
Ucywilnianie czy ucywilizowanie? s. 18     Przed mundialem s. 16     Prewencja inaczej s. 35

nr 5 (14), maj 2006 r.
cena 3 z∏ (w tym 7% VAT)

nr indeksu 321109

www.gazeta.policja.pl

IS
SN

 1
73

4-
11

67
IN

DE
KS

 3
21

10
9

Dy˝urni pod lupàDy˝urni pod lupà





POLICJA 997        maj 2006 r. 3

s.  4
s.  6

s. 14
s. 15

s. 18

s.  9

s. 11

s. 16

s. 20

s. 26

s. 35

s. 46

s. 10

s. 39

s. 22

s. 25

SENSACJE
Alfabet mafii
O mi∏oÊci, przyjaêni i nienawiÊci – Ewa Ornacka, Piotr Pytlakowski

PAMI¢å
Policjanci kontra ZSRR
Litewski zajazd – Pawe∏ Ostaszewski

Polegli na s∏u˝bie
Czas nie leczy ran – Gra˝yna Bartuszek

ZAGINIENI

KRAJ
RozmaitoÊci
66 lat póêniej – Pawe∏ Chojecki
I ty mo˝esz zostaç Krewniakiem – 

Anna Michejda
Miesiàc z ˝ycia Policji – Przemys∏aw Kacak

PRAWO
Porady
Krótsze terminy, ale bez bonusów 

Likwidacja sta˝u kierowniczego 

Komentarz do kodeksu karnego
Oszustwo, art. 286 par. 1 – Janusz Bryk

PO S¸U˚BIE
Kolekcjonerzy
Nie samà pracà cz∏owiek ˝yje – 

Przemys∏aw Kacak

ETYKIETA
Dobrze ubrana pani – Gra˝yna Bartuszek

s. 28

s. 30

s. 32

s. 33

s. 38
s. 38

s. 47

s. 41

s. 42

s. 48

s. 50

PROWOKACJE
Praca pod napi´ciem
Temat dy˝urny – Przemys∏aw Kacak
Dy˝urni w ocenie NIK – El˝bieta Sitek

Etyka
Honor tylko dla frajerów... – Pawe∏ Chojecki
Nikt nie lubi prawienia mora∏ów – rozmowa 

z prof. Ulrichem Schrade

ROZMOWA
Modernizacja Policji
O ucywilizowaniu logistyki mówi 

Jacek Bartmiƒski, zast´pca komendanta

g∏ównego Policji

TYLKO S¸U˚BA
Pilota˝ w KWP
Ocena jednostek – Pawe∏ Chojecki

Posterunki
Policja na wsi – 

Gra˝yna Bartuszek

Bezpieczeƒstwo imprez masowych
Mundial 2006 – Przemys∏aw Kacak

Logistyka
Pieniàdze z UE – Tadeusz Noszczyƒski

Ceremonia∏
Szabla – chwyty – Tadeusz Noszczyƒski

Nowa koncepcja koordynacji s∏u˝by
Prewencja inaczej – Jerzy Paciorkowski

Rzecznik (nie)radzi
Jak napisaç informacj´ dla prasy – antyporadnik

O NAS
Badania spo∏eczne
OBOP –  Widzialne patrole, 

CBOS – Mundurowi do rozpoznania

Akademia policyjna
Mam nosa do ludzi – Jacek Gwizda∏a 

o nowym serialu dokumentalnym o Policji

ÂWIAT
Wspó∏praca transgraniczna Polski i Ukrainy
K∏opoty na granicy – Przemys∏aw Kacak

Co ka˝dy policjant o Schengen wiedzieç powinien
System informacyjny – Jolanta Âlifierz

zdj´cie na ok∏adce Wojciech Basiƒski 

Z notatnika Mleczki

KRAJ  RozmaitoÊci  38

K rew daje ˝ycie! To nie tylko puste has∏o

z ulicznych bilboardów. Niestety, nasza

ÊwiadomoÊç w tej dziedzinie jest wcià˝

jeszcze przera˝ajàco niska. Dzia∏ajàca

od kilku lat Europejska Fundacja Honoro-

wego Dawcy Krwi próbuje to zmieniaç.

W warszawskim Multikinie odby∏a si´ pre-

miera filmu edukacyjnego „krewniacy.pl”,

który niedawno trafi∏ do szkó∏, komend Po-

licji, jednostek stra˝y po˝arnej, dru˝yn

ZHP, automotoklubów i innych Êrodowisk

lokalnych w ca∏ym kraju. Ruszy∏a te˝ akcja

„Honorowe krwinki” adresowana g∏ównie

do dzieci i m∏odzie˝y szkolnej. „To na nich

w przysz∏oÊci b´dà przecie˝ spoczywa∏y nie

66 lat póêniej
Na dziedziƒcu Komendy G∏ównej Policji przed pomnikiem
„Poleg∏ym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” 
odby∏y si´ uroczystoÊci rocznicowe. Oddano ho∏d
ponad 6300 polskim policjantom zastrzelonym 
przez NKWD wiosnà 1940 roku.

W ieƒce z∏o˝yli m.in.: cz∏onkowie rodzin poleg∏ych funkcjona-

riuszy, minister spraw wewn´trznych i administracji Ludwik

Dorn, komendant g∏ówny Policji Marek Bieƒkowski, krajowy dusz-

pasterz Policji ks. bp Marian DuÊ, reprezentanci Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pami´ci Narodo-

wej, szefowie s∏u˝b mundurowych.

– Oddajemy ho∏d ofiarom zbrodni pope∏nionej na ludziach

i na Rzeczypospolitej. Byli policjantami, ale tak˝e przedstawiciela-

mi elity paƒstwowej i intelektualnej – powiedzia∏ wicepremier

Dorn. Zadeklarowa∏ wymierne wsparcie dla wszelkich badaƒ histo-

rycznych dotyczàcych policji.

Sekretarz Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa Andrzej

Przewoênik przypomnia∏, ˝e pochowani w Miednoje nale˝eli

do tych Polaków, którzy wywalczyli niepodleg∏oÊç II RP i potrafili

jej broniç. – To oni ukszta∏towali nast´pne pokolenie, które 

umia∏o przetrwaç mroczne czasy okupacji i przechowaç niepodle-

g∏oÊciowà tradycj´ – doda∏. 

Genera∏ Bieƒkowski zapewni∏, ˝e zale˝y mu, by m∏odzi polscy

policjanci przechowywali pami´ç o swoich poprzednikach spoczy-

wajàcych na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. 

– Poleci∏em wprowadziç do programów nauczania szkó∏ policyj-

nych histori´ formacji. W spotkaniach z funkcjonariuszami

na kursach podstawowych b´dà uczestniczyç przedstawiciele 

Rodzin Policyjnych. ZnajomoÊç korzeni polskiej Policji uwa˝am

za podstaw´ i êród∏o naszej zawodowej to˝samoÊci – podkreÊli∏

komendant.

Po uroczystoÊci odby∏a si´ promocja „Ksi´gi Cmentarnej 

Polskiego Cmentarza Wojennego Miednoje” wydanej przez Rad´

Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa. Dwutomowa publikacja 

to efekt wieloletniej pracy zespo∏u historyków. Zawiera noty bio-

graficzne i zdj´cia policjantów pochowanych na cmentarzu 

w Miednoje. �
PCh

zdj. Anna Michejda

I Ty mo˝esz zostaç Krewniakiem!
tylko odpowiedzialnoÊç, ale i honor ratowa-

nia ˝ycia przez oddawanie krwi” – przeko-

nuje za∏o˝yciel i prezes fundacji Marcin 

Velinow. Akcj´ wspar∏o wielu znanych ludzi

ze Êwiata kultury, sportu czy estrady.

Na premierze filmu obecni byli m.in. Ma∏-

gorzata Lewiƒska, Aleksandra Woêniak,

Wojciech Siudym.

„Cz∏owiek, który potrafi podarowaç

czàstk´ siebie, jest prawdziwym cz∏owie-

kiem” – mówi w filmie 15-letnia Ola, która

˝yje dzi´ki transfuzji. Jest nim z pewnoÊcià

aspirant Stefan Kopczyƒski, dy˝urny za-

bezpieczenia obiektów KGP. Honorowo

odda∏ 46 700 ml krwi. Zosta∏ wyró˝niony

najwy˝szym odznaczeniem nadawanym

przez Polski Czerwony Krzy˝ – Odznakà

Honorowà PCK III stopnia. �
ANNA MICHEJDA

zdj. autor
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Temat dy˝urny 
Dyskusja o dy˝urnych trwa w Policji od kilkunastu lat. 
Niestety, wiele problemów pozostaje wcià˝ bez rozwiàzania. 
Kto jest temu winien?

Jeszcze niedawno dy˝urki nazywane by∏y „akwaria-

mi”. Ma∏e, szklane „dziuple”, na dodatek okratowa-

ne. ¸àcznoÊç ze Êwiatem zewn´trznym zapewnia∏o

okienko – umieszczone na takiej wysokoÊci, by obywa-

tel, chcàc cokolwiek uzyskaç, musia∏ pochyliç si´

przed „panem w∏adzà”. No i nieÊmiertelne centralki

telefoniczne z czasów póênego Gierka. W Êrodku dy-

˝urny, zwykle z jednym pomocnikiem – obaj dokonu-

jàcy cudów, by zrozumieç, co rz´zi w s∏uchawce lub

o co chodzi g∏owie zza kraty.

DziÊ wi´kszoÊç jednostek (niezale˝nie od wielko-

Êci) dysponuje otwartymi recepcjami, a cywilni pra-

cownicy potrafià udzieliç petentom podstawowych in-

formacji, przywo∏aç odpowiedniego do danej sprawy

funkcjonariusza itd. Na takie drobiazgi dy˝urny nie

traci ju˝ czasu. Roboty ciut mniej, ale jej charakter nie

uleg∏ zmianie – wcià˝ jest to jedno z najbardziej odpo-

wiedzialnych stanowisk, a od pracujàcego na nim cz∏o-

wieka zale˝y funkcjonowanie ca∏ej jednostki. Kumaty
dy˝urny to 3/4 sukcesu jednostki (fragment wypowiedzi

„Sowy” w Internecie).

