do ich

utworzenia?

Trudno o jednoznacznà odpowiedê na te pytania.

DWÓCH POLAKÓW, TRZY ZDANIA
Skala ró˝nego rodzaju zagro˝eƒ i stojàce za tym olbrzymie pieniàdze
i zorganizowana przest´pczoÊç wymuszajà, aby niektórych „zleceƒ” po-
dejmowa∏y si´ odpowiednio przeszkolone i uzbrojone grupy... nie
wszystkim mo˝e zajmowaç si´ Policja – pisze na forum dyskusyjnym

wortalu sztab.org., poÊwi´conego formacjom specjalnym i mundu-

rowym, jego wspó∏twórca i by∏y ˝o∏nierz GROM „wodzu”. 

Je˝eli CBA ma zwalczaç ∏apownictwo w urz´dach paƒstwowych, to
myÊl´, ˝e nie potrzebuje grupy realizacyjnej. Czy pani Zosia nosi gloc-
ka w torebce albo nó˝ w cholewce futrzanych kozaczków? – ironizuje

natomiast „Kain”. 

Wyrzutnie lin i tego typu bajery... po co im to? Urzàd skarbowy po-
winien pilnowaç skarbu paƒstwa, a nie puszczaç kup´ kasy na coÊ,
czym mo˝e zajmowaç si´ AT lub PS SG. Lepiej ten ca∏y sprz´t rozdaç
po SPAP oraz SG i im zlecaç takie akcje (bo du˝o ich nie ma) – to

z kolei opinia „surv” o policji skarbowej.

W TLE... PIENIÑDZE
Mno˝yç podmioty czy wzmacniaç jeden – ten dylemat powraca jak

bumerang. Stosunek do niego samych policyjnych „ateciaków” naj-

lepiej oddaje wypowiedê, by∏ego ju˝, antyterrorysty Darka. 

– Tworzenie jakichÊ grup interwencyjnych przy stra˝ach miejskich

to ewidentne nieporozumienie, bo one powinny zajmowaç si´ zapew-

nianiem porzàdku, a nie bezpieczeƒstwa – mówi. – JeÊli natomiast

swoje zespo∏y bojowe chcà mieç sokiÊci, skarbówka czy CBA, nie ma

sprawy, niech robià swoje, mo˝e Policja b´dzie mia∏a mniej pracy. Ty-

le ˝e jeÊli np. w Wydziale Realizacyjnym KSP za psie pieniàdze nad-

stawia si´ karku niemal ka˝dego tygodnia, a w jakiejÊ formacji po-

za Policjà, bioràc udzia∏ w akcji od wielkiego dzwonu, b´dzie si´ do-

stawa∏o znacznie wi´kszà kas´, to nastàpi odp∏yw wyszkolonych ludzi

z Policji. To zagro˝enie dla „firmy”, bo policjanta AT nie tak ∏atwo za-

stàpiç. ˚eby by∏ naprawd´ dobry, musi przepracowaç oko∏o 5–7 lat. ■

PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. archiwum
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Specgrup´
ka˝dy ma
Oto krótki przeglàd grup specjalnego przeznaczenia 
w s∏u˝bach poza Policjà. Czytelnikowi pozostawiamy
ocen´ zasadnoÊci istnienia niektórych z nich, tudzie˝
koniecznoÊci zapewnienia im takiego a nie innego 
wyposa˝enia.

STRA˚ GRANICZNA
Ka˝dy z 12 oddzia∏ów ma w swojej strukturze 20–30-osobowy plu-

ton specjalny, majàcy za zadanie m.in.: patrolowanie „zielonej” gra-

nicy, zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych podejrzanych,

„wejÊcia” na posesje przemytników itp. Istnieje te˝ Zespó∏ Inter-

wencji Specjalnych NadwiÊlaƒskiego Oddzia∏u SG, który m.in.:

prowadzi ochron´ antyterrorystycznà i pirotechnicznà w placów-

kach SG na 5 lotniskach, wspiera kontrole legalnoÊci pobytu cudzo-

ziemców w sytuacjach zwi´kszonego ryzyka (np. na Stadionie Dzie-

si´ciolecia). Na wyposa˝eniu PS SG znajdujà si´: kombinezony

z nomeksu (zielone), kamizelki taktyczne i kuloodporne, kevlarowe

he∏my, gogle, kominiarki, ochraniacze na ∏okcie i kolana, buty

Hi-Tec, r´kawice strzeleckie. Uzbrojenie to: pistolety Glock 17,

Walther P99, a tak˝e pistolety maszynowe Pm-84p, karabinki kbk

AKMS i karabiny wyborowe SWD. W jednostce centralnej u˝ywa-

ne sà ró˝ne wersje pistoletów maszynowych MP-5 oraz strzelby

g∏adkolufowe Mossberg (tak˝e z oÊwietleniem taktycznym); snaj-

perzy majà do dyspozycji karabiny SIG Sauer-3000. Funkcjonariu-

sze PS SG cz´sto çwiczà wspólnie ze SPAP i oddzia∏ami specjalny-

mi ˚andarmerii Wojskowej.

AGENCJA BEZPIECZE¡STWA WEWN¢TRZNEGO
Jednostkà AT jest Wydzia∏ V Departamentu Post´powaƒ Karnych,

który wywodzi si´ z utworzonej w 1993 r. Grupy Zabezpieczenia

Realizacji ówczesnego UOP (od 1998 r. V Wydzia∏ Zabezpieczenia

Realizacji i Dzia∏aƒ Antyterrorystycznych UOP). Jego zadania to

m.in.: zatrzymywanie terrorystów i osób podejrzanych o zwiàzki

z organizacjami terrorystycznymi przebywajàcych w Polsce, udzia∏

m.in. w: zwalczaniu zorganizowanych grup przest´pczych, zabez-

pieczaniu wizyt oficjalnych goÊci i szefów zagranicznych s∏u˝b spe-

cjalnych. Wyposa˝enie jest zbli˝one do policyjnych jednostek AT;

uzbrojenie nieco lepsze: pistolety Glock 17 i 19 oraz SIG Sauer

P226 i P228, pistolety maszynowe MP-5 (ró˝ne wersje) i karabin-

ki szturmowe G36 C, strzelby g∏adkolufowe Mossberg, w tym

z oÊwietleniem taktycznym, a tak˝e karabiny snajperskie SIG 

Sauer-3000. Jeszcze za czasów UOP cz´Êç funkcjonariuszy „piàtki”

przesz∏a szkolenia prowadzone przez instruktorów z Navy Seals,

Delta Force, SWAT.

˚ANDARMERIA WOJSKOWA
OS-y, czyli Oddzia∏y Specjalne ˚W majà swoje siedziby w: Warsza-

wie, Miƒsku Mazowieckim i Gliwicach (czwarty ma stacjonowaç

w Poznaniu). Sà nie tyle ˝andarmerià wojskowà, co po prostu ˝an-

darmerià. Powsta∏y z myÊlà o wspieraniu Policji w sytuacjach nad-

zwyczajnych (ataków terrorystycznych, kl´sk ˝ywio∏owych itd.)

i jako jedyne spoÊród jednostek wojskowych mogà prowadziç w kra-

ju dzia∏ania o charakterze policyjnym (GROM mo˝e to robiç za gra-

nicà). Wa˝nà cz´Êcià ich s∏u˝by sà misje pokojowe („Osy” znalaz∏y

si´ w sk∏adzie polskiego kontyngentu wys∏anego do Konga w celu

strze˝enia porzàdku podczas lipcowych wyborów w tym roku)

i wspó∏praca mi´dzynarodowa. Oddzia∏ z Miƒska stanowi cz´Êç Eu-

ropejskich Si∏ ˚andarmerii, a gliwicki wchodzi w sk∏ad Wielonaro-

dowego Batalionu ˚andarmerii Wojskowej NATO. Umundurowa-

nie OS ˚W (tak˝e kamizelki taktyczne i kuloodporne) barwà
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i oznaczeniami odpowiada standardom Wojska Polskiego, lecz ich

wyposa˝enie i uzbrojenie jest dalece odmienne. Na potrzeby OS

zakupiono m.in.: przenoÊne bramki do wykrywania materia∏ów wy-

buchowych; uzbrojenie stanowià: pistolety Glock 17, karabinki

szturmowe Beryl 2003 i strzelby g∏adkolufowe Mossberg i Impera-

tor; oddzia∏ warszawski dysponuje ponadto karabinami snajperski-

mi SAKO TRG-21 z noktowizorami i t∏umikami. Cz´sto organizo-

wane sà wspólne szkolenia OS ˚W i SPAP.

STRA˚ OCHRONY KOLEI
Starsza ni˝ Policja formacja (Stra˝ Kolejowa zosta∏a powo∏ana w listo-

padzie 1918 r.) ma w swojej strukturze etatowe grupy operacyjno-in-

terwencyjne (GOI) dzia∏ajàce przy ka˝dej z oÊmiu komend regional-

nych SOK (wywodzàce si´ z utworzonych w 1982 r. oddzia∏ów ope-

racyjnych ówczesnej S∏u˝by Ochrony Kolei). Ich zadania to m.in.:

prowadzenie – cz´sto po cywilnemu – rozpoznania, ochrona

transportów podwy˝szonego ryzyka, zabezpieczenia pociàgów

i obiektów kolejowych w trakcie szczególnych wydarzeƒ – takich,

jak ostatnio przejazdy kibiców na mundial czy wizyta papie˝a.

Funkcjonariusze GOI sà wyposa˝eni podobnie, jak SPAP i PS SG.

Ich uzbrojenie stanowià: pistolet Walther P99, pistolety maszyno-

we Pm-84p Glauberyt. W szkoleniu cz´sto uczestniczà instrukto-

rzy SPAP. 

S¸U˚BA WI¢ZIENNA
Nie dysponuje wyodr´bnionymi pododdzia∏ami interwencyjnymi,

ale w wi´kszoÊci ze 156 wi´zieƒ i aresztów Êledczych funkcjonujà

grupy nieetatowe. Ich cz∏onkowie, poza wykonywaniem obowiàz-

ków, szkolà si´ tak˝e m.in. w: technikach interwencji, taktyce

wejÊç do pomieszczeƒ, strzelaniu itd. Pomagajà im w tym instruk-

torzy SPAP. Grupy interwencyjne SW sà umundurowane w moro

lub kombinezony specjalne. Ich wyposa˝enie to: kamizelki tak-

tyczne, ochraniacze ∏okci i kolan, he∏my z goglami lub kaski z os∏o-

nami twarzy (chroniàcymi np. przed opluciem przez nosiciela

HIV). Uzbrojenie to kilka typów pistoletów – od leciwego P-83

po Walthera P99, pistolety maszynowe Pm-84p, karabinki kbk

AKMS, strzelby g∏adkolufowe Mossberg.

POLICJA SKARBOWA
Przy niektórych urz´dach kontroli skarbowej istniejà oddzia∏y spe-

cjalne, umundurowaniem i wyposa˝eniem przypominajàce policjan-

tów AT. Ich funkcjonariusze noszà kombinezony specjalne i kami-

zelki taktyczne, buty Hi-Tec, ochraniacze na stawy, he∏my i gogle.

Majà prawo do: „broni palnej bojowej, pistoletów maszynowych

i broni g∏adkolufowej”. Interesujàco prezentuje si´ lista wyposa˝e-

nia tych „kontrolerów skarbowych” – m.in.: ochraniacze s∏uchu,

noktowizory i gogle noktowizyjne, lornetki pryzmatyczne, celowni-

ki noktowizyjne i holograficzne, koce antyod∏amkowe, walizki piro-

techniczne, ∏omy, toporki wielozadaniowe, tarany i ci´˝kie m∏oty,

no˝yce do ci´cia metalu, liny alpinistyczne i desantowe wraz z ku-

szami do ich wystrzeliwania, pontony, pe∏ne wyposa˝enie p∏etwo-

nurkowe, r´kawice bokserskie i kimona z pasem. A tak˝e zestawy

turystyczne: Êpiwór, namiot, zestaw przeciw AIDS (!?), kuchenka

z butlà gazowà, termos, kàpielówki i czepek p∏ywacki, klapki i r´cz-

niki frotté (du˝y i ma∏y), myd∏o.

GRUPY MOBILNE S¸U˚BY CELNEJ
Ubodzy krewni na tle innych formacji interwencyjnych. Funkcjona-

riusze noszà: jednocz´Êciowe kombinezony, kamizelki taktyczne,

buty skoczki, czapki dokerki i kominiarki. Ich wyposa˝enie to Êrod-

ki przymusu bezpoÊredniego, lecz projekty zmian w SC zak∏adajà

uzbrojenie tysiàca ludzi w broƒ krótkà (przewidywany koszt wypo-

sa˝enia jednego funkcjonariusza – ∏àcznie ze szkoleniem, zakupem

amunicji i serwisowaniem – 4750 z∏, przy cenie 2000 z∏ za jednost-

k´ broni).

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE
Szef nowej instytucji Mariusz Kamiƒski potwierdzi∏, ˝e w jej struk-

turach znajdzie si´ 15–20-osobowy oddzia∏ „uzbrojony po z´by”.

Nie wiadomo dok∏adnie, co ma to oznaczaç, ale najprawdopodob-

niej funkcjonariusze b´dà uzbrojeni w karabinki szturmowe G36 C,

pistolety Glock 19 i 17 lub Walthery P99; ich umundurowanie i wy-

posa˝enie b´dzie zbli˝one do AT. 

GRUPY REALIZACYJNE STRA˚Y MIEJSKICH 
I GMINNYCH
Formacja stra˝y od dawna ju˝ ma chrapk´ na utworzenie „grup bo-

jowych” i prawdopodobnie tego dopnie. B´dziemy mieli nowych

„kominiarzy”? ■

PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. autor, Piotr Kochaƒski („Forum Penitencjarne”)





21 lipca br. Komend´ G∏ównà
Policji odwiedzi∏ prezydent RP
Lech Kaczyƒski. Na pamiàtkowej
tablicy umieszczono nazwiska
kolejnych policjantów poleg∏ych 
w s∏u˝bie. W uroczystoÊciach
uczestniczy∏ Rafa∏ek, syn sier˝ant
Agnieszki Gronostaj, która w wieku
28 lat zgin´∏a w Ârodzie Âlàskiej

W lipcu Êlubowali s∏u˝yç z nara˝eniem ˝ycia, kiedyÊ, byç
mo˝e, jak genera∏ Andrzej Matejuk, b´dà nara˝aç nogi 
w meczu z reprezentacjà artystów polskich

Z okazji Âwi´ta Policji prezydent nada∏
policjantom najni˝sze i najwy˝sze stopnie
oficerskie. Absolwenci Wy˝szej Szko∏y Policji 
w Szczytnie zostali podkomisarzami, 
a Waldemar Jarczewski, zast´pca 
komendanta g∏ównego, nadinspektorem



Analiza kryminalna, System Meldunku Informacyjnego,
wywiad... Fajne, ale dla mnie i tak ˝adnego z tego
po˝ytku – do dzisiaj rozumuje tak niejeden policjant,
nawet kryminalny, nie mówiàc ju˝ o prewencjuszu.
Du˝y b∏àd, który pociàga za sobà kolejne.

P olicja jest niczym zespó∏ kó∏ek, z których ka˝de kr´ci si´ we

w∏asnym kierunku i rytmie – obrazowo t∏umaczy naczelnik

Wydzia∏u Rozpoznania i Werbunku Biura Wywiadu Krymi-

nalnego KGP podinsp. Tomasz Cichoƒ. – Tu ruch drogowy, tam

prewencja, obok kryminalni. Czemu by nie utworzyç spójnego 

systemu kó∏ z´batych, gdzie ka˝dy trybik porusza∏by ca∏y 

mechanizm?

TO W CZYM PROBLEM?
Próbà uruchomienia z´batek by∏y przygotowania do mundialu,

w ramach których w marcu na wspólnej odprawie spotkali si´ za-

st´pcy komendantów wojewódzkich ds. kryminalnych i prewencyj-

nych oraz przedstawiciele biur KGP: Kryminalnego, Wywiadu 

Kryminalnego, G∏ównego Sztabu Policji, Kontroli, Komunikacji 

Spo∏ecznej.

– By∏a to pierwsza taka odprawa, wi´c nie nale˝a∏o oczekiwaç

wielkich efektów, ale ca∏oÊç wysz∏a naprawd´ kiepsko – mówi je-

den z nich. – Nie chodzi tylko o kwesti´ pseudokibiców, po prostu

widaç by∏o, ˝e nie ma pomys∏u na wspó∏dzia∏anie pionów, na prze-

p∏yw informacji mi´dzy nimi.

Gdy zast´pca komendanta g∏ównego Policji insp. Waldemar Jar-

czewski zada∏ pytanie: „Gdzie praca operacyjna jest na tyle dobra,

˝e macie potrzebne wam wiadomoÊci albo otrzymujecie je na 3–4

dni przed imprezà masowà?”, wÊród przyby∏ych z terenu zapad∏a

cisza. Konkretnej odpowiedzi nie uzyska∏ równie˝ na kolejne pyta-

nie: „Skoro nigdzie, to w czym problem?”. 

– Nie zawsze rozró˝niane sà terminy: „rozpoznanie” i „rozpraco-

wanie” – mówi podinsp. Cichoƒ. – Sprzyja temu nieprecyzyjnoÊç

niektórych sformu∏owaƒ w obowiàzujàcych przepisach. Konse-

kwencjà jest niew∏aÊciwe sporzàdzanie dokumentów i z∏y obieg

informacji. Na szcz´Êcie przygotowywane zmiany wyraênie rozgra-

niczà te obszary.

Rozpoznanie jest gromadzeniem wszelkich informacji np. o pro-

blemie, Êrodowisku, obszarze, rozpracowanie natomiast dotyczy

konkretnego przest´pstwa czy cz∏owieka.

▲

Syndrom ksi´gowego
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ZASZ¸OÂCI Z PRZESZ¸OÂCI
Byç mo˝e jednak najwi´kszym problemem sà sami policjanci, 

a raczej ich mentalnoÊç i przyzwyczajenia.

– Dzia∏a „syndrom ksi´gowego” – twierdzi szef rozpoznania

BWK KGP. – Kiedy wprowadzono maszyny liczàce, ksi´gowi sta-

wiali je na biurkach, ale po cichu dalej „r´cznie liczyli s∏upki”. 

Podobny stosunek do nowoÊci przejawiajà policjanci.

Nie udaje si´ te˝ wprowadziç do powszechnej ÊwiadomoÊci zasa-

dy, ˝e pozyskana informacja jest w∏asnoÊcià Policji, a nie funkcjona-

riusza.

– W wydzia∏ach kryminalnych nie ma takiego nadzoru, jak w do-

chodzeniowych, gdzie ka˝da pojawiajàca si´ w aktach osoba musi

byç przes∏uchana, informacja wi´c zostaje i jest na bie˝àco dost´p-

na dla prze∏o˝onego lub prokuratora przeglàdajàcego materia∏y

Êledztwa – mówi naczelnik. – Policjanci zdobywajà wiadomoÊci

i k∏adà je do „swoich”, coraz bardziej puchnàcych, teczek. Cz´Êç

sprawdzajà, cz´Êç czeka, a˝ funkcjonariusz nimi si´ zajmie. Z cza-

sem niektóre umykajà uwadze.

Tymczasem, gdyby wiadomoÊci trafia∏y do Systemu Meldunku

Informacyjnego (SMI), mog∏yby podlegaç ciàg∏ej analizie krymi-

nalnej i okazaç si´ wa˝ne w Êledztwach, o prowadzeniu których

„w∏aÊciciel” informacji nie ma najmniejszego poj´cia.

– Powinno byç tak, ˝e ka˝da policja wie tyle, ile s∏u˝àcy w niej

ludzie – mówi dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego KGP insp.

Wies∏aw Kordas. – U nas tak nie jest.

WIEDZY TRZEBA, NIE STATYSTYKI
By analityk móg∏ coÊ zaoferowaç kolegom z innych pionów, musi

mieç odpowiednie narz´dzia pracy, czyli dostatecznà liczb´ dobrze

opracowanych meldunków w SMI. Tymczasem tych brakuje.

Na przyk∏ad we wrzeÊniu 2004 roku za∏o˝ono w SMI podzbiór „Ki-

bic” (informacje o osobach zak∏ócajàcych przebieg imprez maso-

wych). Do 20 wrzeÊnia nast´pnego roku znalaz∏o si´ w nim rap-

tem 176 meldunków i 639 obiektów analitycznych „osoba” (w KSP

wprowadzono przez ten czas tylko 1 meldunek!). Jak mizerne by∏y

to rezultaty, Êwiadczy fakt, ˝e przez kolejne pó∏ roku (do 24 mar-

ca 2006 r.) do podzbioru trafi∏o ju˝ 2399 meldunków i 3649 obiek-

tów analitycznych „osoba”. Po majowej „bitwie warszawskiej”

na Starym MieÊcie wp∏ywajà kolejne.

– NieregularnoÊç wprowadzania meldunków by∏a dotychczaso-

wym b∏´dem – przyznaje podinsp. Cichoƒ. – Nawet w jednej z ko-

mend wojewódzkich, która jako jedyna stworzy∏a sensowny algo-

rytm post´powania dla policjantów zajmujàcych si´ pseudokibica-

mi, czego efektem jest doskona∏e rozpoznanie w Êrodowisku, 

z ponad 6000 zidentyfikowanych z personaliów i twarzy osób

do „Kibica” wprowadzono tylko 81 meldunków (stan na luty 2006

roku).

Paradoksalnie, równie cz´sto zdarza si´, ˝e meldunki sypià si´

jak z r´kawa, tyle ˝e wartoÊç zawartych w nich informacji jest dla

SMI po prostu ˝adna.

– Meldunek, ˝e X i Y chcà wieczorem dokonaç napadu na sklep,

jest informacjà wyprzedzajàcà, do realizacji przez wydzia∏ krymi-

nalny, ale nie nadaje si´ do SMI – mówi dyrektor Kordas. – Tylko

˝e niektórzy najwyraêniej wcià˝ myÊlà kategoriami dawnej statysty-

ki i chcà si´ na gwa∏t wykazaç.

Meldunki s∏ane do SMI powinny zawieraç trojakiego rodzaju

informacje:

– dane identyfikujàce (typowe personalia „obiektu”),

– dane powiàzujàce (np.: gdzie „obiekt” bywa?, o czym mówi?,

z kim utrzymuje kontakty?),

– dane opisujàce (np.: kim „obiekt” jest w grupie?, czym si´ zaj-

muje?).

NIEWYKORZYSTANI PREWENCJUSZE
Cz´stym b∏´dem, przede wszystkim policjantów pionu prewencji,

jest to, ˝e nie zbierajà pe∏nych danych np. przy okazji kontroli dro-

gowych czy legitymowania.

– Na przyk∏ad funkcjonariusze zatrzymujà za przekroczenie

pr´dkoÊci samochód, w którym jadàce osoby ubrane sà w kurtki

z naszywkami „Cracovia – ¸owcy Psów” – t∏umaczy naczelnik Ci-

choƒ. – Policjanci nie wysy∏ajà o tym meldunku do SMI, a ju˝ mo-

glibyÊmy mieç powiàzania: kto?, z kim?, jakim samochodem?, na

jakiej rejestracji? To najprostsze informacje do uzyskania w tej sy-

tuacji, a niewykluczone, ˝e prowadzi∏yby do innych. Wed∏ug niego

du˝e pole do popisu mogà mieç dzielnicowi.

– Pracownicy operacyjni nigdy nie b´dà dysponowaç takà wiedzà,

jak oni – t∏umaczy. – Mo˝na te˝ wykorzystaç fakt, ˝e widok ich mun-

durów raczej nikogo nie dziwi i poprosiç o ustalenie pewnych rzeczy.

KORZYÂCI Z Z¢BATEK
Czym mo˝e zaowocowaç lepsze rozpoznanie?

– JeÊli przyk∏adowo dojdzie do kradzie˝y karty kredytowej na ba-

zarze, zajmujàcy si´ tà sprawà dostanà wszystkie dost´pne informa-

cje o obiekcie: powiàzane z nim osoby i ich kontakty, mechanizmy

dzia∏ania, zwiàzki przyczynowo-skutkowe itd. – mówi analityk

z woj. zachodniopomorskiego. – Zwykle sà one przekazywane w po-

staci ∏atwych w odbiorze diagramów i schematów.

Z takiego w∏aÊnie ogólnego rozpoznania wynikaç b´dà szczegó∏o-

we zadania (rozpracowania), np. dla sekcji kryminalnej komendy

miejskiej, kilku komend wojewódzkich, CBÂ itd.

– Z dwóch spraw jestem naprawd´ dumny – kontynuuje anali-

tyk. – Dzi´ki dobremu rozpoznaniu i odpowiednim wiadomoÊciom

z SMI w jednej uda∏o si´ powiàzaç nazwiska, zdarzenia i kontakty

z ró˝nych kraƒców Polski i na wykresie powsta∏ schemat dzia∏aƒ

przest´pczych, w drugiej natomiast udowodniç win´ mordercy,

który pozornie mia∏ niezbite alibi. W obu przypadkach nie by∏oby

to prawdopodobnie mo˝liwe, gdyby nie istnia∏a analiza kryminalna. 

Podinsp. Cichoƒ z kolei przytacza przyk∏ady dobrej pracy agen-

turalnej, dzi´ki której prewencja w Lublinie i Radomiu zadzia∏a∏a

tak, ˝e nie dosz∏o do starç pseudokibiców. Demonstruje te˝ wykre-

sy obrazujàce rozpoznane bojówki klubowe – ich sk∏ady wraz z per-

sonaliami i pseudonimami cz∏onków, kontakty mi´dzy nimi, miej-

sca spotkaƒ, u˝ywane pojazdy. W paru przypadkach tak˝e powiàza-

nia z grupami wymuszajàcymi haracze, rozprowadzajàcymi narkoty-

ki lub osobami posiadajàcymi broƒ.

– To bezcenna wiedza dla ca∏ej Policji – mówi. – A mo˝emy mieç

jej wi´cej, je˝eli tylko „kó∏ka” zaskoczà. ■

PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. Anna Michejda

Nie udaje si´ wprowadziç zasady, ˝e pozyskana
informacja jest w∏asnoÊcià Policji, a nie
funkcjonariusza. Powinno byç tak, ˝e ka˝da
policja wie tyle, ile s∏u˝àcy w niej ludzie.

Rozpoznanie jest gromadzeniem wszelkich
informacji np. o problemie, Êrodowisku, obszarze,
rozpracowanie natomiast dotyczy konkretnego
przest´pstwa czy cz∏owieka.

▲
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„Policja zza biurek na ulice!” 
to has∏o, które pada w ka˝dej
kampanii wyborczej. Mia∏o temu
pomóc m.in. uproszczenie
prowadzonych post´powaƒ.
Dochodzeniówka jednak wcià˝
tonie w stertach druków. 

Z apowiedzi by∏y interesujàce. Prze-

st´pstwo, które w momencie zg∏osze-

nia jest niemo˝liwe do wykrycia, 

mia∏o byç za∏atwione praktycznie od r´ki.

Da∏oby to wi´cej czasu na Êciganie tych

przest´pców, których z∏apaç mo˝na od razu.

„Enki”, czyli sprawy niewykryte, mia∏y nie

anga˝owaç policjantów bez potrzeby. 

REJESTROWE MIA¸O BYå 
PROSTSZE
Tymczasem, poza ma∏ymi ró˝nicami, po-

st´powania prowadzi si´ w∏aÊciwie tak 

samo. 

– Uproszczenia sà praktycznie niewyczu-

walne – mówi nadkom. Dariusz Dudzik,

szef sekcji dochodzeniowej w Lubartowie

(woj. lubelskie). – Dobrze, ˝e nie trzeba

ju˝ pisaç uzasadnieƒ do niektórych posta-

nowieƒ.

– Ogl´dnie mówiàc, trybem rejestrowym

jestem rozczarowany – dodaje podinsp. Ro-

man Rymuszka, naczelnik siedleckiej do-

chodzeniówki. – Co nam z tego „uprosz-

czenia”, je˝eli prokuratorzy i tak wymagajà

wszystkich czynnoÊci, które robiliÊmy

wczeÊniej? Na dodatek teraz pierwszy raz

widzà spraw´ na swoim biurku ju˝ z napisa-

nym aktem oskar˝enia. 

A oni te˝ nie zauwa˝ajà znaczàcych ró˝-

nic. Jaros∏aw Kowalczyk z prokuratury

w Soko∏owie Podlaskim (woj.mazowieckie)

stwierdza, ˝e w „rejestrówkach” w zasadzie

trzeba robiç to samo, tylko szybciej. 