PRAKTYKA NADE WSZYSTKO
Przewidywany zakres obowiàzków na tym stanowisku

obejmuje: „zapewnienie w∏aÊciwej reakcji Policji

na zg∏oszone wydarzenie, realizowanie poleceƒ dy˝ur-

nego jednostki wy˝szego stopnia (nie dotyczy dy˝ur-

nego KGP), wspó∏dzia∏anie z dy˝urnymi innych jed-

nostek, wspó∏prac´ z podmiotami pozapolicyjnymi,

og∏aszanie alarmów stanów osobowych w jednostkach

organizacyjnych Policji, monitorowanie bezpieczeƒ-

stwa i porzàdku publicznego na terenie podleg∏ym

jednostce”. Tyle ogólników. ˚ycie dopisuje do nich

najdziwniejsze, nieprzewidywalne przez ˝adne rapor-

ty czy programy szkoleƒ, scenariusze. Nic dziwnego,

˝e jedna z najcenniejszych rzeczy u dy˝urnego to do-

Êwiadczenie. W projekcie „Karty opisu pracy na stano-

wisku”, który powsta∏ w G∏ównym Sztabie Policji,

obowiàzkowym wymogiem jest co najmniej 6-letni

sta˝ s∏u˝by w pionie prewencji lub kryminalnym, a po-

˝àdanym – 2-letni na stanowisku kierowania. To nie-

zb´dne minimum. W zasadzie jednak majà oni znacz-

nie wi´cej praktyki. Wi´kszoÊç (71 proc.) z 3429 poli-

cjantów pe∏niàcych t´ funkcj´ ma za sobà co naj-

mniej 15 lat pracy (zast´pcy – 21 proc.; pomocnicy 

– 8 proc.), zwykle w kilku ró˝nych specjalizacjach.

– Najlepiej, gdyby dy˝urny mia∏ wczeÊniejsze do-

Êwiadczenia z pracy w pionach przede wszystkim kry-

minalnym i dochodzeniowo-Êledczym, tak˝e w pre-

wencji – mówi nadkom. Adam Trokowicz ze Stanowi-

ska Kierowania KMP we Wroc∏awiu. – To procentuje,

gdy przychodzi mu nadzorowaç czynnoÊci prowadzone

na miejscu zdarzenia, np. zabezpieczyç ogl´dziny, we-

zwaç bieg∏ego sàdowego itd. Trzeba nad tym panowaç.

– Dopiero po kilku latach s∏u˝by w ró˝nych pionach

i 5–6 latach pracy jako dy˝urny w jednostkach ró˝ne-

go szczebla zaczà∏em naprawd´ czuç t´ robot´ – mówi

nadkom. Hubert Gliga ze Sztabu KWP we Wroc∏awiu.

Swoistym potwierdzeniem prymatu doÊwiadczenia

nad wiedzà teoretycznà jest stosunkowo ma∏y procent

dy˝urnych majàcych za sobà specjalistyczne szkolenie

w tym kierunku – 46,9 proc. (zast´pcy – 41,9; pomoc-

nicy – 3,8). Jeszcze mniej uczestniczy∏o w szkoleniach

w ramach doskonalenia zawodowego – zaledwie

21,2 proc. (zast´pcy – 6,6; pomocnicy – 1,8).

– Niestety, szko∏y sà prze∏adowane kursami podsta-

wowymi i nie dajà rady prowadziç doskonalenia zawo-

dowego w po˝àdanym stopniu – mówi m∏. insp.

Krzysztof Lis, naczelnik Wydzia∏u S∏u˝by Dy˝urnej

G∏ównego Sztabu Policji KGP. – Szkoda, bo zaj´cia

majà charakter warsztatów, podczas których przerabia

si´ ró˝ne symulacje. Poczynania dy˝urnych sà ocenia-

ne nie tylko przez prowadzàcego zaj´cia, ale i przez

grup´. To dobra forma wymiany doÊwiadczeƒ.

W 2005 roku przeprowadzono jedynie 13 edycji do-

skonalenia w Legionowie, S∏upsku i Pile, podczas któ-

rych przeszkolono 267 policjantów. Na ten rok zapla-

nowano w tych szko∏ach 16 cykli oraz 2 w Szczytnie

(dy˝urni KGP, KWP i KSP).

WYROCZNIA
Nie sposób skatalogowaç wszystkich obowiàzków dy-

˝urnego i problemów, z jakimi styka si´ na s∏u˝bie.

A rozwiàzywaç musi je szybko i trafnie, gdy˝ b∏àd

w ocenie sytuacji mo˝e zakoƒczyç si´ tragedià, jak to

mia∏o miejsce we W∏odowie. Tymczasem (...) dy˝urny
,,ma za sobà tylko Êcian´” – on nie ma czasu i mo˝liwo-
Êci kogoÊ spytaç i zasi´gnàç porady, on ma byç wyrocznià
i odniesieniem dla policjantów z patrolówki (fragment

wypowiedzi „MiÊka 40+” na internetowym forum).

Zwiàzany z tym stres dotyka wszystkich, choç oczy-

wiÊcie jest ró˝ny – zale˝nie od rodzaju jednostki.

– „Nie mam kogo pos∏aç na interwencj´”, to by∏ sta-

∏y problem – mówi Andrzej Ragiel, emerytowany poli-

cjant z KP w Szklarskiej Por´bie. – KiedyÊ musia∏em

zamknàç komisariat, by pomóc policjantowi. Nie by∏o

to zgodne z przepisami, ale w tym momencie stanowi-

∏o jedyne rozsàdne wyjÊcie.

– Na pewno nie mam tyle roboty, co koledzy w wiel-

kich miastach, tylko ˝e w naszej jednostce jest ma∏o lu-

dzi – mówi z kolei dy˝urny z niedu˝ego komisariatu we

wschodniej Polsce. – Nie lada ambarasem mo˝e staç si´

wi´c choçby kradzie˝ roweru. Nie mam kogo pos∏aç, ale

nikogo to nie obchodzi. Dzwonià drugi, trzeci raz, dener-

wujà si´, obsobaczajà mnie. Nawet ich rozumiem, ale to

przykre i naprawd´ musz´ trzymaç nerwy na wodzy.

Mieszkam w tej samej miejscowoÊci, w której pracuj´.

Sporo osób mnie kojarzy i zdarza si´, ˝e na ulicy wys∏u-

chuj´ ˝alów i pretensji o opiesza∏oÊç. Ani to prawda, ani

tym bardziej moja wina, ale ludziom nie wyt∏umaczysz.

W du˝ych miastach ma si´ przynajmniej zapewnio-

nà anonimowoÊç. Tak˝e kilku pomocników, o czym
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nie mogà marzyç dy˝urni z ma∏ych prowincjonalnych

komisariatów. Sà jednak problemy innego rodzaju.

– Teren dzia∏ania wroc∏awskiej KRP ÂródmieÊcie,

w której pracowa∏em wczeÊniej, obejmowa∏ rejon za-

mieszkany przez ok. 150 tys. ludzi, czyli wi´cej ni˝

w wi´kszoÊci polskich miast – mówi nadkom. Troko-

wicz. – By∏y tzw. trójkàty bermudzkie, czyli obszary

szczególnie zagro˝one. MieliÊmy kilka komisariatów,

w tym wodny, sekcje ruchu drogowego i przewodni-

ków psów. Prosz´ sobie wyobraziç, ile  ró˝norodnych

zdarzeƒ obs∏ugiwa∏o si´ podczas ka˝dej zmiany.

Teraz ma mniejszy kontakt z petentami. Na stano-

wisku kierowania jego zadanie polega raczej na koor-

dynacji pracy jednostek podleg∏ych komendzie. 

Razem z nim na zmianie pe∏ni s∏u˝b´ jeszcze trzech

ludzi, których rolà jest przyjmowanie zg∏oszeƒ od oby-

wateli. Przez 12 godzin s∏u˝by odbierajà po blisko

800 telefonów.

– Zajmujemy si´ praktycznie wszystkim, od kra-

dzie˝y telefonu komórkowego po zabójstwa czy nad-

zorowanie dzia∏aƒ w sytuacjach kryzysowych, np. pod-

czas powodzi – mówi nadkom. Trokowicz.

Nieco inaczej wyglàda dzieƒ pracy dy˝urnego w ko-

mendzie wojewódzkiej, który nie ma bezpoÊredniego

kontaktu z obywatelami, nadzoruje natomiast prac´

garnizonu.

– Po zwyk∏ej zmianie bywam tak „wypompowany”,

˝e nie jestem w stanie niczego robiç, po prostu wal´

si´ do ∏ó˝ka spaç – mówi nadkom. Gliga. – A sà prze-

cie˝ i takie, podczas których, obok zaplanowanych, 

obs∏uguje si´ te˝ wydarzenia nadzwyczajne. Wry∏a mi

si´ w pami´ç noc, gdy dosz∏o do si∏owego przerwania

granicy polsko-niemieckiej i poÊcigu przez ca∏y kraj a˝

do granicy z Ukrainà. Nie przypominam sobie, kiedy

to dok∏adnie by∏o, ale jestem w stanie minuta po

minucie odtworzyç tamtà noc.

WYNAGRODZENIE – WYPALENIE
Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e tak odpowiedzialna praca

musi byç stosownie doceniona. Faktycznie, dy˝urni

majà doÊç wysokie grupy – czego zresztà czasami za-

zdroszczà im inni policjanci: (...) fajna fucha, stopieƒ
i grupa (...) (fragment wypowiedzi „lesia 24”). Pytanie

tylko, czy ich wynagrodzenie odzwierciedla trud, jaki

wk∏adajà w swojà prac´? Odpowiedzià niech b´dà s∏o-

wa „Sowy”: Dy˝urny – fajna fucha? Przeràbana!!!! Sta-
nowisko na maksa decyzyjne, a apana˝e z tego tytu∏u nie
sà a˝ tak wysokie, jak prawie wszyscy myÊlà.

Z wysokoÊcià apana˝y bywa zresztà ró˝nie.

– W 2000 roku, mimo protestów Sztabu Policji, „dy-

˝urny” zniknà∏ z wykazu stanowisk (teraz istniejà sta-

nowiska: dy˝urnego, zast´pcy dy˝urnego i pomocnika

dy˝urnego – przyp. aut.) – mówi m∏. insp. Lis.

– W efekcie przydzielano im ró˝ne grupy i obecnie

jest tak, ˝e ludzie wykonujàcy takà samà prac´ majà

ró˝ne uposa˝enia.

Ilustracjà jego s∏ów mo˝e byç sytuacja we Wroc∏a-

wiu, gdzie dy˝urny na Stanowisku Kierowania KMP

ma zaszeregowanie o 3 grupy ni˝sze ni˝ jego kolega

na takim samym stanowisku w Krakowie, choç oba

miasta sà podobne pod wzgl´dem wielkoÊci, liczby

mieszkaƒców, stopnia zagro˝enia przest´pczoÊcià itd.

– Takie problemy jeszcze wyst´pujà, ale tu pole

do popisu majà prze∏o˝eni – mówi kom. Gra˝yna 

Antonowicz z Wydzia∏u S∏u˝by Dy˝urnej GSP KGP.

– Powinno si´ podwy˝szaç dy˝urnym mno˝niki.

„¸aska paƒska na pstrym koniu jeêdzi”, z uznaniem

u prze∏o˝onych i podwy˝szaniem mno˝ników mo˝e

wi´c byç ró˝nie. 

Jedno dy˝urni majà jednak zapewnione w nagrod´. 

– Pod wp∏ywem stresu dosyç szybko nast´puje

u nich wypalenie zawodowe – mówi Izabela Solarska,

psycholog z KGP. – To grupa nara˝ona na ataki z ró˝-

nych stron. Dy˝urny pozostaje w bezpoÊrednim kon-

takcie z obywatelami, którzy dzwoniàc na policj´, sà

zdenerwowani i ich reakcje w zwiàzku z tym odbiega-

jà od normy. Cz´sto nie dysponuje odpowiednimi si-

∏ami, by szybko wys∏aç ludzi na wszystkie interwencje

i jeÊli na skutek tego coÊ si´ stanie, mo˝e pojawiç si´

poczucie winy. Nie mo˝na te˝ pominàç kwestii doku-

mentowania pracy i odbioru jej przez prze∏o˝onych.

Jest to wi´c zawsze praca pod napi´ciem, która powo-

duje w∏aÊnie wypalenie, obni˝enie motywacji, spadek

energii czy zniech´cenie. Najgroêniejsze jest jednak

to, ˝e aby dobrze funkcjonowaç, nale˝a∏oby zabloko-

waç emocje. I tak si´ dzieje, tyle ˝e po jakimÊ czasie

zaczyna si´ przedmiotowo traktowaç wszystkie zda-

rzenia, nawet zbrodnie. 

Po wydarzeniach we W∏odowie we wszystkich jed-

nostkach w woj. warmiƒsko-mazurskim przeprowa-

dzono przeglàd pracujàcych w dy˝urkach. Przesuni´to

do innej s∏u˝by tych, którzy nie mieli specjalistyczne-

go przeszkolenia. Stworzono rezerw´ kadrowà – by

w razie choroby dy˝urnego nie zast´powa∏a przypad-

kowa, lecz przygotowana do tego osoba. W Szczytnie

odby∏o si´ te˝ dodatkowe szkolenie, w trakcie którego

przeprowadzono studium zdarzeƒ, z jakimi mieli

do czynienia dy˝urni w ca∏ym województwie. Zwi´k-

szono równie˝ liczb´ etatów w ruchu drogowym i pa-

trolówce, by nie by∏o ju˝ sytuacji, ˝e nie ma kogo 

pos∏aç na zdarzenie (obecnie przewidywany czas 

dojazdu to 15 min w mieÊcie i 30 na wsi). 

Ostatni raport NIK pozytywnie oceni∏ prac´ dy˝ur-

nych na Mazowszu, nie zostawi∏ natomiast suchej 

nitki na wyposa˝eniu komend i organizacji pracy. ■
PRZEMYS¸AW KACAK

zdj. Anna Michejda



Dy˝urni
w ocenie NIK
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decyzj´ o przeniesieniu go do Miastkowa

KoÊcielnego. 

W Gàbinie stan schodów i dachu budynku

komisariatu stwarza∏ zagro˝enie dla funkcjo-

nariuszy i interesantów. W pomieszczeniach

nie by∏o prawid∏owej wentylacji i oÊwietle-

nia. W tym przypadku Inspektor Sanitarny

MSWiA zgodzi∏ si´ na termin usuni´cia nie-

prawid∏owoÊci a˝ do czerwca 2007 r., ponie-

wa˝ KWP planuje budow´ nowej siedziby.

Z takà argumentacjà nie zgodzili si´ jednak

kontrolerzy NIK, uwa˝ajàc, ˝e zagro˝enie

dla zdrowia policjantów wymaga podj´cia

pilnych doraênych dzia∏aƒ na terenie do-

tychczasowej siedziby komisariatu. Zaleco-

no usuni´cie zagro˝eƒ do koƒca pierwszego

kwarta∏u 2006 roku. 

– Takie warunki pracy i braki w wyposa-

˝eniu w Êrodki ∏àcznoÊci majà oczywisty

wp∏yw na jakoÊç wykonywanych zadaƒ

– podkreÊlali podczas konferencji prasowej

szefowie NIK.

ORGANIZACJA S¸U˚BY DY˚URNEJ 
– ZASTRZE˚ENIA
Zg∏oszenia obywateli o przest´pstwach

i zagini´ciach przyjmujà g∏ównie dy˝urni,

tote˝ im kontrolujàcy poÊwi´cili najwi´cej

uwagi. Co ciekawe – wykonywanie zadaƒ

przez t´ s∏u˝b´ ocenili pozytywnie, za-

strze˝enia natomiast budzi∏a jej organiza-

cja, a wi´c to, co zale˝y od prze∏o˝onych.

Ró˝nych zresztà szczebli.

Kontrola wykaza∏a, ˝e niektóre jednostki

funkcjonujà bez regulaminu okreÊlajàcego

zakres zadaƒ dy˝urnego. A ju˝ kuriozalna

wr´cz sytuacja dotyczy∏a komisariatu w I∏-

˝y. Komendant opracowa∏ wprawdzie pro-

jekt takiego regulaminu, ale na jego za-

twierdzenie doczeka∏ si´ dopiero po 5 la-

tach, dzi´ki... kontroli NIK w∏aÊnie, która

zmobilizowa∏a komendanta miejskiego

w Radomiu do jego podpisania. W komisa-

riacie w Warce dy˝urni dzia∏ali, opierajàc

si´ na zakresach obowiàzków, w KP w Gà-

binie i KMP w P∏ocku regulaminy wprowa-

dzono z mocà wstecznà po roku.

W Warce nie zagwarantowano takiej obsa-

dy etatowej, ˝eby s∏u˝ba dy˝urnego by∏a pe∏-

niona ca∏odobowo, w KMP w Siedlcach pe∏-

nili jà pomocnicy dy˝urnego, a w I KP w Ra-

domiu – dzielnicowi. Ale najwi´ksza dowol-

noÊç panowa∏a w komisariacie w Mordach,

gdzie w godz. 8.00–11.00 zg∏oszenia od oby-

wateli przyjmowa∏ zatrudniony na pó∏ etatu

pracownik administracyjno-gospodarczy. 

W czterech kontrolowanych komisaria-

tach o niskim stanie etatowym (w Pilawie,

˚elechowie, Mordach i Gàbinie) nie zorga-

nizowano ca∏odobowej s∏u˝by dy˝urnej.

Nie funkcjonowa∏ w nich tak˝e numer 997,

w zwiàzku z czym mieszkaƒcy mogli po-

wiadomiç o przest´pstwie jedynie osobi-

Êcie i w godzinach pracy komisariatu.

OczywiÊcie – pod warunkiem ˝e by∏y 

one rzeczywiÊcie przestrzegane.

Inspektorzy NIK uwa˝ajà, ˝e ustalenia

dotyczàce Mazowsza oddajà sytuacj´ jed-

nostek w ca∏ym kraju. 

¸ÑCZNOÂå – OCENA NEGATYWNA
RzeczywistoÊç jest taka, ˝e Policja cz´sto

nie mo˝e sprawnie zareagowaç na prze-

st´pstwo z tej prostej przyczyny, ˝e lu-

dziom trudno si´ do niej dodzwoniç. Pra-

wie w po∏owie (44 proc.) badanych jedno-

stek nie dzia∏a∏ policyjny telefon 997, a sys-

tem ∏àcznoÊci w innych pozostawia∏ wiele

do ˝yczenia. 

Nic wi´c dziwnego, ˝e wed∏ug NIK nega-

tywne oceny uzyska∏o przede wszystkim

w∏aÊnie wyposa˝enie mazowieckich jedno-

stek Policji w Êrodki ∏àcznoÊci i informatyki. 

Niektóre dane sà wprost pora˝ajàce.

W komisariacie w Chorzelach funkcjona-

riusze dysponowali wy∏àcznie sprz´tem

u˝yczonym – dwiema radiostacjami i apara-

tem telefonicznym z funkcjà identyfikacji

numeru dzwoniàcego. Nie mieliby nawet

tego, gdyby nie pomoc stowarzyszenia

„Bezpieczne miasto”. 

W 68 proc. kontrolowanych jednostek (9

spoÊród 15) dy˝urni nie mieli bezpoÊred-

niej ∏àcznoÊci bezprzewodowej z komendà

wojewódzkà ani mo˝liwoÊci identyfikacji

numeru, z którego telefonuje interesant. 56

proc. jednostek nie posiada∏o urzàdzenia

rejestrujàcego rozmowy telefoniczne. 

W prawie po∏owie, 47 proc., jednostek

brakowa∏o bezpoÊredniego dost´pu do poli-

cyjnych i pozapolicyjnych baz danych. Ani

jedna (!) nie mia∏a wejÊcia do systemu CE-

PIK. ˚eby uzyskaç z niego informacj´, trze-

ba wys∏aç faksem pytania i czekaç na odpo-

wiedê – od kilku minut do 1,5 godziny. 

82 proc. badanych jednostek nie mia∏o

Internetu i poczty elektronicznej. WÊród

tych, które taki dost´p mia∏y, sà tylko ko-

mendy i zaledwie jeden komisariat.

Inspektorzy NIK uznali, ˝e dzia∏ania ko-

mendy wojewódzkiej w zakresie poprawy

wyposa˝enia jednostek w Êrodki ∏àcznoÊci

i informatyki by∏y bardzo ma∏o skuteczne.

Negatywnie ocenili KWP za to, ˝e przez

pó∏tora roku ograniczy∏a si´ wy∏àcznie

do „rozpoznawania” potrzeb i nie stworzy-

∏a nawet harmonogramu zaopatrzenia jed-

nostek w sprz´t, a tak˝e KGP za przesuni´-

cie terminu wyposa˝enia stanowisk kiero-

wania na 2007 rok. 

WARUNKI PRACY –
OCENA NEGATYWNA
Takà ocen´ zyska∏y równie˝ niektóre sie-

dziby jednostek Policji. Najgorzej prezen-

towa∏y si´ komisariaty w ˚elechowie i Gà-

binie. 