– SpodziewaliÊmy si´ ich wi´cej, ale cza-

sem z przyczyn niezale˝nych od prowadzà-

cego policjanta nie da si´ zakoƒczyç sprawy

w pi´ç dni – mówi Kowalczyk. 

– Tych „enek” w trybie rejestrowym zda-

rza mi si´ zaledwie kilka w miesiàcu – mó-

wi prokurator Gizela Gruszczyƒska z Lu-

bartowa. – Nie widz´ istotnych zmian, mo-

˝e dlatego, ˝e mamy tu dobrà wykrywal-

noÊç.

Policjanci i prokuratorzy sà zgodni, ˝e

post´powanie rejestrowe nie powinno byç

celem samym w sobie, lecz prowadziç ma

do uproszczenia procedur w sprawach, 

których praktycznie wykryç nie mo˝na. 

Kodeks post´powania karnego jednak nadal

bezwzgl´dnie nakazuje wykonanie wi´k-

szoÊci policyjnej roboty i potwierdzenia jej

na piÊmie.

– Przyda∏oby si´ sporo odformalizowaç,

ale nie kosztem jakoÊci post´powania,

zw∏aszcza je˝eli chodzi o czynnoÊci wst´p-

ne na miejscu zdarzenia, których powtó-

rzyç si´ nie da – podsumowuje prokurator

Kowalczyk. 

– Nie mo˝na za∏atwiç przes∏uchania czy

przeszukania notatkà policjanta – dodaje

Gizela Gruszczyƒska. – Ja zawsze musz´

mieç protoko∏y z czynnoÊci, k.p.k. jest tu

nieub∏agany. 

DRUKÓW TE˚ MIA¸O BYå MNIEJ
DoÊwiadczeni policjanci wiedzà, ˝e samo

post´powanie mo˝na „przerobiç” czasem

w kilka godzin. 

– Znacznie wi´cej pracy poch∏ania doku-

mentacja – stwierdza nadkom. Dariusz Ka-

szuba, naczelnik SDÂ z Ostro∏´ki. 

– Je˝eli ktoÊ si´ pomyli przy wpisywaniu

liczb we w∏aÊciwà kratk´, to mo˝e si´ po-

tem okazaç, ˝e w powiecie X uprowadzo-

no 10 samolotów – dodaje nadkom. Dariusz

Dudzik. – èle wype∏niony druk mo˝e spo-

wodowaç zamieszanie, które raczej nikogo

nie ubawi… 

Druki statystyczne potrafià dokuczyç.

Co z nimi robiç, okreÊla Zarzàdzenie

KGP 350 z 1 lipca 2003 r. Zgodnie z nim

druk STP 2, zwany powszechnie „dwójkà”,

zawiera m.in. liczb´ przest´pczych czynów.

Druków STP 3 natomiast trzeba wype∏niç

tyle, ile by∏o czynów pope∏nionych w spra-

wie. Je˝eli wi´c na „dwójce” jest 20 czynów,

Papierowe 
trz´sawisko

to trzeba wypisaç te˝ 20 „trójek”. W skom-

plikowanych sprawach policjant siedzi na-

wet 3 dni, ˝eby precyzyjnie wype∏niç for-

mularze, które w rezultacie trafià do infor-

matyka, a ten... zwyczajnie przepisze je

wszystkie do komputera. 

– Potrzeba tylko wi´cej terminali

– twierdzà dochodzeniowcy. – MoglibyÊmy

przecie˝ sami wrzucaç dane.

Nie jest to jednak takie proste. Zarzà-

dzenie precyzuje, ˝e druki muszà byç pod-

pisane przez odpowiedniego prze∏o˝onego.

Je˝eli „trójek” jest do 4, wystarcza podpis

kierownika referatu. Od 5 do 29 podpisuje

naczelnik sekcji KPP. Ju˝ 30 i wi´cej musi

podpisaç sam naczelnik wydzia∏u docho-

dzeniowo-Êledczego w KWP. 

PRZESZKODY 
GEOGRAFICZNO-FINANSOWE
Dodatkowe trudnoÊci, natury… geogra-

ficznej pojawiajà si´ w du˝ych wojewódz-

twach, jak np. wielkopolskie czy mazo-

wieckie. 

Nadkomisarz Dariusz Kaszuba, naczel-

nik dochodzeniówki w Ostro∏´ce, ma do

Radomia prawie 200 kilometrów. Chcàc

szybko uzyskaç odpowiedni podpis, musia∏by

wysy∏aç dochodzeniowców w ca∏odniowà

podró˝. Dlatego radzi sobie inaczej. 

– Staramy si´ minimalizowaç koszty,

cz´Êç druków statystycznych wysy∏amy

faksem do Radomia – mówi. – Odsy∏ajà

nam podpisane druki tà samà drogà. To

podstawa do dalszej pracy. Orygina∏y 

przyjdà pocztà. 

STATYSTYKA STATYSTYCE 
NIERÓWNA
Dochodzeniowcy sà zgodni, ˝e statystyka

jest potrzebna, ale zauwa˝ajà, ˝e dla prze-

∏o˝onych nadal jest najwa˝niejsza. Zabiera

wi´cej czasu, ni˝ prowadzenie spraw, a tak-

˝e, delikatnie mówiàc, niekiedy mija si´

z prawdà. Szczególnie mylàce bywa prowa-

dzenie odr´bnych statystyk policji, proku-

ratur i sàdów. Doprowadza to nieraz do sy-

tuacji absurdalnych. Je˝eli policja ustali

sprawców np. 20 w∏amaƒ do piwnic, to 
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Porucznik Kojak czy Colombo
pogadajà ze Êwiadkami i ju˝
wszystko wiedzà. Niczego nie
zapisujà. Potem wystarczy
skojarzyç fakty i przest´pca trafia
do wi´zienia. No, coÊ tam czasem
mo˝na naskrobaç na serwetce.
Tymczasem polski Colombo du˝o
pisze. W∏aÊciwie... tylko pisze.

P olicjant przychodzi rano do pracy.

Dostaje materia∏y z nocnego w∏ama-

nia do piwnicy, z której ukradziono

rower. Kolega, który zakoƒczy∏ dy˝ur, pozo-

stawia mu notatk´ dy˝urnego o zg∏oszo-

nym przest´pstwie i protoko∏y: 

Prosta 
sprawa

zapisuje sobie 20 wykrytych czynów. Pro-

kurator ma jednà po∏àczonà spraw´. Je˝eli

z jakichÊ przyczyn sàd uniewinni oskar˝o-

nych, to kiedy policja chwali si´ dwudzie-

stoma wykrytymi przest´pstwami, do-

mniemani sprawcy spokojnie chodzà

po ulicach i Êmiejà si´ z pokrzywdzonych. 

– Receptà by∏oby wprowadzenie

wspólnej statystyki, która uwzgl´dni∏aby

sposób zakoƒczenia ka˝dej sprawy przez

te wszystkie instytucje – mówi nadkom.

Kaszuba. – My moglibyÊmy potem

sprawdziç dok∏adnie, ilu ustalonych

przez nas sprawców rzeczywiÊcie posz∏o

do wi´zienia.

Ró˝nice w pojmowaniu statystyk powo-

dujà, ˝e dochodzeniowiec ma w∏aÊciwie

dwóch prze∏o˝onych, których cele sà roz-

bie˝ne. Kierownik jest zainteresowany wy-

kryciem sprawcy. Prokurator nadzorujàcy

policjanta chce jak najszybciej „zejÊç z nu-

meru”, czyli zakoƒczyç post´powanie, bez

wzgl´du na jego wynik. Naciska wi´c

na szybkie umorzenie. 

NA DY˚URZE I NA BIEGU
W ró˝nych jednostkach liczba post´po-

waƒ prowadzonych jednoczeÊnie przez

jednego policjanta waha si´ od kilku

do kilkudziesi´ciu. Na przyk∏ad w sie-

dleckiej dochodzeniówce policjanci majà

po 25–30 spraw w tym samym czasie.

Oprócz tego pe∏nià oko∏o 9 dy˝urów do-

chodzeniowych w miesiàcu, w ró˝nych

godzinach. Za przepracowanà noc nale˝y

si´ dzieƒ wolny. Zostaje 11–12 dni mie-

si´cznie na faktycznà realizacj´ spraw.

Na czynnoÊci procesowe i wype∏nianie

kwitów w dwóch sprawach policjant ma

wi´c dzieƒ. Pozostaje praca po godzinach,

inaczej proces wykrywczy by∏by fikcjà. 

W wielu jednostkach w du˝ych miastach

obcià˝enie sprawami jest jeszcze wi´ksze.

A pracowaç trzeba, bo prokuratorski „wy-

tyk” wisi nad dochodzeniowcem w∏aÊciwie

przez ca∏y czas. Je˝eli wp∏ynie, policjanta

czeka w najlepszym razie powa˝na rozmo-

wa, w najgorszym – post´powanie dyscypli-

narne i ci´cie premii, która i tak jest ˝a∏o-

sna. O wykonywanej na bie˝àco pomocy

prawnej dla innych jednostek czy udziale

w akcjach wspólnie z sekcjà kryminalnà nie

ma co wspominaç. 

ÂWIADEK NIE ZAJÑC
Do tego wszystkiego jednostki nadrz´dne

niekiedy u∏atwiajà sobie ˝ycie i zlecajà „ni-

˝ej” dodatkowe prace. Istnieje baza KSIP,

ale wydaje si´, ˝e nie wszyscy umiejà z niej

korzystaç. 

– Zamiast wejÊç do bazy i podliczyç, np.

ile by∏o w∏amaƒ do piwnicy z kradzie˝à 

roweru, KWP pisze do nas pismo o przes∏a-

nie takich danych za jakiÊ okres – skar˝à si´

policjanci. 

– Wtedy dochodzeniowiec siada za biur-

kiem i liczy „na piechot´“, bo termin odpo-

wiedzi cz´sto jest podany w godzinach –

opowiada. – A Êwiadek nie zajàc.

ALBO..., ALBO...
To, z czym dochodzeniowcy stykajà si´

na co dzieƒ, nie pozostaje bez wp∏ywu

na ich ˝ycie osobiste. Na dy˝urach robià

ogl´dziny zw∏ok w ró˝nym stadium rozk∏a-

du, opisujà wisielców, topielców, zmasakro-

wane cia∏a i ofiary wypadków oraz po˝arów.

Przes∏uchujà sprawców najohydniejszych

zbrodni. Albo si´ to polubi, albo trzeba 

sobie darowaç.

Nawa∏ pracy i permanentny stres powo-

dujà, ˝e do tej s∏u˝by jest mniej ch´tnych

ni˝ kiedyÊ.

– Jeszcze kilka lat temu mo˝na by∏o si´

wybiç przez dochodzeniówk´ – mówi asp.

szt. Wies∏aw Pydanowski. – Teraz ci naj-

zdolniejsi nie dajà si´ namówiç. Widzà, ˝e

zawodowo i finansowo niewiele mo˝na tu

osiàgnàç.  ■

PAWE¸ CHOJECKI
zdj.autor

▲
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zawiadomienia o przest´pstwie

i ogl´dzin piwnicy. Poza tym przepi∏owanà

k∏ódk´ z metryczkà Êladu oraz wykaz do-

wodów rzeczowych z pozycjà: „k∏ódka me-

talowa ze Êladami ci´cia na kab∏àku”.

PAPIERY WST¢PNE
Do tekturowej obwoluty dochodzeniowiec

wpina najpierw „przeglàd akt” (w 2 egzem-

plarzach, bo na koniec wypisze si´ go przez

kalk´). Nast´pnie wype∏nia „˝ó∏ty” druk

statystyczny STP 1, czyli zg∏oszenie 

o wszcz´ciu post´powania, zapisujàc kwali-

fikacj´ czynu, kod jednostki, dat´ itd. Teraz

odnotowuje spraw´ w Rejestrze Spraw

Dziennych (RSD), gdzie nadaje si´ jej nie-

powtarzalny numer. 

Policjant wype∏nia zawiadomienie o wsz-

cz´ciu post´powania, którego egzemplarz

musi dostaç pocztà pokrzywdzony lub za-

wiadamiajàcy o przest´pstwie. Nast´pnie

meldunek o zdarzeniu na potrzeby staty-

styki. To wszystko podpisuje kierownik re-

feratu dochodzeniowo-Êledczego. Zak∏ada

si´ te˝ „akta kontrolne”, które pozostanà

w jednostce.

DOCHODZENIE
Nale˝y przeprowadziç wszystkie proceso-

we czynnoÊci, które wynikajà z dokumen-

tów sprawy. JeÊli w materia∏ach sà wskaza-

ni Êwiadkowie, trzeba ich wszystkich prze-

s∏uchaç. Za∏ó˝my, ˝e wskazano dwóch

Êwiadków, którzy widzieli prawdopodobne-

go sprawc´ – trzeba do nich pojechaç

i przes∏uchaç ich w domach lub w pracy.

Tak b´dzie szybciej i skuteczniej, bo byç

mo˝e powiedzà coÊ istotnego. Kiedy nie

ma czasu (inne sprawy sà przecie˝ „na bie-

gu”) albo wiemy, ˝e Êwiadkowie niewiele

powiedzà, wzywamy ich na przes∏uchanie

pocztà. Mamy tydzieƒ, mo˝e przyjdà.

Âwiadków oczywiÊcie przyb´dzie, je˝eli

ktoÊ wska˝e kolejnych.

ÂLADY
Technik zabezpieczy∏ przepi∏owanà k∏ód-

k´. Trzeba powo∏aç bieg∏ego z zakresu me-

chanoskopii, który wyda opini´, czy zabez-

pieczone Êlady nadajà si´ do badaƒ, czy jest

mo˝liwe okreÊlenie na ich podstawie typu

narz´dzia, którego u˝yto do ci´cia itd. Czas

wydania takiej ekspertyzy to miesiàc, nie-

raz d∏u˝ej. 

Potem rejestracja Êladu u depozytariu-

sza. Nast´pnie dochodzeniowiec wydaje

„postanowienie w przedmiocie dowodów

rzeczowych”, w którym stwierdza, ˝e za-

bezpieczona k∏ódka ze Êladami ci´cia to

dowód rzeczowy nr 1. 