Budynek, w którym mieÊci∏ si´ ˝ele-

chowski komisariat, pozbawiony bie˝àcej

wody i sanitariatów, nakaza∏a zamknàç 

Inspekcja Sanitarna MSWiA. Dopiero wte-

dy komendant wojewódzki Policji podjà∏

Reakcja Policji na zg∏oszenia
obywateli o przest´pstwach
i zagini´ciach osób by∏a
przedmiotem zainteresowania
Najwy˝szej Izby Kontroli
w ubieg∏ym roku. Pod lup´ posz∏o
Mazowsze. Zbadano 15 jednostek
organizacyjnych podleg∏ych
Komendzie Wojewódzkiej Policji
z siedzibà w Radomiu oraz samà
komend´ wojewódzkà. ▲
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Nadinsp. Ryszard Siewierski, pierwszy zast´pca 

komendanta g∏ównego Policji:

– Raport NIK nie podlega ocenie kontrolowanej instytucji. Jej obo-

wiàzkiem jest usunàç wskazane uchybienia i wdro˝yç zasady, które za-

pewnià prawid∏owe funkcjonowanie. Szczegó∏owe wytyczne po prze-

prowadzonej w mazowieckiej policji kontroli NIK dosta∏y zaintereso-

wane jednostki i komenda wojewódzka z siedzibà w Radomiu czuwa

nad ich realizacjà, która jest w toku. To sà konkretne, szczegó∏owe

sprawy. Staraniem komendanta g∏ównego natomiast jest wyprowadzenie ca∏ej Policji

z wieloletnich zaniedbaƒ. W tym tak˝e w zakresie ∏àcznoÊci i informatyki, aby nie by∏o

takich sytuacji, jak przedstawione w raporcie. Wyposa˝anie jednostek Policji w systemo-

we rozwiàzania ∏àcznoÊci i informatyki wpisane sà w program modernizacji Policji i gdy

zostanie on przyj´ty, proces ten ulegnie przyspieszeniu.

W raporcie wiele uwag dotyczy∏o dy˝urnych. Chc´ powiedzieç, ˝e w KGP pracujemy

nad profilem dy˝urnego i programem szkoleniowym dla nich. W zarzàdzeniu KGP okre-

Êlajàcym organizacj´ tej s∏u˝by przewiduje si´ uszczegó∏owienie post´powania dy˝ur-

nych w zakresie przyjmowania zawiadomieƒ od obywateli, gdy˝ obecne przepisy powie-

rzajà decyzje w tej sprawie komendantom wojewódzkim. Wydaje si´ uzasadniony powrót

do jednolitych procedur post´powania w postaci algorytmu.

JeÊli zaÊ chodzi o uwagi NIK o braku ca∏odobowej s∏u˝by dy˝urnej w niektórych jed-

nostkach, chc´ zauwa˝yç, ˝e dotyczy to posterunków, nie komisariatów, a raport tych od-

r´bnych organizacyjnie jednostek nie odró˝nia. Tymczasem w posterunkach nie przewi-

duje si´ s∏u˝by dy˝urnej. W skali kraju powsta∏o ich ponad 700 i to mno˝y problem. Z ra-

portu NIK jawi nam si´ jeszcze jeden wniosek – wàtpliwoÊç co do sensu powo∏ywania

posterunków jako jednostek s∏abych etatowo, o ograniczonych mo˝liwoÊciach realizacyj-

nych, s∏abej ∏àcznoÊci i utrudnionym dost´pie do bazy danych. 

wencj´. Wyliczano go na podstawie wpisów

w ksià˝kach interwencji, tymczasem w nie-

których jednostkach jako czas jej rozpocz´-

cia wpisywano czas zg∏oszenia, w innych

wykazywano tylko interwencje prowadzo-

ne na terenie miasta itp. Dzi´ki takim za-

biegom w 2003 roku w województwie wyli-

czono Êrednià czasu dojazdu na 14,2 minu-

ty, co satysfakcjonowa∏o kierownictwo, ale

nie jest zgodne z rzeczywistoÊcià.

PRACA DY˚URNYCH 
– OGÓLNIE POZYTYWNIE
Kontrolerzy dostrzegli jednak, ˝e w tych

trudnych technicznie i organizacyjnie wa-

runkach dy˝urni pracujà dobrze, zw∏aszcza

prawid∏owo reagujà na zg∏oszenia o prze-

st´pstwach i zagini´ciach. Ich dzia∏ania by-

∏y zgodne z algorytmami post´powania dy-

˝urnego komendy wojewódzkiej i powiato-

wej opracowanymi przez KGP w 2000 roku.

Tu ciekawostka – algorytmy te zosta∏y wy-

cofane w 2004 roku i do momentu zakoƒ-

czenia kontroli w sierpniu 2005 KGP nie

zastàpi∏a ich nowymi.

Na tle pozytywnych ocen wyjàtkiem 

by∏a sprawa grójecka dotyczàca przyjmowa-

nia zg∏oszeƒ o utracie dokumentów na te-

renie gie∏dy samochodowej w S∏omczynie,

z jednoczesnym oÊwiadczeniem, ˝e ich

utrata nie by∏a zwiàzana z dokonaniem

przest´pstwa lub wykroczenia (pisaliÊmy

o tym w artykule „Lenistwo czy system?”

nr 3/2006). 

Mimo ogólnie dobrej oceny pracy dy˝ur-

nych kontrola NIK ujawni∏a pojedyncze

nieprawid∏owoÊci, w efekcie czego 9 dy˝ur-

nym z ró˝nych jednostek wszcz´to post´-

powania dyscyplinarne zakoƒczone ukara-

niem. Zarzuty dotyczy∏y m.in. niezgodnego

z zarzàdzeniem nr 19 KGP prowadzenia

ksià˝ki wydarzeƒ, nieprzekazania doku-

mentów do prokuratury, niewys∏ania patro-

lu na interwencj´, niew∏aÊciwego prowa-

dzenia rozmowy telefonicznej, a tak˝e nie-

trzeêwoÊci na s∏u˝bie.

Dobrze oceniono równie˝ prowadzenie

akcji poszukiwawczych. Analiza 63 takich

spraw wykaza∏a, ˝e czynnoÊci majàce na

celu odnalezienie osób zaginionych by∏y

podejmowane niezw∏ocznie, w razie po-

trzeby z wykorzystaniem si∏ pozapolicyj-

nych, a ich wykonanie i dokumentowanie

by∏y prawid∏owe. Dy˝urni KWP przyjmo-

wali informacje o zagini´ciach od dy˝ur-

nych jednostek podleg∏ych, koordynowali

ich prac´ i udzielali potrzebnego wsparcia.

ZALECENIA
Do wszystkich kontrolowanych jednostek

NIK wystosowa∏a zalecenia pokontrolne.

W odpowiedzi komendanci poinformowali

Delegatur´ NIK w Warszawie o przyj´ciu

tych zaleceƒ do realizacji i podj´tych lub

planowanych w tym celu dzia∏aniach. 

NIK zapowiedzia∏a przeprowadzenie

w IV kwartale 2006 roku kontroli wykorzy-

stania systemów informatycznych w Policji

i zbadanie m.in. zaopatrywania komend

i komisariatów w sprz´t informatyczny,

a tak˝e wdra˝ania centralnych systemów

informatycznych i zapewnienie policjan-

tom dost´pu do nich. ■
EL˚BIETA SITEK

(na podstawie raportu NIK)
zdj. Anna Michejda

Na drzwiach komisariatu w Pilawie

wisia∏a wprawdzie tabliczka, ˝e komisariat

czynny jest ca∏à dob´, ale inspektorzy NIK

w ciàgu ponad trzech miesi´cy sprawdzili,

˝e 9 razy by∏ zamkni´ty. 

Ich zdaniem jednostki Policji o minimal-

nym stanie etatowym przy wyst´pujàcych

wakatach majà trudnoÊci w realizacji na∏o-

˝onych zadaƒ i de facto nie spe∏niajà wa-

runków organizacyjnych wymaganych prze-

pisami do utworzenia komisariatu.

PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE 
DY˚URNYCH – ZASTRZE˚ENIA 
CzynnoÊci podejmowane i dokumentowane

w zwiàzku z przyj´ciem zawiadomienia

o przest´pstwie by∏y cz´sto nieprawid∏owe.

W przypadku 37 proc. skontrolowanych zg∏o-

szeƒ wyst´powa∏y takie b∏´dy, jak: niepe∏ne

lub niew∏aÊciwe wpisy w ksià˝kach wydarzeƒ

i ksià˝kach interwencji, niezgodnoÊci mi´dzy

tymi wpisami a aktami prowadzonych spraw

oraz mi´dzy danymi w dokumentacji a dany-

mi wprowadzonymi do KSIP itp. 

Nieprawid∏owoÊci wynika∏y, w ocenie

NIK, g∏ównie z braku przygotowania spe-

cjalistycznego dy˝urnych. Wprawdzie

wszyscy kontrolowani mieli wykszta∏cenie

i sta˝ s∏u˝by wymagany na tym stanowisku,

ale a˝ 59 proc. nie odby∏o przeszkolenia

specjalistycznego lub doskonalenia zawo-

dowego dla etatowych dy˝urnych. Najwi´-

cej policjantów bez przygotowania pe∏ni∏o

s∏u˝b´ w KMP w Radomiu – a˝ 88 proc. 

Przyczyna le˝y w niewydolnoÊci szkolnic-

twa. Komendanci podleg∏ych mazowieckiej

KWP jednostek zg∏osili na przeszkolenie

specjalistyczne dla dy˝urnych 45 funkcjona-

riuszy, przeszkolono 6 osób, z 46 zg∏oszo-

nych na kursy doskonalenia zaÊ 8. W tej sy-

tuacji jednostki organizowa∏y doraêne szko-

lenia we w∏asnym zakresie, wynikajàce z bie-

˝àcych potrzeb, np. dotyczàce zmiany prze-

pisów, wydarzeƒ nadzwyczajnych czy skarg. 

Kontrolerzy wytkn´li równie˝ zast´po-

wanie dy˝urnych przez innych policjantów

nieznajàcych specyfiki tej s∏u˝by, brak na-

le˝ytej starannoÊci w pe∏nieniu obowiàz-

ków oraz nieskuteczny nadzór ze strony

prze∏o˝onych. 

Zwrócili uwag´, ˝e zarzàdzeniem

nr 1173 KGP wprowadzono od 1 sierp-

nia 2005 roku nowe zasady dokumentowa-

nia s∏u˝by w ksià˝ce przebiegu s∏u˝by i re-

jestrze interwencji oraz wzór tej dokumen-

tacji, co wymaga zwi´kszonego nadzoru

nad jej prowadzeniem. Tymczasem NIK

uzna∏a go za ma∏o skuteczny. Szczególnie

negatywnie oceniono nadzór wydzia∏u kry-

minalnego KWP nad poszukiwaniem osób

zaginionych, zw∏aszcza w zakresie egze-

kwowania wydanych poleceƒ.