Trzeba jeszcze zajàç si´ rowerem, który

skradziono. Jego cech w nocy, w momencie

zawiadomienia, pokrzywdzony nie umia∏

podaç, teraz odnalaz∏ kart´ gwarancyjnà,

trzeba wi´c spisaç numery seryjne. Dlatego

policjant dodatkowo przes∏uchuje go

„w uzupe∏nieniu”. Nast´pnie zaginiony 

rower rejestruje si´ w KSIP jako rzecz utra-

conà, wype∏niajàc „zg∏oszenie rejestracji

przedmiotu”.

SPRAWCA I ¸UP
Z zeznaƒ Êwiadka wynika, ˝e w∏amywa-

czem mo˝e byç Jan C., wi´c trzeba zrobiç

u niego przeszukanie. WczeÊniej jazda

do prokuratora ze wszystkimi aktami

po nakaz. 

Do Jana C. nale˝y pos∏aç przynajmniej

trzech policjantów, bo bywa agresywny.

Na miejscu dochodzeniowiec wype∏nia

protokó∏ przeszukania mieszkania i innych

pomieszczeƒ. 

W gara˝u Jana C. rower si´ znajduje.

Sprawc´ trzeba zatrzymaç. Potem napisaç

wykazy zabezpieczonych przedmiotów, 

dowodów rzeczowych oraz wydaç postano-

wienie dotyczàce wspomnianych dowodów.

Wype∏nia si´ protokó∏ ogl´dzin roweru,

z wyszczególnieniem cech fabrycznych

i numerów. 

Teraz oczywiÊcie protokó∏ zatrzymania

osoby, czyli Jana C., badania lekarskie i osa-

dzenie w izbie zatrzymaƒ. 

Rower musi rozpoznaç pokrzywdzony,

wi´c robi si´ okazanie przedmiotów, oczy-

wiÊcie wype∏niajàc protokó∏. Nast´pnie po-

stanowienie w przedmiocie dowodu rzeczo-

wego – roweru, który staje si´ dowodem.

Wreszcie decyzja o oddaniu roweru po-

krzywdzonemu i po 7 dniach mo˝na go

za pokwitowaniem przekazaç w∏aÊcicielowi.

PODEJRZANY
Mamy 48 godzin. Na Jana C. czeka wi´c

postanowienie o przedstawieniu zarzutów

w∏amania i kradzie˝y roweru. WczeÊniej

dostaje pisemne pouczenie o prawach

i obowiàzkach podejrzanego, którego pod-

pisany egzemplarz wpina si´ do akt. 

WyjaÊnienia podejrzanego trafiajà do pro-

toko∏u. Za∏ó˝my, ˝e si´ przyznaje, wtedy

zgodnie z art. 335 k.p.k. proponujemy mu

dobrowolne poddanie si´ karze. Zgadza si´

na to i wyznacza sobie 6 miesi´cy w zawie-

szeniuna rok oraz 3000 z∏ grzywny.

Teraz kontakt z prokuratorem, który pro-

ponuje 1,5 roku w zawieszeniu na 3 lata

i 5000 grzywny. Przekazujemy propozycj´

podejrzanemu, on si´ zgadza. Wszystko

opisujemy w notatce.

Pozosta∏e czynnoÊci z podejrzanym to

wykonanie zdj´ç sygnalitycznych, dakty-

loskopia (3 karty daktyloskopijne), pobie-

ranie próbek DNA, co sprawnemu poli-

cjantowi zabierze oko∏o pó∏ godziny. Za-

rzàdzenie o wprowadzeniu DNA sprawcy

do bazy danych podpisuje komendant jed-

nostki. Poniewa˝ prokurator nie stosuje

Êrodków zapobiegawczych, pisze si´ nakaz

zwolnienia z izby zatrzymaƒ, a we wcze-

Êniejszym protokole zatrzymania trzeba

wpisaç dok∏adnà godzin´ zwolnienia za-

trzymanego.

Policjant sporzàdza akt oskar˝enia (2 eg-

zemplarze po 4 strony) z za∏àcznikami. 

AKTA DO PROKURATORA
Przed zawiezieniem akt g∏ównych do pro-

kuratora kierownik komórki dochodzenio-

wej ma przeanalizowaç ca∏oÊç zgromadzo-

nego materia∏u i sporzàdziç wpis do karty

nadzoru. Je˝eli coÊ nie gra – trzeba popra-

wiç (brak podpisu Êwiadka, brak nr RSD,

pieczàtki nag∏ówkowej – bo ka˝dy doku-

ment procesowy ma mieç pieczàtk´ jed-

nostki w odpowiednim miejscu). 

Kierownik zanosi naczelnikowi akta

g∏ówne i kontrolne, ten analizuje i podpi-

suje pismo przewodnie do prokuratury. 

Je˝eli ma upowa˝nienie od komendanta,

sam wysy∏a akta do prokuratury. Je˝eli nie,

przekazuje je do komendanta jednostki,

który je sprawdza, podpisuje i wysy∏a.

Teraz ca∏y zgromadzony materia∏ (teczka

gruboÊci minimum 2 cm) wysy∏amy do pro-

kuratury z wnioskiem o obj´cie podej-

rzanego Jana C. aktem oskar˝enia.

JeÊli w sprawie jest wi´cej ni˝ jeden po-

dejrzany, wielu pokrzywdzonych lub kilka-

naÊcie czynów przest´pczych – liczba wy-

konanych czynnoÊci si´ zwielokrotnia. 

Akta „wieloczynówki” to ju˝ spora ksi´ga

lub kilka tomów.

PAPIERY KO¡COWE
Akta kontrolne, w specjalnej obwolucie,

zawierajà nr RSD, daty rozpocz´cia i za-

koƒczenia, sposób zakoƒczenia, symbole

archiwizacyjne, przeglàd akt kontrolnych,

kopi´ przeglàdu akt g∏ównych, wszyst-

kich wydanych postanowieƒ z post´powa-

nia, aktu oskar˝enia, wniosek o z∏o˝enie

akt kontrolnych do archiwum i kart´ 

nadzoru. 

Jeszcze zestawienie wydatków poniesio-

nych w post´powaniu. Akta kontrolne na-

le˝y przesznurowaç, koƒcówki sznurka za-

kleiç papierem i opiecz´towaç, potem zar-

chiwizowaç. Uff. Jedna sprawa z g∏owy... ■

PAWE¸ CHOJECKI

PS. Niektórzy dochodzeniowcy prowa-

dzà jednoczeÊnie nawet kilkadziesiàt

spraw. W jaki sposób przy okazji ∏apià prze-

st´pców, do koƒca nie wiadomo.

▲
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Po wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego

z kwietnia ubieg∏ego roku nie ma ju˝ dys-

kusji – przepis dotyczàcy ENA w zakresie,

w jakim zezwala na przekazywanie obywateli polskich

za granic´, jest niezgodny z Konstytucjà RP, poniewa˝

ustawa zasadnicza nie zezwala na wydawanie polskich

Niekonstytucyjny
nakaz

Przeniesienie, po wejÊciu do Unii Europejskiej, na polski grunt
europejskiego nakazu aresztowania (ENA) od poczàtku budzi∏o
emocje. Nowe narz´dzie prawne nie jest doskona∏e, pozwala
jednak, mimo ograniczeƒ, Êcigaç przest´pców. 

obywateli. Na zmian´ obecnego stanu zosta∏y trzy

miesiàce. 

ENA ZAMIAST EKSTRADYCJI 
ENA zosta∏ powo∏any do ˝ycia Decyzjà Ramowà Rady
Unii Europejskiej z 13 czerwca 2002 r. w sprawie euro-
pejskiego nakazu aresztowania i procedur dostarczania
mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi. W stosunkach mi´-

dzy krajami unijnymi nakaz zastàpi∏ ekstradycj´. 

Decyzja ramowa, w przeciwieƒstwie do umowy mi´-

dzynarodowej, nie stanowi samoistnego êród∏a prawa.

Jest jednak wskazówkà, w jaki sposób nale˝y dokonaç

zmian w wewn´trznych ustawodawstwach. Pozostawia

swobod´ w procesie wdra˝ania. Polska mia∏a czas

na dostosowanie prawa do momentu wejÊcia do Unii

Europejskiej. 

WÑTPLIWOÂCI OD POCZÑTKU 
18 marca 2004 r. uchwalono zmiany w kodeksach kar-

nym, post´powania karnego i wykroczeƒ. Nowelizacja

wesz∏a w ˝ycie 1 maja 2004 r. i nie przerwa∏a

▲
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dyskusji, czy przekazanie obywatela w ramach ENA

jest to˝same z wydaniem ekstradycyjnym. Teoretycy

prawa toczyli fachowe spory, uspokajajàc bàdê

rozpalajàc opini´ publicznà, a procedura nakazowa 

zacz´∏a funkcjonowaç. 

NIE TYLKO NAJCI¢˚SZY KALIBER 
– Od momentu wykorzystywania ENA znaczàco wzro-

s∏a liczba poszukiwaƒ, a co za tym idzie – roÊnie tak˝e

liczba osób zatrzymywanych poza granicami Polski

na rzecz naszego kraju – mówi m∏. insp. Krystyna Wo-

liƒska-Depta∏a, naczelnik Wydzia∏u Poszukiwaƒ Mi´-

dzynarodowych Biura Wywiadu Kryminalnego w KGP. 

Procedura europejskiego nakazu aresztowania jest tak

skonstruowana, ˝e pozwala na Êciganie wielu prze-

st´pstw. Podstawowym katalogiem jest spis najci´˝szych

z nich, zawarty w art. 2 decyzji ramowej. Pope∏nienie

któregoÊ z 33 wymienionych czynów powoduje obligato-

ryjne Êciganie i przekazywanie osób na terenie ca∏ej unii.

Ma to zapobiec sytuacji, gdyby w którymÊ z paƒstw

cz∏onkowskich jakiÊ z tych czynów nie by∏ penalizowany. 

– Stereotypem jest jednak, ˝e ENA to Êrodek

do zwalczania najci´˝szych przest´pstw – mówi nad-

kom. Tomasz Safjaƒski, naczelnik Wydzia∏u Rozwoju

Mi´dzynarodowej Wspó∏pracy Policji Gabinetu KGP.

– W praktyce przepisy pozwalajà Êcigaç wi´kszoÊç

sprawców przest´pstw pospolitych. ENA uproÊci∏

wspó∏prac´ policyjnà na etapie post´powania przedsà-

dowego i póêniej wspó∏dzia∏anie organów wymiaru

sprawiedliwoÊci.

W Polsce ENA wydaje sàd okr´gowy na wniosek

prokuratora. Policja najwi´cej pracy ma przy nakazach,

które wystawia inne paƒstwo w celu poszukiwania

na terenie Polski sprawcy Polaka bàdê obcokrajowca. 

– W ubieg∏ym roku otrzymaliÊmy od paƒstw unij-

nych 218 europejskich nakazów aresztowania, z któ-

rych 39 dotyczy∏o obywateli polskich – mówi An-

na Adamiak-Derendarz, naczelnik Wydzia∏u Obrotu

Prawnego z Zagranicà w Prokuraturze Krajowej. – Pol-

skie sàdy natomiast wyda∏y 1448 nakazów skierowa-

nych do innych paƒstw. Najcz´Êciej poszukiwani sà

sprawcy w∏amaƒ, kradzie˝y, nadu˝yç gospodarczych. 

KONSTYTUCJA DO POPRAWKI 
Wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego wejdzie w ˝ycie 5 li-

stopada tego roku. Do tego czasu z problemem muszà

uporaç si´ politycy. Zmiana ustawy zasadniczej wymaga

zgody 2/3 liczby pos∏ów, przy obecnoÊci co najmniej po∏o-

wy z nich. Potem trzeba te˝ wprowadziç nowel´ w k.p.k. 

Po pierwszym czytaniu jest ju˝ prezydencki projekt

zmian, który zak∏ada, ˝e: „Obywatel polski mo˝e byç wy-

dany innemu paƒstwu lub mi´dzynarodowemu organowi

sàdowemu, o ile mo˝liwoÊç taka wynika z ratyfikowanej

przez Rzeczpospolità Polskà umowy mi´dzynarodowej lub

ustawy stanowiàcej wykonanie aktu prawa stanowionego

przez organizacj´ mi´dzynarodowà, której Rzeczpospolita

Polska jest cz∏onkiem”. Ma to pogodziç art. 55 Konstytucji

RP, zakazujàcy ekstradycji naszych obywateli, z art. 9, któ-

ry stwierdza, ˝e RP przestrzega wià˝àcego jà prawa mi´-

dzynarodowego. W wypadku tej nowelizacji chodzi nie tyl-

ko o dostosowanie prawa do wymogów unijnych, ale tak˝e

do zobowiàzaƒ wynikajàcych z ratyfikacji przez Polsk´

traktatu o Mi´dzynarodowym Trybunale Karnym. Sprawa

jest jednak delikatna, gdy˝ nowe regulacje naruszajà zasa-

d´ niewydawania w∏asnych obywateli obcemu paƒstwu. 

Zmiana w k.p.k. jest raczej kosmetyczna. Skoro Try-

buna∏ Konstytucyjny stwierdzi∏, ̋ e art. 607t par. 1 w roz-

dziale 65b kodeksu post´powania karnego, dopuszczajà-

cy mo˝liwoÊç wydania obywatela, jest niezgodny z kon-

stytucjà, to po zmianie ustawy zasadniczej, aby zapew-

niç ciàg∏oÊç procedury ENA, nale˝y wprowadziç

art. 607t par. 1a, który – to ciekawostka – jest dok∏adnie

taki sam, jak zakwestionowany przepis! 

Zmiany majà wejÊç w ˝ycie 6 listopada br. Gdyby

jednak nie uda∏o si´ zmieniç konstytucji, nowy-stary

artyku∏ w k.p.k. dalej b´dzie niezgodny z porzàdkiem

prawnym w RP. 

Na razie wi´kszoÊç praktyków nie dopuszcza takiej

mo˝liwoÊci. Niestosowanie ENA mog∏oby bowiem 

naraziç Polsk´ na zarzut naruszenia mi´dzynarodowych

zobowiàzaƒ wynikajàcych z przynale˝noÊci do UE.

ZMIAN TRZEBA WI¢CEJ 
Wiele nowelizacji proponuje w swoim projekcie Mini-

sterstwo SprawiedliwoÊci (rozmowa na s. 39). Polska

mo˝e wnioskowaç o przekazanie sprawcy tylko za czyny

pope∏nione na terytorium naszego kraju. Tak stanowi

k.p.k., a jest to niespójne z ideà powo∏ania nakazu, gdzie

chodzi∏o o zwalczanie mi´dzynarodowej przest´pczoÊci.