Jako nierzetelne oceniono przedstawia-

nie przez jednostki województwa mazo-

wieckiego danych dotyczàcych Êredniego

czasu dojazdu funkcjonariuszy na inter-

▲
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T rzymiesi´czne prace nad zmianà zasad oceny KWP dobieg∏y koƒca.

Pierwszy kwarta∏ 2006 roku to test ich skutecznoÊci. Je˝eli si´

sprawdzà, b´dà obowiàzywaç na sta∏e. Niewykluczone sà jednak 

korekty.

Od grudnia ub.r. pod kierownictwem nadinsp. Henryka Tusiƒskiego

dzia∏a zespó∏ do opracowania zasad oceny pracy jednostek Policji.

Pierwszy etap zakoƒczy∏ si´ 30 marca br. Decyzjà komendanta g∏ówne-

go wszed∏ w ˝ycie pilota˝owy system efektywnoÊci i skutecznoÊci 

komend wojewódzkich Policji. 

Zgodnie z za∏o˝eniami nowe zasady nie wymagajà wprowadzania do-

datkowych tabel statystycznych. Sà zbudowane z elementów, które ist-

niejà od dawna i nie b´dà anga˝owaç czasu pracowników. Na polecenie

komendanta g∏ównego Biuro Wywiadu Kryminalnego do koƒca kwiet-

nia porówna efektywnoÊç komend wojewódzkich w pierwszym kwarta-

le 2006 roku. Do po∏owy maja komendanci wojewódzcy i sto∏eczny

przeka˝à w∏asne uwagi z prowadzonych analiz. Na tej podstawie b´dzie

mo˝na stwierdziç, czy za∏o˝enia sprawdzajà si´ w praktyce. Nast´pnie

zespó∏ ostatecznie oceni przydatnoÊç i wiarygodnoÊç zmodyfikowanych

zasad. Wa˝nym elementem przy wprowadzaniu nowego systemu ocen

ma byç kampania informacyjna zach´cajàca do zg∏aszania wszystkich

przest´pstw Policji, co ma mi´dzy innymi maksymalnie ograniczyç ich

ciemnà liczb´.

30+70
Istotnà nowoÊcià jest to, ˝e nawet 30 proc. oceny ka˝dej komendy wo-

jewódzkiej majà stanowiç wyniki badaƒ opinii spo∏ecznej, prowadzo-

nych raz do roku przez zewn´trzne wyspecjalizowane oÊrodki na repre-

zentatywnej próbie dla ka˝dego z województw. Pozosta∏e 70 proc. to

skutecznoÊç KWP mierzona na podstawie w∏asnych danych statystycz-

nych. Ostateczny wynik da suma tych elementów.

– Wiem, ˝e ju˝ pojawi∏y si´ g∏osy niektórych policjantów, ˝e 30 proc.

to mo˝e za du˝o – mówi genera∏ Tusiƒski. – OsobiÊcie uwa˝am opini´

spo∏eczeƒstwa za najbardziej wiarygodny wskaênik jakoÊci pracy Policji.

CO I JAK OCENIAå?
Twórcy zmienionych zasad zak∏adajà, ˝e przyczynià si´ one przede

wszystkim do zmniejszenia zagro˝enia przest´pczoÊcià pospolità, uwa-

˝anà za najbardziej dokuczliwà dla ludzi. Dlatego zagadnienia podlegajà-

ce ocenie nie sà zbyt rozbudowane. Nadal wa˝na pozostaje liczba Êmier-

telnych ofiar wypadków drogowych i rozmiary przest´pczoÊci narkotyko-

wej. Ale przede wszystkim istotna jest iloÊç rozbojów, kradzie˝y z w∏a-

maniem, bójek i pobiç, kradzie˝y rzeczy i uszkodzeƒ mienia (liczone te-

raz inaczej: ∏àcznie przest´pstwa i wykroczenia).

– JesteÊmy jedynym krajem w Europie, który to samo zdarzenie kwa-

lifikuje na dwa sposoby. A dla zg∏aszajàcego nie ma przecie˝ znaczenia,

jak je rejestrujemy – mówi komendant Tusiƒski. Uwa˝a, ˝e zsumowa-

nie przest´pstw i wykroczeƒ ostatecznie zlikwiduje reperowanie staty-

styki przez zani˝anie wartoÊci strat lub rejestrowanie uszkodzeƒ mienia

zamiast w∏amaƒ.

Zmodyfikowano zasady naliczeƒ statystycznych. Do tej pory wyniki

uzyskane przez jednostki oceniano narastajàco, to znaczy najpierw pod-

sumowywano I kwarta∏, potem ju˝ ca∏e pó∏rocze itd. – Teraz ka˝dy

kwarta∏ pracy jednostki wojewódzkiej b´dzie oceniany oddzielnie, aby

nie mo˝na by∏o odpoczywaç przez kilka miesi´cy po jakimÊ wyjàtkowo

udanym okresie – mówi Henryk Tusiƒski.

Z koƒcem czerwca 2006 r. zamkni´ta zostanie pilota˝owa cz´Êç pro-

gramu. Na podstawie konkretnej oceny zostanie ustalone, czy i jakie

zmienne trzeba skorygowaç. Szczegó∏owe informacje na temat „Pilota-

˝owego systemu efektywnoÊci i skutecznoÊci komend wojewódzkich

Policji” sà dost´pne na stronie www.policja.pl w dziale „O Policji”. Ze-

spó∏ odpowiedzialny za projekt oczekuje na wszelkie uwagi pod adre-

sem: dyskusja@policja.gov.pl. ■

PAWE¸ CHOJECKI

Ocena jednostek
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TNS OBOP mi´dzy 6 a 10 kwietnia br. na zlecenie miesi´cznika
„Policja 997” zapyta∏ doros∏ych Polaków o ocen´ pracy policjan-
tów pe∏niàcych s∏u˝b´ w okolicy ich miejsca zamieszkania.
Wi´kszoÊç pytanych (65 proc.) oceni∏a jà dobrze, ponad jedna
czwarta (26 proc.) natomiast mia∏a na ten temat zdanie przeciwne.
W porównaniu z listopadem ub.r., kiedy pad∏o takie samo pytanie,
nastàpi∏ znaczàcy wzrost ocen pozytywnych – a˝ o 10 punktów
procentowych, przy jednoczesnym sporym spadku ocen negatyw-
nych – o 7 punktów.

Jak cz´sto respondenci widujà piesze lub zmotoryzowane
patrole Policji w pobli˝u swego miejsca zamieszkania?
Od ostatniej, listopadowej, edycji badania iloÊç pozytywnych odpo-
wiedzi na to pytanie nie uleg∏a znaczàcym zmianom. O 3 punkty
procentowe wzros∏a liczba osób widujàcych patrole codziennie
(obecnie wynosi 17 proc.), jedna czwarta respondentów deklaro-
wa∏a, ˝e zauwa˝a je kilka razy w tygodniu, a 24 proc. przynajmniej
raz na tydzieƒ.

Mundurowi 
do rozpoznania

Na prze∏omie marca i kwietnia CBOS na zlecenie KGP zapyta∏o 
doros∏ych Polaków, czy policjanci, którzy pe∏nià s∏u˝b´ na ulicy
w okolicy ich miejsca zamieszkania, sà dobrze rozpoznawalni
na tle innych s∏u˝b, tzn. stra˝ników miejskich, ochroniarzy itd.

78 proc. respondentów uzna∏o, ˝e tak. Prawie jedna piàta (17 proc.)
stwierdza jednak, ˝e nie odró˝nia funkcjonariuszy Policji od innych
s∏u˝b. Najlepiej rozpoznajà policjantów mieszkaƒcy wsi i ma∏ych miast.
Nieco gorzej jest w wi´kszych aglomeracjach.

Na pytanie, czy budynki, w których mieszczà si´ jednostki 
Policji, w okolicy miejsca zamieszkania respondentów sà w∏aÊci-
wie oznakowane, ponad 60 proc. odpowiedzia∏o twierdzàco. 
Jedna trzecia badanych wyrazi∏a zdanie przeciwne. Najlepiej rozpozna-
jà policyjne budynki mieszkaƒcy ma∏ych miast. Mniej ni˝ po∏owa ludzi
mieszkajàcych w najwi´kszych aglomeracjach uwa˝a, ˝e komendy
i komisariaty sà dobrze oznakowane.

Pe∏ne raporty z badaƒ na stronie www.policja.pl

IWONA CZERNIEC 
MACIEJ FUHRMANN

PAWE¸ CHOJECKI

Widzialne patrole
Prosz´ powiedzieç, jak ocenia Pan(i) prac´ policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ 

w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania – miejscowoÊci, dzielnicy, osiedlu?
Ocena w latach 2003–2006

Czy, Pana(i) zdaniem, policjanci, którzy pe∏nià s∏u˝b´ na ulicy w okolicy Pana(i)
miejsca zamieszkania, sà dobrze rozpoznawalni na tle innych s∏u˝b, 

np. stra˝ników miejskich, ochroniarzy, pracowników pomocy drogowej?

Jak cz´sto widuje Pan(i) piesze lub zmotoryzowane patrole Policji 
w pobli˝u swego miejsca zamieszkania?

Kwiecieƒ 2006 rok

Czy uwa˝a Pan(i), ˝e w okolicy Pana(i) miejsca zamieszkania, budynki, w których
znajdujà si´ jednostki Policji, sà dobrze oznakowane, m.in. czy sà widoczne na tle

innych budynków, czy sà tablice wskazujàce w czytelny sposób jak do nich dotrzeç?



OBRAZKI Z ˚YCIA
Wioska w województwie lubelskim. Przed drzwiami posterun-

ku kobieta nerwowo przest´puje z nogi na nog´.

– Przysz∏am tu po raz drugi – opowiada. – Chc´, aby Policja coÊ

zrobi∏a z synem. Ch∏opak nie uczy si´, ma nieciekawe towarzystwo,

a ostatnio jest wulgarny w stosunku do mnie.

Bezradna matka ju˝ chce odejÊç, gdy podje˝d˝a wys∏u˝ony radio-

wóz. Policjant by∏ na zebraniu so∏tysów. Nie mia∏ kogo zostawiç

na dy˝urze – jeden patroluje teren, drugi ma pogadank´ w szkole,

trzeci choruje.

Po∏udniowa Polska. Do posterunku wchodzi starszy m´˝-

czyzna. 

– Wczoraj zg∏osi∏em kradzie˝ prosiaka – mówi podniesionym g∏o-

sem. – ObiecaliÊcie, ˝e przyjedziecie i zabezpieczycie Êlady. Ile

mam czekaç!

Skonfundowany kierownik t∏umaczy, ˝e w∏aÊnie mia∏ wys∏aç pa-

trol, gdy z po∏o˝onej 30 km od jednostki wioski zadzwoni∏a kobie-

ta z proÊbà o interwencj´. Pobi∏ jà sàsiad. 

– Mam 5 osób – opowiada funkcjonariusz. – Teoretycznie, bo tak

naprawd´ na co dzieƒ sà tylko dwie. Zwykle ktoÊ jest albo chory, 

albo na urlopie. I co mam robiç? Ka˝dy, kto dzwoni, chce, aby poli-

cja natychmiast przyjecha∏a. Tylko ˝e ja nie mam kim pracowaç! Co

si´ stanie, jeÊli wolnego patrolu akurat nie b´dzie, a dojdzie do

takiej sytuacji jak we W∏odowie?

Podobne dylematy dr´czà wi´kszoÊç policjantów pracujàcych

w wiejskich posterunkach.

Gmina Zbuczyn (woj. mazowieckie). Teren rozleg∏y, 211 km

kw. powierzchni, 11 tysi´cy mieszkaƒców. Nad ich bezpieczeƒ-

stwem czuwa 8 funkcjonariuszy z posterunku w Zbuczynie, organi-

zacyjnie podleg∏ego KMP w Siedlcach. Jedynym dzielnicowym jest

st. sier˝. Zbigniew Je˝ykowski. Rekordzista w skali kraju – chyba

nie ma innego, który opiekowa∏by si´ takà liczbà ludzi.

– Raz na dwa tygodnie odwiedzam ka˝dà szko∏´ w gminie: 8 pod-

stawówek, 3 gimnazja – mówi Je˝ykowski. – Zajmuj´ si´ „Niebie-

skimi kartami”. Za∏atwiam te˝ interwencje.

Odleg∏oÊci mi´dzy poszczególnymi so∏ectwami sà du˝e, nie-

które dzieli nawet 20 kilometrów. A zbuczyƒska policja ma

do dyspozycji tylko dwa samochody – stary, u˝yczony przez KMP

w Siedlcach, oraz nowoczesny – zakupiony wspólnymi si∏ami sa-

morzàdu, Urz´du Marsza∏kowskiego i KWP w Radomiu. Przez

gmin´ przebiega mi´dzynarodowa trasa E-30, nat´˝enie ruchu

pojazdów jest wi´c du˝e. W 2005 r. wypadków drogowych by∏o

o 60 proc. wi´cej ni˝ w 2004. Sprawcami wielu z nich sà nietrzeê-

wi kierowcy. Inne cz´sto pope∏niane przest´pstwa to kradzie˝e

i rozboje.

– Zwróci∏em si´ do komendanta miejskiego o przydzielenie 

jeszcze jednego dzielnicowego – mówi asp. S∏awomir Górka, kie-

rownik Posterunku Policji w Zbuczynie. – Czekam na decyzj´.

Gmina Ko∏aczkowo (woj. wielkopolskie) to 17 so∏ectw o ∏àcz-

nej powierzchni 115 km kw. Zamieszkuje jà 6300 osób. W wi´kszo-

Êci rolnicy z dziada pradziada, drobni rzemieÊlnicy oraz byli pra-

cownicy zlikwidowanego PGR w Bieganowie. Po transformacji

w 1989 r. nie potrafili si´ odnaleêç w nowej rzeczywistoÊci, a paƒ-

stwo zostawi∏o ich samym sobie. Wielu z nich nie ma pracy i per-

spektyw na przysz∏oÊç. To oni, niestety, najcz´Êciej wchodzà

w konflikt z prawem.

– W ubieg∏ym roku zatrzymaliÊmy m.in. siedmioosobowà gru-

p´, która z budynku, gdzie jeszcze w latach 80. ubieg∏ego wieku

planowano zbudowaç basen, rozkrad∏a wszystko, co da∏o si´ wy-

nieÊç i sprzedaç – mówi st. asp. Micha∏ Stefaƒski, kierownik Po-

sterunku Policji w Ko∏aczkowie. – Sprawcy zostali skazani, sà

w wi´zieniu.

Nie znaczy to, ˝e w gminie nie ma ju˝ z∏odziei. Kradzie˝e 

trzody chlewnej i sprz´tu rolniczego to najwi´ksza zmora

Mieszkaƒcy ma∏ych miejscowoÊci te˝ chcà mieç blisko 
na policj´. Tymczasem ostatnia kontrola NIK wykaza∏a, 
˝e niedu˝e jednostki sà niewydolne. Czy warto je wi´c
utrzymywaç?

Policja na wsi
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miejscowej ludnoÊci. Zagro˝eniem, jak w ca∏ym kraju, sà

te˝ nietrzeêwi kierowcy. Skal´ przemocy w rodzinie najlepiej znajà

dzielnicowi. W Gminie Ko∏aczkowo jest ich dwóch, ka˝dy obs∏ugu-

je ponad 3000 mieszkaƒców. 

– Poza podstawowymi zadaniami, takimi jak rozpoznanie w tere-

nie czy prewencja kryminalna, pe∏nimy te˝ role mediatorów w kon-

fliktach – mówi st. asp. Przemys∏aw Pietryga. – G∏ównie chodzi

o sprawy majàtkowe mi´dzy rodzicami a ich doros∏ymi dzieçmi.

Ka˝da ze stron przedstawia swoje racje, my musimy wys∏uchaç

i jednych, i drugich. I staraç si´ pomóc.

Gmin podobnych do Zbuczyna czy Ko∏aczkowa jest w Polsce

wiele. Rozleg∏ych, bywa ˝e o powierzchni wielkiego miasta. Bied-

nych. Z ma∏ymi i du˝ymi problemami dotyczàcymi porzàdku i bez-

pieczeƒstwa publicznego. I z deficytem... policjantów.

WÓJT, JAK MA, ZAWSZE DA
– Zarówno radni, ja, jak i ca∏a spo∏ecznoÊç nie dopuszczamy nawet

myÊli, ˝e gmina mog∏aby zostaç bez posterunku – mówi Czes∏aw

Surowiec, wójt gminy Ko∏aczkowo. – W miar´ mo˝liwoÊci finanso-

wych wspieramy policjantów.

Pi´ciu ko∏aczkowskich funkcjonariuszy (plus wakat) zajmuje

cztery skromnie umeblowane pomiesz-

czenia. Majà do dyspozycji jeden kompu-

ter, bez Internetu, i dwa samochody.

– Udost´pniliÊmy policjantom miejsce

w budynku  urz´du,  sukcesywnie  kupu-

jemy  im sprz´t,  p∏acimy  za paliwo,

dzi´ki czemu kierownik posterunku nie

musi si´ martwiç o limity przejechanych

kilometrów – kontynuuje Surowiec. 

– Teraz chcemy partycypowaç w kosztach

zakupu samochodu. Chodzi nam przede

wszystkim o to, ˝eby funkcjonariusze 

byli widoczni w gminie, przeprowadzali

wi´cej kontroli, p∏oszyli przest´pców.

Samorzàd gminy Zbuczyn równie˝ po-

maga Policji. Na razie wyremontowano

siedzib´ posterunku, ale ma powstaç 

nowy budynek.

– Chcemy, aby mieÊci∏y si´ w nim poli-

cja i pogotowie ratunkowe – mówi Roman Prochenka, wójt gminy

Zbuczyn. – Koƒczymy ju˝ prace nad stra˝nicà Ochotniczej Stra˝y

Po˝arnej. Te trzy s∏u˝by zgromadzimy w jednym miejscu.

W ubieg∏ym roku samorzàd, wspólnie z Urz´dem Marsza∏kow-

skim i KWP w Radomiu, pokry∏ cz´Êç kosztów zakupu nowoczesne-

go radiowozu.

– Trzeba wykazaç du˝o cierpliwoÊci, by przebrnàç przez bardzo

skomplikowane procedury przetargowe – wzdycha Prochenka.

– MusieliÊmy te˝ zap∏aciç czterdziestoprocentowy podatek od

sumy, jakà przekazaliÊmy na ten samochód.

Samorzàdy zbuczyƒski i ko∏aczkowski nie sà jedynymi, które

wspierajà swojà policj´. OczywiÊcie, zakres pomocy zale˝y od stop-

nia zamo˝noÊci danej gminy. Warto te˝ dodaç, ˝e w∏adze lokalne

mogà finansowaç przez pi´ç lat etaty policjantów, g∏ównie dzielni-

cowych. Najwi´cej ufundowano ich do tej pory w województwach

lubuskim (22), wielkopolskim (16) i opolskim (10). 

24 GODZINY NA S¸U˚BIE?
– Pracujemy niemal na okràg∏o – opowiada policjant jednego z ma-

zowieckich posterunków. – Samorzàdy kupi∏y nam telefony komór-

kowe, ludzie znajà numery, mogà dzwoniç do nas w ka˝dej chwili.

Nie ukrywam, ˝e bywa to m´czàce. Przecie˝ chcia∏oby si´ mieç tro-

ch´ czasu dla dzieci, dla rodziny, a nie gnaç do roboty na ka˝dy

gwizdek.

– Mamy tak du˝o spraw, ˝e nie sposób za∏atwiç ich przez

8 godzin – dodaje funkcjonariusz z niewielkiej wioski w wojewódz-

twie lubelskim. – ˚eby wszystko funkcjonowa∏o, cz´sto nie starcza

doby. A zarobki sà niewielkie, grupy zaszeregowania niskie, nie ma

te˝ mo˝liwoÊci awansu.

Mimo to wielu policjantów zatrudnionych na wsiach to praw-

dziwi pasjonaci zawodu. I spo∏ecznicy. Micha∏ Stefaƒski jest np.

sekretarzem Zarzàdu Powiatowego OSP oraz jej prezesem na te-

renie gminy Ko∏aczkowo, kieruje te˝ miejscowym ko∏em LOK.

Organizuje i prowadzi turnieje wiedzy po˝arniczej, spartakiady

zimowe i letnie. S∏awomir Górka, rodowity zbuczynianin, m.in.

przewodniczy Radzie Gminy. Radnym jest równie˝ inny zbuczyƒ-

ski policjant.

– Ludzie nie wybraliby ich, gdyby nie cieszyli si´ zaufaniem

– mówi wójt Prochenka.

KA˚DY CHCE MIEå SWOJÑ POLICJ¢
W ca∏ym kraju jest 789 posterunków. Znajdujà si´ g∏ównie

na terenach wiejskich i sà otwarte tylko kilka godzin dziennie.