Zapis ten utrudnia, a czasami wr´cz uniemo˝liwia, po-

ciàgni´cie do odpowiedzialnoÊci za czyny pope∏nione

w ponadnarodowych grupach przest´pczych. 

Z innego powodu wynika∏ problem „S∏owika”.

W Hiszpanii po implementacji ENA nie ma w ogóle

procedury ekstradycyjnej mi´dzy paƒstwami cz∏on-

kowskimi. 

– „S∏owika” Êciàgn´liÊmy do Polski na podstawie eu-

ropejskiej konwencji o ekstradycji z 1957 r. – wyjaÊnia

prokurator Anna Adamiak-Derendarz. – W trakcie po-

st´powania przez prokuratur´ w Katowicach okaza∏o

si´, ˝e pope∏ni∏ on jeszcze kilka innych, bardzo powa˝-

nych przest´pstw, które nie by∏y obj´te wnioskiem

o ekstradycj´. SkierowaliÊmy do w∏adz hiszpaƒskich

wniosek o wyra˝enie zgody na rozszerzenie Êcigania

„S∏owika” w oparciu o konwencj´, ale odpowiedzia∏y, ˝e

po wprowadzeniu ENA sdo ich ustawodawstwa we-

wn´trznego w relacjach z paƒstwami UE procedura

ekstradycyjna nie obowiàzuje. Patowa sytuacja. Nie

mogliÊmy wystawiç ENA, poniewa˝ „S∏owik” ju˝ w Pol-

sce by∏, a ENA jest dokumentem poszukiwawczym.

Troch´ to trwa∏o, ale w koƒcu osiàgn´liÊmy kompromis

i takà zgod´ otrzymaliÊmy. Widaç jednak, jak du˝o pro-

blemów mo˝e nastr´czaç niedopracowany przepis. ■

PAWE¸ OSTASZEWSKI
zdj. archiwum

Po wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z kwietnia ubieg∏ego
roku nie ma ju˝ dyskusji – ENA jest niezgodny z Konstytucjà
RP, gdy˝ pozwala wydawaç polskich obywateli za granic´,
czego zabrania ustawa zasadnicza. Na zmian´ obecnego
stanu zosta∏o trzy miesiàce.

▲
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Rozmowa 
z ANNÑ ADAMIAK-DERENDARZ,
naczelnik Wydzia∏u Obrotu
Prawnego z Zagranicà 
Prokuratury Krajowej 
Ministerstwa SprawiedliwoÊci 

Jak ocenia Pani dotychczasowe
funkcjonowanie europejskiego nakazu
aresztowania? 

– Jak wi´kszoÊç prokuratorów jesteÊmy

w ministerstwie entuzjastami ENA, poniewa˝

idea, dla której zosta∏ wprowadzony, a wi´c

sprawnego, bez zb´dnych formalnoÊci, kontak-

tu mi´dzy organami sàdowymi paƒstw UE po-

woduje, ˝e Êciganie przest´pców sta∏o si´ sku-

teczniejsze. WczeÊniejsze post´powania eks-

tradycyjne trwa∏y Êrednio dziewi´ç miesi´cy,

a procedury zwiàzane z przekazywaniem osób

na podstawie ENA zajmujà Êrednio 43 dni. 

Dwuletni okres obowiàzywania nakazu
pokaza∏ jednak jego niedoskona∏oÊci... 

– O tym tak˝e mówimy od dawna. Pierwszy

przyk∏ad to zapis, ˝e niezale˝nie od etapu po-

st´powania karnego organem wyst´pujàcym

o wydanie ENA jest prokurator. To pewnego

rodzaju fikcja. Prokurator powinien mieç inicja-

tyw´ w ramach post´powania przygotowawcze-

go, którego jest gospodarzem. Inicjatywa za-

wsze powinna le˝eç po stronie organu, który

na danym etapie prowadzi post´powa-

nie, w przypadku post´powania sàdowego i wy-

konawczego organem uprawnionym do wyda-

nia ENA powinien byç sàd okr´gowy z urz´du

lub na wniosek sàdu rejonowego. 

W nowelizacji przygotowanej przez Minister-

stwo SprawiedliwoÊci proponujemy równie˝, aby

zmieniç zapis o uprawdopodobnieniu, ˝e oso-

ba poszukiwana przebywa na terenie UE. Czasa-

mi sàdy oczekujà od prokuratora wr´cz udoku-

mentowania wyjazdu osoby poszukiwanej

do unii. Nie zawsze jest to mo˝liwe i bywa, ̋ e sà-

dy odmawiajà wydania ENA. Ustawodawca

w przepisach implementujàcych ENA do k.p.k.

nie wprowadzi∏ wprost zapisu o mo˝liwoÊci za-

skar˝enia takiego postanowienia sàdu przez pro-

kuratora. Z∏o˝yliÊmy na jednà z takich decyzji za-

˝alenie i wypowiedzia∏ si´ w tej kwestii Sàd Naj-

wy˝szy, stwierdzajàc, ˝e postanowienie sàdu

o niewydawaniu ENA jest ostateczne i nieza-

skar˝alne. Stanowisko takie powoduje w prakty-

ce niemo˝noÊç wdro˝enia mi´dzynarodowych

poszukiwaƒ na obszarze unii, poniewa˝ ENA jest

podstawà do ich wszcz´cia. Sytuacja taka spowo-

duje zatem odmow´ wszcz´cia poszukiwaƒ

przez krajowe biura Interpolu paƒstw cz∏onkow-

skich. 

Jest Pani tak˝e ekspertem w roboczej
grupie prawa karnego materialnego
powo∏anej przez Sekretariat Generalny
Rady UE i co miesiàc spotykacie si´
w Brukseli, aby omawiaç kwestie
zwiàzane z funkcjonowaniem ENA
na obszarze ca∏ej unii. Jak ta sprawa
wyglàda w innych paƒstwach? 

– W∏aÊciwie wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie

UE napotykajà na trudnoÊci w praktycznym sto-

sowaniu ENA, powodowane jakoÊcià procesu

implementacji tego instrumentu do ich we-

wn´trznych porzàdków prawnych. Polska jest

jednak najgorszym kontrahentem, je˝eli chodzi

o warunki przekazywania do naszego kraju ENA.

Wymagamy, aby nakaz dotar∏ do w∏aÊciwej pro-

kuratury, bo to one zg∏oszone sà do Sekretariatu

Generalnego jako organ przyjmujàcy ENA,

w ciàgu 48 godzin, przet∏umaczony na j´zyk pol-

ski. Partnerzy z paƒstw unijnych sygnalizujà, ˝e

znalezienie t∏umacza j´zyka polskiego, szczegól-

nie w weekend, jest czasami trudne. Nie zawsze

jest mo˝liwe, aby orygina∏ nakazu dotar∏ do w∏a-

Êciwej prokuratury w tak krótkim czasie. Nie

ukrywam, ˝e, zdajàc sobie spraw´ z tych niedo-

godnoÊci, przyjmujemy orygina∏y ENA przeka-

zywane faksem. Akceptujemy to jako prokuratu-

ra, a póêniej ju˝ od sàdu zale˝y, czy postàpi po-

dobnie, ale paƒstwo wydania nakazu ma ju˝ tro-

ch´ wi´cej czasu. Prezentujemy stanowisko, ˝e

przekazanie orygina∏u ENA faksem, przez w∏a-

Êciwy organ sàdowy paƒstwa jego wydania, sta-

nowi podstaw´ do wystàpienia do sàdu o zasto-

sowanie aresztu na potrzeby ENA. 

Kolejna kwestia to wyra˝enie zgody na roz-

szerzenie Êcigania osoby. Zasadà – zarówno

Jestem optymistkà przy ENA, jak i ekstradycji – jest, ˝e osob´ Êci-

ganà mo˝emy pociàgnàç do odpowiedzialnoÊci

tylko za przest´pstwa, które wskazane zosta∏y

w treÊci wniosku, na podstawie którego osoba

Êcigana zosta∏a nam przekazana. Zdarza si´ jed-

nak, ̋ e w toku post´powania okazuje si´, ̋ e oso-

ba pope∏ni∏a inne przest´pstwa nieobj´te wnio-

skiem, a pope∏nione przed jej przekazaniem.

W takiej sytuacji nale˝y wystàpiç do w∏aÊciwego

organu ochrony prawnej paƒstwa obcego o wyra-

˝enie zgody na pociàgni´cie tej osoby do odpo-

wiedzialnoÊci karnej równie˝ za dodatkowe czy-

ny. Wed∏ug zapisów k.p.k. powinien to zrobiç

sàd w∏aÊciwy dla rozpoznania sprawy. Zapis ten

powoduje pewne zamieszanie, poniewa˝ rzàd

polski notyfikowa∏ w Sekretariacie Generalnym

Rady UE sàdy okr´gowe jako organy sàdowe

w∏aÊciwe do wydawania i realizowania ENA,

a przecie˝ sàdem w∏aÊciwym do rozpoznania

sprawy mo˝e byç równie˝ sàd rejonowy, a on nie

mo˝e wystàpiç z wnioskiem w zakresie ENA...

Co Pani zdaniem b´dzie po 6 listopada? 
– Ciesz´ si´, ˝e znalaz∏ si´ s´dzia, który

wdro˝y∏ oficjalnà procedur´ uzyskania stanowi-

ska Trybuna∏u Konstytucyjnego, poniewa˝ dys-

kusja nad ENA trwa∏aby pewnie nadal. Mam

osobistà satysfakcj´, ˝e orzeczenie jest w∏aÊnie

takie, gdy˝ od poczàtku twierdzi∏am, ˝e prze-

kazanie osoby w trybie nakazu nale˝y trakto-

waç jak wydanie osoby. 

Teraz jestem optymistkà. Zostajemy przy za-

sadzie niewydawania w∏asnych obywateli, ale

w projekcie zmian konstytucji wprowadzamy

pewien wyjàtek. Poprawka analizowana jest

obecnie w poszczególnych resortach. 

A co b´dzie, gdybyÊmy nie zdà˝yli? Nie wy-

obra˝am sobie, ˝e zosta∏by zmieniony k.p.k.,

przez wprowadzenie nowego przepisu o iden-

tycznej treÊci jak dotychczasowy art. 607t par. 1

(poniewa˝ artyku∏ ten zgodnie z orzeczeniem

TK traci 6 listopada 2006 r. moc obowiàzujàcà),

a konstytucja pozosta∏aby w obecnym kszta∏-

cie. By∏oby to w pewnym sensie obejÊcie pra-

wa. Powielenie przepisu i sytuacja, ˝e oto zno-

wu czekamy na orzeczenie trybuna∏u, choç

i tak wiadomo, ˝e przepis jest niekonstytucyj-

ny. GdybyÊmy przestali wydawaç w∏asnych

obywateli, inne paƒstwa cz∏onkowskie, na zasa-

dzie wzajemnoÊci, mog∏yby zrobiç to samo. Nie

wyolbrzymia∏abym jednak tego problemu, gdy˝

w takiej w∏aÊnie sytuacji sà obecnie Niemcy

i nikt ˝adnych retorsji w stosunku do nich nie

stosuje. Do 2008 r. w∏asnych obywateli nie wy-

daje równie˝ Austria. Jest to czas zostawiony

na zmian´ ustawy zasadniczej. Podobnie jest

na Cyprze. 

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■

PAWE¸ OSTASZEWSKI 
zdj. autor



W I pó∏roczu 2006 roku na polskich drogach wydarzy∏o
si´ 8029 wypadków drogowych. Liczba ta sk∏ania
do przedstawienia najistotniejszych kwestii
dotyczàcych przest´pstwa spenalizowanego 
w art. 177 kodeksu karnego – spowodowania wypadku
komunikacyjnego.

W odpowiedzialnoÊci karnej za przest´pstwo spowodowania

wypadku drogowego istotnà kwestià jest zbieg przepisów

i zbieg przest´pstw. 

OBRA˚ENIA CIA¸A
W praktyce szczególnego znaczenia nabiera stan faktyczny wypad-

ku komunikacyjnego, kiedy pokrzywdzony dozna∏ okreÊlonych ob-

ra˝eƒ cia∏a. Stajemy wówczas przed dylematem, jak zakwalifikowaç

t´ sytuacj´. Odpowiedê jest jednoznaczna – nie jest mo˝liwa ku-

mulatywna kwalifikacja czynu z art. 177 par. 1 i art. 157 par. 1 k.k.,

art. 177 par. 2 i art. 155 lub art. 157 k.k., poniewa˝ skutki tam okre-

Êlone nale˝à do znamion przest´pstwa okreÊlonego w art. 177 k.k. 

Przy kwalifikacji prawnej konkretnego zdarzenia istotne jest, ˝e

przest´pstwo okreÊlone w art. 177 par. 1 k.k. i stypizowane

w art. 177 par. 2 k.k. nie pozostajà do siebie w stosunku typu pod-

stawowego i typu kwalifikowanego, a stanowià dwa odr´bne typy

przest´pstw. Jest to wa˝ne w sytuacji, kiedy podczas wypadku

w komunikacji cz´Êç pokrzywdzonych osób mo˝e doznaç obra˝eƒ

cia∏a okreÊlonych w art. 157 par. 1 k.k., a cz´Êç okreÊlonych

w art. 156 k.k. W orzecznictwie ugruntowa∏o si´ stanowisko, ˝e

czyn taki podlega kumulatywnej kwalifikacji z art. 177 par. 1

i art. 177 par. 2 k.k. 

NIEUDZIELENIE POMOCY 
W razie spowodowania wypadku w komunikacji okreÊlonego

w art. 177 par. 1 lub 2 k.k. oraz nieudzielenia pomocy jego ofierze

znajdujàcej si´ w po∏o˝eniu gro˝àcym bezpoÊrednim niebezpie-

czeƒstwem utraty ˝ycia albo ci´˝kiego uszczerbku na zdrowiu

– art. 162 par. 1 k.k., niepo∏àczonego ze zbiegni´ciem z miejsca

zdarzenia, powsta∏ problem odpowiedzialnoÊci sprawcy za nie-

udzielenie pomocy. W literaturze przyj´to, ˝e wtedy mamy do czy-

nienia z dwoma ró˝nymi czynami, których granice wyznaczone sà

przez dwa ró˝ne typy przest´pstw. Sprawca wypadku drogowego

ponosi tak˝e – w razie nieudzielenia pomocy ofierze wypadku

w warunkach okreÊlonych w art. 162 k.k. – odpowiedzialnoÊç za po-

zostajàce w zbiegu rzeczywistym przest´pstwo z art. 162 par. 1 k.k.