Ka˝dy liczy od 5 do 14 funkcjonariuszy.

Najwi´cej jest ich w województwach mazowieckim (116), lubel-

skim (93), kujawsko-pomorskim (75), wielkopolskim (62). Naj-

mniej w opolskim (7), sto∏ecznym (14) i lubuskim (17). Do KGP

ca∏y czas wp∏ywajà pisma od samorzàdów

lokalnych i parlamentarzystów domagajà-

cych si´ powo∏ania kolejnych, najlepiej

dzia∏ajàcych ca∏à dob´, posterunków.

– Chocia˝ statystyki dowodzà, ˝e prze-

st´pczoÊç spada, spo∏eczeƒstwo twierdzi,

˝e czuje si´ zagro˝one – mówi m∏. insp.

Wies∏aw Baraniewicz, naczelnik Wydzia∏u

Organizacji Policji Biura Kadr i Szkolenia

KGP. – Na gruncie socjologii daje si´ to

wyt∏umaczyç. Wystarczy jedno zdarzenie,

aby zachwiaç poczuciem bezpieczeƒstwa.

Ludzie chcà, ˝eby policjant czuwa∏

nad nimi non stop, aby ich droga do jed-

nostki by∏a krótsza.

W ostatnich latach policja na wsi prze-

chodzi∏a wiele zmian. Powo∏ywano komi-

sariaty, potem je likwidowano, w ich 

miejsce tworzono rewiry. I tak w kó∏ko.

Gdy po reformie administracyjnej kraju wysz∏o na jaw, ˝e ma∏e –

liczàce trzech–czterech policjantów – komisariaty sà niewydolne

i nale˝y je likwidowaç, lokalne spo∏ecznoÊci zacz´∏y protestowaç.

Sprawà zainteresowa∏ si´ parlament. Powo∏ano specjalnà komisj´,

która stwierdzi∏a, ˝e zamkni´cie tych jednostek sprawi, ˝e ludnoÊç,

szczególnie wiejska, zostanie bez policji. Wtedy powsta∏a koncep-

cja utworzenia (od 1 marca 2002 r.) posterunków majàcych pe∏niç

s∏u˝b´ prewencyjnà i kryminalnà, b´dàcych najmniejszà „komórkà

organizacyjnà”. W∏adni do ich powo∏ania zostali komendanci 

powiatowi. 

Jak powiedzia∏ pewien oficer z KGP, policja na wsi jakoÊ funkcjo-

nuje. W sporej mierze dzi´ki pomocy lokalnych w∏adz, g∏ównie 

jednak to zas∏uga zatrudnionych w niej ludzi, którzy pracujà nie-

rzadko po 24 godziny na dob´, kosztem wypoczynku. Uwa˝a on, ˝e

nie jest to powód do dumy dla Policji, ale wynik z∏ej organizacji

s∏u˝by.

Czy posterunki powinny wi´c zostaç zlikwidowane?

– Idea „Taniego paƒstwa” zmusza Policj´ do oszcz´dnoÊci –

mówi nadinsp. Ryszard Siewierski, pierwszy zast´pca komendanta

g∏ównego. – Pami´tajmy jednak, ˝e wiele jednostek w ma∏ych miej-

scowoÊciach zosta∏o zbudowanych bàdê wyremontowanych ze

Êrodków samorzàdowych. Dlatego ewentualne decyzje o likwidacji

lub pozostawieniu posterunków powinny byç poprzedzone 

audytem, ∏àcznie z analizà rachunku ekonomicznego. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK

zdj. Pawe∏ Chojecki

– Teoretycznie mam 5 osób,
bo tak naprawd´ na co dzieƒ 

sà tylko dwie. 
Zwykle ktoÊ jest albo chory,

albo na urlopie.
I co mam robiç? Ka˝dy, kto
dzwoni, chce, aby policja

natychmiast przyjecha∏a. (...)
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Honor tylko dla frajerów...
Dzisiaj s∏owa moralnoÊç czy sumienie
u cz´Êci policjantów wywo∏ujà
zak∏opotanie. G∏oÊniej si´ o nich mówi
w szko∏ach, ale tam etyka to tylko
przedmiot do zaliczenia.

JEDEN GRZESZY – WSZYSCY POKUTUJÑ
Na poczàtku listopada 2005 roku w badaniach

TNS OBOP, przeprowadzonych na zlecenie

Komendy G∏ównej Policji, zapytano respon-

dentów, czy pewne zachowania policjantów

sà, ich zdaniem, dopuszczalne. 

Najbardziej nieakceptowane okaza∏o si´ 

odst´powanie  z ró˝nych  powodów  od kara-

nia mandatami. Ponad po∏owa badanych 

(58 proc.) uzna∏a, ˝e wszystkie z wymienio-

nych wàtpliwych etycznie zachowaƒ sà niedo-

puszczalne. To wyraêny sygna∏, ˝e wi´kszoÊç

spo∏eczeƒstwa nie godzi si´ w tej kwestii

na ˝adne kompromisy. Taka informacja ma za-

sadnicze znaczenie przy budowie pozytywne-

go wizerunku ca∏ej formacji. 

– Si∏à Policji jest dobre zespo∏owe dzia∏anie

– mówi Andrzej Paw∏owski, wyk∏adowca etyki

z WSPol. w Szczytnie – a na to ka˝dy policjant

ma wp∏yw codziennie. 

SUMIENIE CZY PRZEPIS?
Ró˝ne instytucje tworzà kanony zachowania,

którymi kierowaç si´ majà ich pracownicy. 

Istniejà kodeksy etyczne lekarzy, nauczycieli

i innych profesji. Policjantów obowiàzuje Zarzà-

dzenie nr 805 Komendanta G∏ównego Policji

z 31 grudnia 2003 roku „Zasady etyki zawodo-

wej policjanta” (do pobrania na stronie

www.gazeta.policja.pl). Jest tam wymieniona

ca∏a gama po˝àdanych postaw funkcjonariuszy,

od kulturalnego odnoszenia si´ do obywateli

i kolegów, przez schludny wyglàd, a˝ do bez-

wzgl´dnego unikania korupcji, co ju˝ regulujà

inne przepisy. Po co wi´c je powtarzaç?

– ˚aden kodeks automatycznie nie poprawi

kondycji moralnej, lecz jasno pokazuje policjan-

towi, czego formacja od niego oczekuje – mówi

Paw∏owski. – Ale ˝eby takie zarzàdzenie mia∏o

racj´ bytu, prze∏o˝eni nie mogà go traktowaç

tylko jako prawa represyjnego, s∏u˝àcego utrzy-

maniu dyscypliny.

MACHO SI¢ WSTYDZI?
Utar∏o si´, ˝e jakoÊç policyjnej s∏u˝by jest oce-

niana na podstawie sprawnego wykonywania

zadaƒ i w∏aÊciwego stosowania procedur. Na co

dzieƒ absolutna wi´kszoÊç funkcjonariuszy 

pracuje wydajnie i po prostu lubi to, co robi.

Stosunkowo ma∏a liczba skarg od obywateli po-

twierdza, ˝e zachowania nieetyczne to jednak

margines. Tymczasem w rozmowach mi´dzy

sobà policjanci jakoÊ nie poruszajà zagadnieƒ

moralnoÊci, sumienia, honoru. Dlaczego wyraê-

nie unikajà tej tematyki? 

– Nie chcà si´ przed nikim odkrywaç, bo to

nie pasuje do filmowego obrazu twardziela

– twierdzi Andrzej Paw∏owski. Sàdzi, ˝e pro-

blem byç mo˝e le˝y w nieuwzgl´dnianiu sfery

emocjonalnej w przygotowaniu do s∏u˝by. 

Przecie˝ skargi na funkcjonariuszy dotyczà

w wi´kszoÊci ich zachowania, a nie nieznajomo-

Êci przepisów. Profesjonalizm w Policji to nie

tylko wiedza, ale tak˝e umiej´tnoÊç rozmowy

z cz∏owiekiem.

NA S¸U˚BIE I W SZKOLE
Prasa cz´sto podnosi temat niejasnych moral-

nie zachowaƒ stró˝ów prawa. Na przyk∏ad

„Rzeczpospolita” ponad rok temu pisa∏a o dar-

mowych pocz´stunkach serwowanych policjan-

tom w sto∏ecznych barach w zamian za samà

obecnoÊç dajàcà innym klientom poczucie bez-

pieczeƒstwa w lokalu. Czyta si´ te˝ o lekcewa-

˝eniu zg∏oszeƒ, niekulturalnych uwagach, o da-

rowywaniu mandatów rodzinom funkcjonariu-

szy czy im samym. 

– Wsz´dzie na Êwiecie i w ró˝nych zawodach

sà nieoficjalne „przywileje korporacyjne” –

mówi Grzegorz Jankowski, który przez 5 lat wy-

k∏ada∏ etyk´ w CSP w Legionowie. – Nale˝y

oczywiÊcie zawsze pomóc innemu policjantowi,

ale nigdy nie mo˝na naruszaç prawa. 

Równie cz´sto podejmowane, mocno wàtpli-

we etycznie zachowania to specjalne traktowa-

nie znajomych. Ka˝dy policjant na pewno co

najmniej kilka razy spotka∏ si´ z sytuacjà, kiedy

dzwoni niewidziany od lat kolega i prosi: Ratuj,

z∏apali, by∏em po jednym. 

– To taki polski zwyczaj – mówi Jankowski.

– Dobrà metod´ na „przyjació∏” ma pewien 

komendant powiatowy. Na odwrocie wizytów-

ki, którà rozdaje rodzinie i kolegom, umieÊci∏

napis: „Pi∏eÊ? Jecha∏eÊ? Nie dzwoƒ!”.

Wed∏ug Andrzeja Paw∏owskiego szczególnie

demoralizujàce sà przyk∏ady nieetycznych za-

chowaƒ prze∏o˝onych. Anulowanie przez 

dowódc´ mandatu miejscowemu radnemu czy

biznesmenowi wyjàtkowo negatywnie wp∏ywa

na szeregowych policjantów, a co dopiero

wspó∏praca zwierzchnika z przest´pcami. 

– Je˝eli coÊ uchodzi p∏azem prze∏o˝onemu,

oznacza tym samym ciche przyzwolenie na ∏a-

manie zasad przez podw∏adnych – stwierdza

Paw∏owski. – Stàd szczególna odpowiedzial-

noÊç szefów.

Obecnie na kilkumiesi´cznym kursie pod-

stawowym sà 4 godziny etyki.