WYPADEK PO PIJANEMU
Warto tak˝e zwróciç uwag´ na problem kwalifikacji prawnokarnej

czynu w razie spowodowania wypadku w komunikacji przez prowa-

dzàcego pojazd sprawc´, b´dàcego w stanie nietrzeêwoÊci lub

pod wp∏ywem Êrodka odurzajàcego. W literaturze mo˝na spotkaç

si´ z trzema stanowiskami w tej kwestii, ale na uwag´ zas∏uguje

szczególnie jedno, które w praktyce jest stosowane najcz´Êciej

i uznane przez judykatur´.

Sàd Najwy˝szy uzna∏, ˝e: Zachowanie sprawcy, kierujàcego pojaz-
dem w stanie nietrzeêwoÊci lub po u˝yciu Êrodka odurzajàcego, który
w nast´pstwie naruszenia zasad bezpieczeƒstwa w ruchu powoduje wy-
padek komunikacyjny, stanowi dwa odr´bne czyny zabronione – jeden
z art. 178a par. 1 lub 2 k.k. w zwiàzku z art. 178 par. 1 k.k. Ewentu-
alna redukcja ocen prawnokarnych powinna zostaç dokona-
na – z uwzgl´dnieniem okolicznoÊci konkretnego przypadku
– przy przyj´ciu, ˝e wyst´pek zakwalifikowany z art. 178a par. 1 lub 2
stanowi wspó∏ukarane przest´pstwo uprzednie.

W wyroku Sàd Najwy˝szy okreÊli∏, ˝e: sprawca, który znajdujàc si´
w stanie nietrzeêwoÊci prowadzi pojazd i nie zachowujàc przy tym na-
le˝ytej ostro˝noÊci powoduje zagro˝enie bezpieczeƒstwa w ruchu drogo-
wym, dopuszcza si´ dwóch czynów zabronionych – przest´pstwa okre-
Êlonego w art. 178a par. 1 k.k. oraz wykroczenia okreÊlonego w art. 86
par. 2 k.w., z tym ˝e za wykroczenie to nie orzeka si´ Êrodka karnego
w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, a zatem art. 87 par. 3 k.w.
nie ma w takiej sytuacji zastosowania.

KRÓTKOTRWA¸E U˚YCIE POJAZDU
W sytuacji, gdy sprawca dokona∏ zaboru cudzego pojazdu mechanicz-

nego w celu jego krótkotrwa∏ego u˝ycia i w trakcie prowadzenia tego

pojazdu spowodowa∏ wypadek w komunikacji, zachodzi rzeczywisty

zbieg przest´pstw. Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e: Sprawca, który zabie-
ra w celu krótkotrwa∏ego u˝ycia cudzy pojazd mechaniczny i nast´pnie po-
rzuca go w stanie uszkodzonym w wyniku naruszenia zasad bezpieczeƒ-
stwa w ruchu làdowym, dopuszcza si´ nie jednego, lecz dwóch przest´pstw.

Z URZ¢DU CZY NA WNIOSEK?
Przest´pstwo „lekkiego” wypadku drogowego – art. 177 par. 1 k.k.

jest Êcigane bàdê z urz´du, bàdê na wniosek. W sytuacji, gdy ofiarà

wypadku jest wy∏àcznie osoba najbli˝sza dla sprawcy, która dozna-

∏a obra˝eƒ cia∏a okreÊlonych w art. 157 par. 1 k.k., Êciganie jest uza-

le˝nione od z∏o˝enia wniosku. Jest to przest´pstwo wzgl´dnie

wnioskowe. Ten szczególny stosunek pokrzywdzonego do sprawcy

jest okolicznoÊcià, która skutkuje zmianà trybu Êcigania. Natomiast

przest´pstwo ci´˝kiego wypadku w komunikacji – art. 177 par. 2

k.k. jest zawsze Êcigane z oskar˝enia publicznego. 

Sàd Najwy˝szy w uchwale z 15 grudnia 2005 r. I KZP 45/05

stwierdzi∏, ˝e: wzgl´dnie wnioskowy tryb Êcigania przest´pstwa okre-
Êlonego w art. 177 par. 1 k.k. (art. 177 par. 3 k.k.), w wypadku co naj-
mniej dwóch pokrzywdzonych, znajduje zastosowanie tylko wtedy, gdy
sà nimi osoby najbli˝sze (art. 115 par. 11 k.k.), a doznane przez nie ob-
ra˝enia stanowià uszczerbek na zdrowiu okreÊlony w art. 157 par. 1 k.k.

UWAGA NA OGL¢DZINY!
Jest jeszcze wiele kwestii, które nurtujà praktyk´ policyjnà w za-

kresie przest´pstwa spowodowania wypadku drogowego. Nale˝y

mieç na uwadze, ˝e zebranie materia∏u dowodowego podczas ogl´-

dzin miejsca zdarzenia ma kapitalne znaczenie dla dalszego proce-

su wykrywczego. Nieodosobnione sà przecie˝ sytuacje, kiedy jed-

noczeÊnie dwie osoby twierdzà, ˝e kierowa∏y pojazdem mechanicz-

nym i ka˝da pozostaje przy swojej wersji. ■

dr JANUSZ BRYK
WSPol. w Szczytnie

PRAWO Komentarz do kodeksu karnego POLICJA 997        sierpieƒ 2006 r.38

Wypadek komunikacyjny 2

art. 177 k.k.



Uwolnienie 113 Polaków zmuszanych do niewolniczej pracy

i zatrzymanie kilkudziesi´ciu przest´pców (werbowników,

przewoêników, organizatorów „obozów pracy”, stra˝ników

i jednego plantatora) – to efekty wspólnej akcji polskich policjan-

tów i w∏oskich karabinierów. Jej kryptonim to „Ziemia Obiecana”.

Ch´tnych do sezonowych prac polowych w regionie Apulia wer-

bowano przez og∏oszenia w polskiej prasie. Zamiast obiecanych

5–6 euro za godzin´, czeka∏o ich traktowanie niczym w sowieckim

∏agrze – koszmarne warunki mieszkaniowe, praca od Êwitu

do zmierzchu za euro na godzin´ (z czego musieli op∏aciç nocleg

i ˝ywnoÊç). Próby buntu d∏awiono biciem, szczuciem psami, zgwa∏-

ceniami przez uzbrojonych stra˝ników, którzy sami siebie nazywa-

li „kapo”. 

Cztery osoby pope∏ni∏y samobójstwo, choç w∏oska policja bierze

pod uwag´ wersj´ zabójstwa. Bez Êladu znikn´∏o kilka innych. Ofia-

rami procederu pad∏o co najmniej tysiàc osób. W∏oska prokuratura

nie wyklucza, ˝e podobnych „∏agrów” jest wi´cej.

We W∏oszech trwa Êledztwo, a w Polsce aresztowania i zatrzyma-

nia na podstawie europejskich nakazów aresztowania. Wpadli ju˝

mieszkaƒcy woj. podkarpackiego, dolnoÊlàskiego, mazowieckiego

i lubelskiego. 

Do Polski zdecydowa∏o si´ wróciç zaledwie 20 osób. Pozostali

szukajà we W∏oszech pracy. W koƒcu mia∏a to byç ich ziemia obie-

cana... ■

PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. Wojciech Basiƒski
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Likwidacja
w∏oskiego
„∏agru”

,,Sàd Rejonowy w Lublinie informuje, ˝e wyrokiem z dnia

13 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie III K 303/04 Julian Seku∏a s. Hen-

ryka i Janiny ur. 12.04.1951 r. w Zakrzówku zosta∏ uznany za win-

nego tego, ˝e w dniu 11 maja 2004 r. w Lublinie dzia∏ajàc za po-

mocà Êrodków masowego komunikowania tj. wypowiedzi udzielo-

nej reporterom programu „Zawsze po 21 – magazyn reporterów”,

emitowanego w dniu 11 maja 2004 r. w Programie I Telewizji Pol-

skiej pomówi∏ by∏ego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lu-

blinie Zbigniewa G∏owackiego o to, ˝e uwik∏any by∏ w sfabrykowa-

nie nies∏usznego oskar˝enia funkcjonariusza Policji W∏adys∏awa

Szczeklika o przest´pstwo ∏apownictwa i doprowadzi∏ do tego, ˝e

cz∏owiek ten zosta∏ tymczasowo aresztowany, przez co podnoszàc

ten nieprawdziwy zarzut móg∏ poni˝yç go w opinii publicznej tj.

o czyn wyczerpujàcy znamiona wyst´pku z art. 212 § 2 kk i za to

na podstawie tego przepisu zosta∏ skazany na kar´ grzywny w licz-

bie 100 stawek dziennych w kwocie po 35 z∏ ka˝da stawka?“.

Sàd Rejonowy 
III Oddzia∏ Karny w Lublinie

OG¸OSZENIE
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Od tego roku obowiàzujà nowe
zasady zdawania testów
sprawnoÊciowych dla policjantów.
Sezon w∏aÊnie si´ zaczà∏. Do koƒca
paêdziernika trzeba zdà˝yç 
z zaliczeniem ewentualnych
poprawek.

Z obowiàzku zwolnione sà kobiety

od 46. roku ˝ycia i m´˝czyêni po pi´ç-

dziesiàtce. Decyduje rok urodzenia.

Ci, którzy zdajà, podzieleni sà na trzy gru-

py wiekowe: do 29 lat, 30–39 i 40–45 dla

policjantek oraz 40–50 dla policjantów.

˚eby zdaç, trzeba zaliczyç cztery konku-

rencje: rzut pi∏kà lekarskà (2 kg – kobie-

ty, 3 kg – m´˝czyêni), siady z pozycji le˝àcej

przez 30 sekund, bieg ze zmianà kierunku

(tzw. koperta) oraz bieg na 800 metrów dla

paƒ i na 1000 dla panów. Nale˝y zaliczyç ka˝-

dà sprawnoÊç. Nawet trzy szóstki nie pomo-

gà, gdy trafi si´ jedynka. Niezaliczonej próby

nie mo˝na poprawiaç tego samego dnia. 

NIE MA NAGRÓD ANI KAR
Wprowadzone w ub.r. zmiany zdeprecjono-

wa∏y wag´ testów. W poprzednim zarzàdze-

niu niezaliczenie lub nieusprawiedliwione

niestawienie si´ na çwiczeniach grozi∏o ob-

ni˝eniem dodatku s∏u˝bowego, a nawet

zmianà (negatywnà) oceny o przydatnoÊci

do s∏u˝by. Natomiast tych, którzy zaliczyli

test na piàtki, prze∏o˝ony mia∏ obowiàzek

wyró˝niç. W nowej decyzji komendanta

g∏ównego Policji nr 155 z 4 kwietnia 2005 r.

te zapisy zosta∏y zniesione. Nie wyró˝nia

si´ wi´c najlepszych i w ˝aden obligatoryj-

ny sposób nie karze tych, którzy nie zaliczà

lub nie przystàpià do testu. O tych ostat-

nich decyduje ich prze∏o˝ony. Teoretycznie

mo˝e pociàgnàç ich do odpowiedzialnoÊci

za niewype∏nienie polecenia s∏u˝bowego,

praktycznie – najcz´Êciej przymyka oko.

DOKTORZE, MOG¢ POBIEGAå?
Nowym wymaganiem jest koniecznoÊç

przedstawienia zaÊwiadczenia lekarskiego

umo˝liwiajàcego przystàpienie do testu

(do tej pory przynosi∏o si´ raczej zaÊwiad-

czenia o niezdolnoÊci). Ponadto lekarz 

musi byç obecny podczas çwiczeƒ i biegów. 

– Troch´ to dziwne – twierdzi podinsp.

Roman Stawicki, naczelnik Wydzia∏u Orga-

nizacji i Koordynacji Szkolenia Biura Kadr

i Szkolenia KGP. – ˚eby byç konsekwent-

nym, lekarz powinien za ka˝dym razem wy-

chodziç z policjantami na s∏u˝b´, bo zawsze

mo˝e si´ zdarzyç, ˝e podczas niej b´dà mu-

sieli przebiec kilkadziesiàt metrów w pogo-

ni za przest´pcà lub wykonaç kilka innych

czynnoÊci ruchowych. Tymczasem funkcjo-

nariusze przed przystàpieniem do podob-

nych czynnoÊci w ramach s∏u˝by lekarza

o zgod´ raczej nie pytajà.

JEDEN NA PI¢CIU
Niestety, sprawnoÊç wi´kszoÊci policjantów

od dawna budzi spore zastrze˝enia. Obecne

testy sprawnoÊci fizycznej, a zw∏aszcza

ograniczenie ich znaczenia, na pewno tego

stanu nie poprawià. Na 1250 policjantów

zatrudnionych w ub.r. w KGP test zaliczy-

∏o 268 (21,4 proc.). Podobnie jest w innych

jednostkach, nawet tych bardziej „linio-

wych”. Jak b´dzie w tym roku? ■

TADEUSZ NOSZCZY¡SKI
zdj. Przemys∏aw Kacak

Sezon na testy
TYLKO S¸U˚BA Testy sprawnoÊciowe policjantów POLICJA 997        sierpieƒ 2006 r.

W jednej z jednostek na oko∏o 1500 policjantów do zaliczenia testu
sprawnoÊciowego przystàpi∏o zaledwie 290 funkcjonariuszy. 330
przekroczy∏o wiek, 250 zwolniono z powodu obowiàzków s∏u˝bowych,
wyjazdów do szkó∏, urlopów, L4 lub zaÊwiadczeƒ lekarskich 
o niezdolnoÊci do wysi∏ku fizycznego (a˝ 60 osób). Czyli 630 policjantów
i policjantek nie przystàpi∏o do testu bez ˝adnego usprawiedliwienia.
Teoretycznie majà czas do paêdziernika. A jak b´dzie w praktyce?
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WRZESIE¡
✓ VII Mistrzostwa Dolnego Âlàska Policjantów w biegu ulicznym

na dystansie 2 km (bieg odb´dzie si´ w ramach XXII Mi´dzynaro-

dowego Biegu Ulicznego o Memoria∏ Bogus∏awa Plujka) – 9 wrze-

Ênia, godz. 10, OleÊnica, woj. dolnoÊlàskie

✓ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Strzelaniu Kobiet i M´˝-

czyzn – woj. kujawsko-pomorskie

✓ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Tenisie Sto∏owym – woj. ku-

jawsko-pomorskie

✓ Zawody strzeleckie dla policjantów z Wydzia∏u Techniki Opera-

cyjnej – Wejherowo, woj. pomorskie

✓ Ogólnopolskie Policyjne Mistrzostwa Strzeleckie z Broni Krót-

kiej w ramach Centralnej Spartakiady MSWiA – 8–9 wrzeÊnia, Kwi-

dzyn, woj. pomorskie

✓ V Ogólnopolskie Regaty Kajakowe – 15–17 wrzeÊnia, Sztum,

woj. pomorskie

✓ Mistrzostwa w strzelaniu dynamicznym o puchar komendanta

wojewódzkiego Policji w Szczecinie

✓ II Ogólnopolski Bieg Prze∏ajowy im. Grzegorza Za∏ogi – Hutki-

-Kanki, woj. Êlàskie

✓ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Halowej Pi∏ce No˝nej

– KWP w Katowicach

✓ Zawody strzeleckie – Ropczyce, woj. podkarpackie

✓ Wojewódzkie Mistrzostwa w Pi∏ce No˝nej – Tarnobrzeg, woj.

podkarpackie

✓ Fina∏ XIII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji. Tur-

niej Par Patrolowych „Patrol Roku” – 13–15 wrzeÊnia, Szko∏a Poli-

cji w Pile

✓ Indywidualne zawody strzeleckie – strzelnica KWP w Krakowie

✓ IV zawody strzeleckie o puchar komendanta wojewódzkiego Po-

licji w Radomiu

✓ Turniej pi∏ki siatkowej – dla s∏uchaczy i kadry CSP w Legiono-

wie

✓ Zawody w´dkarskie o puchar prezesa ¸ódzkiej Grupy Woje-

wódzkiej IPA (International Police Association) – ¸ódê

✓ Wielkopolskie Mistrzostwa w Biegach Prze∏ajowych (w ramach

Spartakiady Policyjnej) – KWP w Poznaniu (wrzesieƒ, paêdziernik)

✓ Ogólnopolski Bieg Uliczny S∏u˝b Mundurowych w G∏ucho∏azach

– woj. opolskie

PAèDZIERNIK
✓ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Szachach – woj. kujawsko-

-pomorskie

✓ Wojewódzkie mistrzostwa w koszykówce – KWP w Szczecinie

✓ Mistrzostwa Wydzia∏ów KWP w Pi∏ce Siatkowej – KWP w Kato-

wicach

✓ Turniej tenisa sto∏owego – KWP w Rzeszowie

✓ Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o Puchar Komendanta CSP

– Legionowo

✓ Turniej pi∏ki koszykowej – dla s∏uchaczy i kadry CSP w Legiono-

wie

✓ Zawody w podciàganiu na drà˝ku – KWP w Krakowie

✓ Indywidualne zawody w wyciskaniu sztangi w pozycji le˝àcej

– KWP w Krakowie

✓ Turniej strzelecki – dla s∏uchaczy i kadry CSP w Legionowie

✓ Mistrzostwa Polski Policji w Biegach Prze∏ajowych w Namys∏o-

wie – 21 paêdziernika, woj. opolskie

LISTOPAD
✓ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Koszykówce – woj. kujaw-

sko-pomorskie

✓ Mistrzostwa woj. pomorskiego s∏u˝b mundurowych w pi∏ce siat-

kowej – KWP w Gdaƒsku

✓ Turniej Pi∏ki No˝nej S∏u˝b Mundurowych powiatu kraÊnickiego

o puchar komendanta powiatowego Policji i komendanta powiato-

wego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w KraÊniku – 11 listopada, Kra-

Ênik, woj. lubelskie

✓ Halowy Turniej Pi∏ki No˝nej policjantów o mistrzostwo woje-

wództwa lubelskiego – 25 listopada, KWP w Lublinie

✓ Wojewódzkie Mistrzostwa w Halowej Pi∏ce No˝nej – KWP

w Szczecinie

✓ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w Pi∏ce Siatkowej – Katowice

i Rybnik, woj. Êlàskie

✓ Halowe Mistrzostwa w Pi∏ce No˝nej – Przeworsk, woj. podkar-

packie

✓ Turniej tenisa sto∏owego – KWP w Krakowie

✓ Turniej uni-hokeja – dla s∏uchaczy i kadry CSP w Legionowie

✓ Rozgrywki siatkarskie pomi´dzy wydzia∏ami KWP w Radomiu

GRUDZIE¡
✓ V Mi´dzynarodowy Turniej Halowej Pi∏ki No˝nej o Puchar Ko-

mendanta Powiatowego Policji w Boles∏awcu – 9 grudnia, Boles∏a-

wiec

✓ Miko∏ajkowe Dru˝ynowe Policyjne Mistrzostwa woj. pomorskie-

go w strzelaniu – KWP w Gdaƒsku

✓ Halowe Mistrzostwa Polski w pi∏ce no˝nej w randze ogólnopol-

skiej – KWP w Szczecinie

✓ Wojewódzkie Mistrzostwa Policji w P∏ywaniu – KWP w Katowi-

cach

✓ Turniej tenisa sto∏owego – KWP w Krakowie

✓ Zakoƒczenie Sezonu Strzeleckiego „Jesieƒ 2006” – KWP w Po-

znaniu ■

opracowa∏ TADEUSZ NOSZCZY¡SKI
(na podst. informacji z poszczególnych KWP i szkó∏ Policji)

PS. Wi´kszoÊç organizatorów nie zna jeszcze dok∏adnej daty (dnia

i godziny) organizowanych imprez, dlatego podajemy jedynie 

miesiàc. 

Kalendarz imprez sportowych dla policjantów do koƒca 2006 r.
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Jedna niemiecka policja nie istnieje
– ka˝dy z 16 krajów zwiàzkowych
ma w∏asne s∏u˝by mundurowe,
które podlegajà landowemu MSW. 

W Republice Federalnej Niemiec

jest zatem 16 ministerstw i, oczy-

wiÊcie, 16 ministrów spraw we-

wn´trznych. 

POLICJA LANDOWA
Sk∏ada si´ z policji porzàdku publicznego

i policji kryminalnej. W ka˝dym niemiec-

kim kraju zwiàzkowym, jako wsparcie dla

policji landowych, skoszarowane sà oddzia-

∏y prewencji – ich obowiàzki zale˝à od lo-

kalnych potrzeb. 

W Hamburgu na przyk∏ad prewencja pa-

troluje metro, pomaga w ob∏awach policyj-

nych i zabezpiecza demonstracje i mecze.

W szeÊciu wi´kszych landach prewencja

jest zorganizowana w pu∏ki, w pozosta∏ych

natomiast sk∏ada si´ z 600–800-osobowego

batalionu.

JEDNA ÂWIECZKA NA TORCIE
1 lipca 2006 r. niemiecka policja federal-

na – Bepol obchodzi∏a pierwsze urodziny.

Tak naprawd´ liczy sobie ju˝ ponad pó∏

wieku (powsta∏a w 1951 r. jako – Stra˝ Gra-

niczna), ale od roku pos∏uguje si´ nowà 

nazwà, gdy˝ poprzednia nie odpowiada∏a

zakresowi dzia∏aƒ tej s∏u˝by mundurowej. 

Oprócz kontrolowania granic Bepol

ochrania budynki federalne, ambasady, lot-

niska i koleje oraz interweniuje w nag∏ych

sprawach b´dàcych poza zasi´giem policji

landowej. Jednostkà antyterrorystycznà

Bepol do zadaƒ specjalnych jest GSG9,

która zosta∏a powo∏ana po tragicznych wy-

darzeniach na letniej olimpiadzie w Mona-

chium w 1972 r. 

BKA I INNI
Agencje federalne zajmujàce si´ bezpie-

czeƒstwem paƒstwa to Federalne S∏u˝by

Wywiadowcze (BND) i Federalny Urzàd

Ochrony Konstytucji (BfV), odpowiednik

polskiej ABW. 

Najbardziej znany jest BKA – Federalny

Urzàd Kryminalny. Jego zadania to m.in.

Êciganie przest´pców, których dzia∏ania

wykraczajà poza obr´b jednego landu bàdê

majà charakter mi´dzynarodowy, oraz

wspó∏praca z zagranicznymi organami poli-

cji i wymiaru sprawiedliwoÊci. Za poÊred-

nictwem BKA landy kontaktujà si´ z inny-

mi krajami. 

WSPÓ¸PRACA Z POLSKÑ
28 kwietnia tego roku uzgodniono osta-

teczny tekst nowego porozumienia mi´-

dzy Komendantem G∏ównym Policji

a BKA o wspó∏pracy w zakresie zwalcza-

nia przest´pczoÊci zorganizowanej oraz

szczególnie niebezpiecznych przest´pstw. 

Obejmuje ono wspó∏prac´ obydwu kra-

jów – od wymiany doÊwiadczeƒ po wspól-

ne dzia∏ania prewencyjne w rejonie przy-

granicznym oraz szkolenia. W wojewódz-

twach sàsiadujàcych z Niemcami wspól-

ne patrole sà od wielu lat na porzàdku

dziennym.
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POLICJA 997        sierpieƒ 2006 r. S∏u˝by mundurowe w landach ÂWIAT 45

PRZEST¢PCZOÂå IMPORTOWANA
Dzia∏ajàce na terytorium RFN zorganizo-

wane grupy przest´pcze zaanga˝owane sà

m.in. w obrót Êrodkami odurzajàcymi, prze-

myt nielegalnych imigrantów, przest´p-

czoÊç gospodarczà, przest´pstwa przeciw-

ko mieniu, podrabianie pieni´dzy i towa-

rów. Grupy te tworzà przewa˝nie obywate-

le Turcji, Polski, Litwy oraz Rosji. 

W RFN mieszka ponad 3,5 mln muzu∏ma-

nów. Ambasada Niemiec w Warszawie poda-

je, ˝e najwi´kszy problem dla stró˝ów prawa

stanowià fanatycy islamscy. Dodaje, ˝e oko∏o

17–22,5 proc. wszystkich przest´pstw na

terenie Niemiec pope∏niajà cudzoziemcy. 

W OBLICZU MUNDIALU
Ostatnie miesiàce by∏y dla niemieckiej po-

licji nie lada wyzwaniem – odbywa∏y si´

tam mistrzostwa Êwiata w pi∏ce no˝nej.

Zorganizowane by∏y znakomicie, a nie-

mieckich mundurowych wspierali policjan-

ci z innych krajów, w tym 68 z Polski. 

Spektakularnych akcji co prawda nie by-

∏o, ale do starç pseudokibiców z policjà do-

chodzi∏o w prawie wszystkich miastach,

gdzie odbywa∏y si´ mecze. – A niemieccy

kibole to nie u∏omki – mówi jeden z funk-

cjonariuszy, który by∏ w czerwcu w Niem-

czech. – Wyglàdajà, jakby wyszli wprost

z si∏owni. 

Niemiecka policja potrafi∏a sobie z nimi

poradziç. – Ma Êwietne rozpoznanie – do-

R E K L A M A

daje polski policjant. – Przed meczem po-

tencjalnie niebezpieczni kibice byli zatrzy-

mywani i nie mieli wst´pu na stadion ani

do miasta. ■

ALEKSANDRA WICIK
zdj. Rafa∏ Wasiak

Czy wiesz, ˝e

1. Nazwy stopni sà inne dla ka˝dego z pionów. Na przyk∏ad komisarz policji kry-
minalnej to Kriminalkommissar, a komisarz prewencji – Polizeikommissar. 

2. 80 proc. prewencji stanowià funkcjonariusze w stopniach podoficerów i szere-
gowych, natomiast 80 proc. policji kryminalnej to oficerowie.

3. Przeci´tny policjant, po dwóch latach kursu podstawowego, zarabia miesi´cz-
nie 1000–1300 euro brutto, a nadkomisarz policji kryminalnej z 20-letnim sta˝em
otrzymuje 2000–2500 euro brutto. 

4. Bepol liczy ok. 40 000 pracowników. Ponad 30 000 to wysoko wykwalifikowani ofi-
cerowie, a blisko 3000 z nich s∏u˝y w jednostkach specjalnych, takich jak np. GSG9.

5. BKA zatrudnia prawie 5500 osób, w tym Niemców pochodzenia tureckiego
i polskiego.

6. Niemieckie policje „przemundurowujà si´” stopniowo w niebieskie uniformy.
Od 1979 r. policja we wszystkich landach nosi∏a taki sam mundur (zielona marynar-
ka, bràzowe spodnie, ˝ó∏ta koszula i bia∏a czapka).
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Wydawa∏oby si´, ˝e zamieszczenie
informacji w Internecie to nic trudnego, 
wystarczy notk´ prasowà rozsy∏anà 
do dziennikarzy przekleiç i wys∏aç 
na serwer. To b∏àd. 

O ile mo˝emy liczyç, ˝e dziennikarz z obowiàzku

przeczyta (choç nie zawsze) informacj´ do koƒ-

ca, to z ca∏à pewnoÊcià nie zrobi tego internau-

ta, jeÊli na poczàtku b´dzie si´ musia∏ przebiç np.

przez pe∏nà nazw´ wydzia∏u, w którym pracujà poli-

cjanci realizujàcy akcj´. 

BYLE NIE ZA D¸UGO
Informacja internetowa, tak jak tradycyjna, powin-

na mieç lid i sk∏adaç si´ z krótkich akapitów przedzie-

lonych pustym wersem. Tak jest przejrzyÊciej. 

Poza tym ktoÊ, komu nie chce si´ czytaç ca∏oÊci, naj-

pewniej przeleci wzrokiem poczàtki akapitów, a jeÊli

coÊ go zaciekawi, przejrzy ca∏y tekst. 

TreÊç informacji musi byç przekazywana w krótkich,

rzeczowych zdaniach. Trzeba pami´taç, ˝e w sieci 

mo˝na jà przeczytaç w ka˝dym zakàtku ziemi, dlatego

lepiej pomijaç takie szczegó∏y, jak np. nazwa ulicy, 

wydzia∏u czy sekcji. Dla internauty wa˝ne jest, ˝e po-

licjanci z∏apali przest´pc´. Nieczytelne dla wi´kszoÊci

detale niepotrzebnie przed∏u˝ajà i zaciemniajà treÊç.

Nie sà wskazane ozdobniki w stylu „zanurzajàc si´

w chmur´ wilgoci” czy „Znikajà w Êcianie nocy. To nie

jest film. T́  scen´ napisa∏o ˝ycie”. To raczej rozÊmie-

szy, ni˝ zaciekawi. JeÊli dziennikarz uzna, ˝e ozdobnik

jest potrzebny, sam go wstawi. Naszym zadaniem jest

informowaç krótko i rzeczowo.

OD TEGO SÑ LINKI
Wielkà przewagà Internetu nad innymi formami prze-

kazu jest nieograniczonoÊç miejsca. Nie oznacza to, ˝e

zamieszczana informacja powinna byç kilometrowa.

D∏uga informacja, nawet podzielona na akapity, znie-

ch´ca. Mo˝liwoÊç umieszczania w niej linków sprawia,

˝e mo˝e zostaç obudowana informacjami uzupe∏niajà-

cymi. 

Przed umieszczeniem newsa w sieci warto si´ zasta-

nowiç, co mo˝na pod niego pod∏àczyç. Mogà to byç

statystyki dotyczàce np. przest´pstwa, którego dopu-

Êci∏ si´ zatrzymany, czy dane o wczeÊniejszych podob-

nych realizacjach. Im wi´cej linków, tym lepiej, bo ich

zadaniem jest zatrzymaç internaut´ na stronie jak naj-

d∏u˝ej. Ka˝dy klikni´ty link to kolejna potencjalnie

przeczytana informacja. 

SIEå MUSI BYå PIERWSZA
Wa˝na jest szybkoÊç przekazu. Informacja interneto-

wa musi byç pierwsza. JeÊli pojawia si´ po podaniu jej

przez rozg∏oÊnie radiowe czy – co gorsza – ukazujàcà

si´ nast´pnego dnia pras´, nie jest ju˝ nikomu po-

trzebna. Rzecznicy prasowi muszà strony internetowe

traktowaç priorytetowo. Nie mo˝e byç tak, ˝e naj-

pierw informacja wysy∏ana jest do redakcji, rzecznik

ponagrywa si´ dla radiowców, a jak ju˝ minie „pierw-

sza fala”, znajduje si´ czas na wrzucenie jej do Inter-

netu. 

Internet to jedyna forma przekazu, nad którà ca∏ko-

wicie panujemy. Informacja zamieszczana na stronie

WWW, oczywiÊcie prawdziwa i rzetelna, jest odpor-

na na dziennikarskie b∏´dy, bo i te si´ zdarzajà, ale

tak˝e interpretacje i komentarze, które czasami –

mimo wysi∏ków s∏u˝b prasowych – nie idà w po˝àda-

nym przez nas kierunku. 

ZDJ¢CIE PRZYCIÑGA UWAG¢
JeÊli to mo˝liwe, news powinien byç zilustrowany

zdj´ciami. Cz´sto to one zach´cajà do przeczytania ca-

∏oÊci. Nale˝y o tym pami´taç, zw∏aszcza gdy zajawka

informacji znajduje si´ na g∏ównej stronie, a reszta

na podstronie. Warto wtedy znaleêç na stronie g∏ównej

nieco wi´cej miejsca, by i zajawk´ opatrzyç ma∏ym

zdj´ciem bàdê infografikà. 

I na koniec kwestie formalne. WielkoÊç, krój i kolor

czcionki nie sà bez znaczenia. Najlepszy kolor to czar-

ny bàdê ciemnoszary, czcionka – verdana, wiel-

koÊç 10–12 punktów. To oczywiÊcie nie sà ˝elazne re-

gu∏y, ale wystarczy spojrzeç na najpopularniejsze por-

tale, by przekonaç si´, jakie standardy obowiàzujà.

Tekst warto wyjustowaç do obu kraw´dzi, choç nie

jest to zasada bezwzgl´dnie obowiàzujàca. B∏´dem

jest natomiast wyÊrodkowanie ca∏oÊci,

bo taki materia∏ trudno si´ czyta.

A przecie˝ do Internetu „wrzucamy”

newsa po to, ˝eby zapozna∏o si´ z nim

jak najwi´cej osób. ■

KLAUDIUSZ KRYCZKA
zdj. Anna Michejda

News w Internecie
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Pami´tasz pierwszy mandat?
– By∏ sylwester 1996 roku, a ja pok∏óci-

∏em si´ z narzeczonà. Sp´dzaliÊmy go

w ost´pach leÊnych z dala od cywilizacji.

Âwietnie bawi∏em si´ z kolegami, gdy ona

nagle za˝àda∏a powrotu do domu. Wróciç

mo˝na by∏o tylko samochodem, a ja ju˝

wypi∏em kilka kieliszków. 

Zrobi∏a mi takà awantur´, ˝e wsiad∏em

za kierownic´. Pech chcia∏, na terenie za-

budowanym w jakiejÊ wiosce, którà mija-

liÊmy, sta∏ patrol. Na pierwsze pytanie:

„Pi∏ pan alkohol?”, odpowiedzia∏em:

„Tak”. Bo po co mia∏em Êciemniaç? Do-

sta∏em kolegium i zabrali mi prawo jazdy

na pó∏ roku. 

A jak d∏ugo masz prawo jazdy?
– Od siedemnastego roku ˝ycia. Ale

mandaty dostaj´ od jakichÊ trzech lat.

Dlaczego?
– Bo mog´ sobie pozwoliç na coraz lepsze

samochody. A takie superszybkie maszyny

prowokujà do ∏amania przepisów. Najcz´-

Êciej dostaj´ mandaty za przekroczenie

pr´dkoÊci.

Co to znaczy, ˝e maszyna prowokuje?!
– Je˝eli wsiadam do samochodu, który

ma 200 koni mechanicznych, to nawet nie

wiem, kiedy nadmiernie si´ rozp´dzam.

Kup samochód o mniejszej mocy.
– A bezpieczeƒstwo? Gdy przekraczam

granic´ z Niemcami, zawsze wpadam w de-

presj´, ˝e oni mogà mieç autostrady, a my

nie. Polskie drogi sà naprawd´ fatalne. U nas

koleiny majà po 20 cm szerokoÊci, gdy pada

deszcz, s∏absi kierowcy nie majà szansy

utrzymaç si´ na drodze, powodujà wypadki.

A gdy ma si´ samochód o wi´kszej mocy,

w niektórych przypadkach ∏atwiej wyjÊç

z opresji – lepsze hamulce, zabezpieczenia.  

Jakim autem teraz szlejesz?
– Alfa Romeo 166, to mój pierwszy samo-

chód i ukochany, oraz BMW 328 kabrio.

Policjanci rozpoznajà sier˝anta Szczepana
˚a∏od´?

– Tak, spotykam si´ z sympatycznymi 

reakcjami, nawet jak mnie upominajà. Ale

bywa ró˝nie. Kilka miesi´cy temu na

obwodnicy ko∏o Bia∏obrzegów patrol szyb-

kiej drogówki podpuÊci∏ mnie do rozwini´-

cia wi´kszej pr´dkoÊci, da∏ si´ wyprzedziç

i namierzy∏ mnie. Na radarze by∏o 160

km/h. Stwierdzili „Na biednego nie trafi∏o”

i dali najwy˝szy wymiar kary, mandat 500 z∏

i 10 punktów karnych. Na tyle zas∏u˝y∏em,

ale...

Szczepan ma prawdziwe zas∏ugi
dla policji.

– Na jednym z internetowych forów po-

Êwi´conych „Kryminalnym” wyczyta∏em,

˝e dzi´ki serialowi dwudziestu m∏odych

ch∏opaków wst´puje do Policji. Sami 

deklarowali, ˝e kropkà nad i przy podj´ciu

tej decyzji by∏y przygody naszych poli-

cjantów, przedstawiajàce namiastk´ praw-

dziwej pracy w Policji. Serial nie pokazuje

prawdy, ale w poszczególnych odcinkach

cz´sto wykorzystywane sà autentyczne

wydarzenia.

Konsultujecie si´ z profesjonalistami?
– Tak. Zazwyczaj ogl´dzin miejsca

zbrodni w serialu dokonuje  prawdziwa eki-

pa policyjna. Autentyczni sà antyterroryÊci

i, ci mniej widoczni, policjanci, którzy

wspó∏pracujà z nami, gdy kr´cimy odcinki

w mieÊcie.

Praca policjanta ma ró˝ne oblicza.
Wspomina∏eÊ kiedyÊ o patrolu, który
zatrzyma∏ swojego koleg´?

– W powstajàcym filmie fabularnym za-

pewne zostanie wykorzystana historia poli-

cjanta, który po godzinach lubi∏ si´ prze-

bieraç w babskie ciuchy. Pewnego dnia pa-

trol chcia∏ go wylegitymowaç, wi´c zaczà∏

uciekaç. Dosz∏o do regularnego poÊcigu sa-

mochodowego. Ma∏o brakowa∏o, a skoƒczy-

∏oby si´ to strzelaninà, na szcz´Êcie on zde-

cydowa∏ si´ wreszcie ujawniç kolegom.

Nie∏atwa jest praca policjanta... ■

MONIKA DÑBROWSKA
zdj. TVN

Szczepana
przygody
z policjà

Tomasz Karolak ma 35 lat, urodzi∏ si´
w Radomiu. Znany jest z roli niezdarne-
go sier˝anta Szczepana ˚a∏ody w se-
rialu „Kryminalni”. W 2000 roku debiu-
towa∏ w filmie „Du˝e zwierz´”, w którym
g∏ównà rol´ zagra∏ Jerzy Stuhr. W 2003
roku zagra∏ w serialu „Bao-Bab, czyli
zielono mi”, który natychmiast okreÊlo-
no mianem masakry absolutnej. Popu-
larnoÊç zdoby∏ dzi´ki fantastycznej roli
w komedii „Cia∏o”. Na co dzieƒ gra
g∏ówne role w spektaklach „Merlin”
i „Testosteron” w warszawskim Teatrze
Narodowym.
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W stosunku do osób piastujàcych
pewne stanowiska, majàcych
stopnie s∏u˝bowe czy naukowe,
u˝ywa si´ okreÊlonych tytu∏ów.
Wynika to zarówno z tradycji,
panujàcych obyczajów, 
jak i z szacunku. Nieumiej´tne 
ich stosowanie jednak cz´sto
powoduje nieporozumienia.

P odstawowà zasadà, obowiàzujàcà za-

równo w formie werbalnej, jak i pisa-

nej, jest nienadu˝ywanie tytu∏ów.

MUNDUROWI
Zwracajàc si´ do policjantów, ˝o∏nierzy,

stra˝aków, majàcych tzw. stopnie po∏ówko-

we, zaokràglamy je w gór´ lub w dó∏. Nie

mówimy np.: panie podkomisarzu, nadko-

misarzu, podinspektorze, m∏odszy inspek-

torze, starszy sier˝ancie, sier˝ancie sztabo-

wy, m∏odszy aspirancie, ale komisarzu, in-

spektorze, sier˝ancie, aspirancie. Podpu∏-

kownika czy podporucznika nazywamy pu∏-

kownikiem, porucznikiem. 

Do osób piastujàcych stanowiska zast´p-

ców komendanta, naczelnika lub kierowni-

ka zwracamy si´ komendancie, naczelniku,

kierowniku. Nie mówimy te˝ wicemini-

strze, wicedyrektorze, ale ministrze, dy-

rektorze. JeÊli szef resortu jest jednocze-

Ênie wicepremierem, to zawsze u˝ywamy

wobec niego tytu∏u wy˝szego, czyli panie

premierze.

W korespondencji, w odró˝nieniu od j´-

zyka mówionego, podajemy tytu∏y rzeczy-

wiste. Piszemy wi´c: zast´pca komendan-

ta, m∏odszy inspektor, wicedyrektor etc.

Przedstawiamy si´ aktualnymi danymi.

Tak˝e na tabliczkach drzwi urz´dów, pie-

czàtkach, wizytówkach muszà byç one

zgodne ze stanem faktycznym.

UCZENI
Tytu∏ów zawodowych i stopni s∏u˝bowych

u˝ywamy w miejscu pracy oraz w kontak-

tach oficjalnych, ale ju˝ w osobistych po-

winniÊmy byç wstrzemi´êliwi. Zawsze pa-

mi´tajmy, by pos∏ugiwaç si´ nimi z wy-

czuciem, nie nara˝ajàc si´ na ÊmiesznoÊç

i kpiny.

Tytu∏y naukowe podajemy w zale˝noÊci

od ich stopnia. Eksponowanie takich, jak

profesor i doktor, czyli jednostkowych

– aby je uzyskaç trzeba mieç na koncie

okreÊlony dorobek – nie razi. W formie mó-

wionej stosujemy zaokràglenia – a wi´c nie

panie profesorze zwyczajny, nadzwyczajny,

doktorze habilitowany, ale profesorze, dok-

torze. W wersji pisanej podajemy stan rze-

czywisty. Nie u˝ywamy jednak tytu∏u ma-

gistra, który ostatnio bardzo si´ upo-

wszechni∏.

DUCHOWNI
Zwracajàc si´ do osób duchownych, tak˝e

nale˝y przestrzegaç stosownych form. Pa-

pie˝a tytu∏ujemy wasza ÊwiàtobliwoÊç lub

Ojcze Âwi´ty. Kardyna∏a – eminencjo lub

ksi´˝e kardynale. Arcybiskupa i biskupa

– ekscelencjo lub ksi´˝e arcybiskupie, bi-

skupie. Nuncjusza apostolskiego – eksce-

lencjo lub ksi´˝e nuncjuszu. Do patriar-

chy ekumenicznego Konstantynopola

i do patriarchy prawos∏awnego mówimy

wasza ÊwiàtobliwoÊç. Wobec metropolity

prawos∏awnego z kolei u˝ywamy okreÊle-

nia eminencjo lub ksi´˝e metropolito.

Do arcybiskupa (nie metropolity) i bisku-

pa prawos∏awnego – wasza ekscelencjo.

Do arcybiskupa anglikaƒskiego (w tym

prymasa anglikaƒskiego) – przewielebny

arcybiskupie. Do biskupów wszystkich

wyznaƒ protestanckich – przewielebny

biskupie. ■

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. Anna Michejda

Tytu∏ujmy z umiarem
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