– SzeÊç godzin to minimum, zw∏aszcza ˝e

kondycja moralna spo∏eczeƒstwa jest niewyso-

ka, a policjanci przecie˝ z niego si´ wywodzà

– dodaje Paw∏owski. 

Grzegorz Jankowski uwa˝a, ˝e ∏atwiej 

dotrzeç do kursantów, ∏àczàc poj´cia etyki 

i honoru. 

– W polskiej tradycji honor munduru jest

wa˝ny. Na krótkà met´ post´powanie zgodnie

z nim mo˝e si´ nie op∏acaç, ale w d∏u˝szej per-

spektywie wzbudza szacunek otoczenia. 

Podobnie uwa˝a dyrektor Gabinetu KGP

podkom. Pawe∏ Suchanek.

– Ka˝dy, pracujàc rzetelnie i nie idàc na skró-

ty, sprawia, ˝e przy jego nazwisku pojawia si´

coraz wyraêniejsza literka „®”. To mo˝e po-

trwaç, ale koledzy i dobry prze∏o˝ony na pewno

zauwa˝à. ■
PAWE¸ CHOJECKI

êród∏o: TNS OBOP 3–4.11.2005 r.
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Po co policjantowi etyka? Jest przecie˝ prawo?
– Etyka i prawo to dwie ró˝ne rzeczy; etyka jest sprawà moralno-

Êci (sumienia), a prawo – legalnoÊci (praworzàdnoÊci). Etyka wy-

znacza wewn´trzne, a prawo zewn´trzne granice swobody post´po-

wania. Nie na wszystko, co prawnie dozwolone, pozwala sumienie.

Etyka Policji chce kszta∏towaç sumienia, a to wydaje si´ wàtpliwe.

Wra˝liwoÊç moralna jest w du˝ym stopniu wrodzona i ostatecznie

formowana we wczesnym dzieciƒstwie i m∏odoÊci. Czy wobec tego

mo˝na modelowaç sumienie ludzi doros∏ych przez nauczanie etyki.

Raczej mo˝na je przez to nauczanie uchroniç przed erozjà.

Jak to robiç?
– W tym przypadku do wyobraêni bardziej przemawiajà przy-

k∏ady z∏a ni˝ dobra. Jedynà metodà sà zaj´cia na temat zachowaƒ

nieetycznych i ich konsekwencji dla policjanta, który ∏amie zasady.

Z∏a nie wolno ani rozmywaç, ani os∏abiaç przez psychologizowanie,

trzeba je wskazaç i ukaraç. 

Zasady etyki zawodowej policjanta zosta∏y wydane w 2003 roku
w formie zarzàdzenia. Czy ich kodyfikowanie jest potrzebne?

– Nale˝y sobie odpowiedzieç na pytanie, czy kodeks etyczny nie

staje si´ po prostu prawem. Obserwowane obecnie mno˝enie 

kodeksów etycznych jest przejawem erozji postaw moralnych 

i próbà wzmocnienia ich quasi-prawem. MoralnoÊç wyp∏ywa 

z wewn´trznych przekonaƒ, a prawo wymaga sankcji i egzekucji 

zewn´trznej. No i nie by∏oby dobrze, gdyby takie zarzàdzenia 

sta∏y si´ dodatkowym biczem na policjanta. Czysto moralne zapisy

w kodeksie Policji dotyczà wszystkich. Ze wzgl´du jednak na spe-

cyfik´ zawodu trzeba czyniç starania, aby sumienie policjantów nie

uleg∏o degradacji wskutek ciàg∏ego obcowania ze z∏em.

Jakie warunki muszà istnieç, ˝eby etyczne zachowania sta∏y si´
standardem? Jak najkrócej zdefiniowaç „policjanta etycznego”?

– To ten, kto po prostu skutecznie i efektywnie s∏u˝y bez

naruszania prawa. JednoczeÊnie jest bardzo wa˝ne, aby policjant

wiedzia∏, ˝e ma poparcie spo∏eczne w walce z przest´pczoÊcià. Ina-

czej ∏atwo si´ zniech´ci. W skrajnych przypadkach nie zareaguje

na z∏o. Jako bardzo demoralizujàcà wspominam spraw´ sier˝. Gali,

który po s∏u˝bie stanà∏ w obronie kobiety, a tymczasem sàd da∏ 

wiar´ grupie osi∏ków. Tak nie mo˝e byç. Podobnie jest z zabój-

stwem genera∏a Papa∏y. To skandal, ˝e tak d∏ugo nie mo˝na go wy-

jaÊniç. Policjanci nie czujà wtedy wiatru w ˝aglach. Silne spo∏eczne

poparcie dla Policji to koniecznoÊç. 

Zdarza si´, ˝e do zagadnieƒ etycznych niektórzy podchodzà
z przymru˝eniem oka...

– MyÊl´, ˝e sà przekonani o ma∏ej skutecznoÊci takich szkoleƒ.

RzeczywiÊcie przez kaznodziejstwo ma∏o si´ osiàga, nikt nie znosi

prawienia mora∏ów. Obowiàzujàce w Policji zasady etyki zawodowej

sà krótkie i obejmujà wszystko. Uczyç si´ tego na pami´ç nie ma

sensu, ale trzeba podkreÊlaç, jak wa˝na to sprawa. Przecie˝ zbyt

swobodne podejÊcie do obowiàzków s∏u˝bowych mo˝e spowodo-

waç, ˝e ktoÊ wpada w coraz wi´ksze tarapaty, potem trudno ju˝ 

zawróciç. W szkoleniu funkcjonariuszy zbyt du˝o etyki byç nie 

powinno, bo sumienie to pewna instancja wrodzona, która jednak

przez umiej´tne przedstawienie z∏ych przypadków mo˝e byç

utrzymana na przyzwoitym poziomie.

O tych „z∏ych przypadkach” policjantów szybko dowiadujà si´
media...

– Nag∏aÊnianie doniesieƒ np. o pijanych lub sprzedajnych poli-

cjantach oczywiÊcie os∏abia formacj´. Wa˝na jest wi´c reakcja. 

Ca∏a Policja nie musi od razu si´ kajaç, ale szybko zareagowaç usu-

ni´ciem sprawcy z szeregów. Ostatnio jej notowania wzros∏y, ale

mog∏yby byç wy˝sze. Jeden wyst´pny funkcjonariusz niszczy opi-

ni´ o pozosta∏ych. 

Przepisy jasno mówià, co jest niezgodne z prawem. Ale sà sytuacje,
które stawiajà funkcjonariusza na granicy dobra i z∏a... 

– Prawo nigdy nie uchwyci wszystkich niuansów. W ka˝dym 

zawodzie sà takie moralno-prawne pogranicza. Lekarze czy nauczy-

ciele te˝ mogà na nich balansowaç. Policjant u˝ywa si∏y i jest do

tego uprawniony. ¸atwo tu o nadu˝ycia. Wyznacznikiem jakoÊci 

jego s∏u˝by jest wi´c skutecznoÊç. Policja musi mieç tajnych infor-

matorów, co zawsze oznacza ocieranie si´ o nieetycznoÊç. Rekrutu-

je si´ ich przecie˝ równie˝ spoÊród przest´pców. 

Jak Pan ocenia zachowania policjantów na tle przedstawicieli innych
zawodów?

– Policjanci wywodzà si´ ze spo∏eczeƒstwa. To, co dzieje si´ w tej

formacji, jest odbiciem zjawisk powszechnych. To przecie˝ m∏o-

dzie˝ z ró˝nych Êrodowisk, ukszta∏towana przez otoczenie. JeÊli 

zaczyna si´ od Êciàgania w szkole, przez nieuczciwe przyj´cie

na studia lub nawet do pracy, to potem trudno o idea∏y. A nie ma,

jak dotàd, instrumentów, które pozwala∏yby zbadaç czyjàÊ moral-

noÊç przed przyj´ciem do pracy. Dlatego powinna byç ostra selek-

cja we wst´pnym etapie s∏u˝by. Oprócz tworzenia i propagowania

kodeksów trzeba nag∏aÊniaç negatywne postawy i utrzymywaç

sprawnà s∏u˝b´ wewn´trznà.

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■

zdj. Anna Michejda

Nikt nie lubi 
prawienia mora∏ów
Z prof. dr. hab. ULRICHEM SCHRADE –
etykiem i filozofem prawa rozmawia Pawe∏ Chojecki
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Zagranicà Polacy wystàpià w rolach: obserwatorów,

oficerów ∏àcznikowych, rzeczników prasowych

oraz policjantów wspomagajàcych niemieckich funk-

cjonariuszy na lotniskach, stacjach kolejowych i przej-

Êciach granicznych. Z jednej strony b´dà s∏u˝yç pomo-

cà krajanom; z drugiej – informowaç kolegów po fachu

zza Odry i Nysy o zachowaniu polskich kibiców 

i potencjalnych zagro˝eniach z ich strony.

– Pozytywnie podkreÊla si´, ˝e Polska wyÊle spory

kontyngent – mówi Johannes Leitner, oficer ∏àcz-

nikowy.

OBAWY
Wed∏ug wst´pnych szacunków za Odr´ i Nys´ ruszy

nawet 300 tys. Polaków. WÊród rzeszy kibiców znajdà

si´ i ci, którym w g∏owie b´dà nie akcje na boisku,

a zadymy pod stadionem. Niemiecka policja na list´

meczów o podwy˝szonym ryzyku wpisa∏a dwa z udzia-

∏em Polaków: w Dortmundzie z Niemcami i, ca∏kiem

prawdopodobny, w drugiej rundzie z Anglikami. Zna-

miennym Êwiadectwem, ˝e nie sà to bezpodstawne

obawy, mo˝e byç wywieszony przez niemieckiego ki-

bica transparent, którego zdj´cie ukaza∏o si´ w wielu

europejskich gazetach: „Jeden po˝ytek z mistrzostw

Êwiata: Polacy i Anglicy dadzà wycisk policji”.

– Niemcy obawiajà si´ polskich kibiców i chyba nie

bez racji – ocenia insp. Czeszejko-Sochacki, zast´pca

dyrektora G∏ównego Sztabu Policji KGP. – Nale˝y 

liczyç si´ z organizowaniem umawianych przez Inter-

net tzw. ustawek, czyli bójek mi´dzy hools ró˝nych

nacji.

Jednà z nich by∏o starcie pod Driesen w listopadzie

ubieg∏ego roku, po której nie obesz∏o si´ bez karetek

pogotowia. Poczynania te sà jednak w pewnym stop-

niu monitorowane przez polskà Policj´.

– Dotychczas dowiedzieliÊmy si´ o bojówkach ze

Szczecina, które wybierajà si´ do Dortmundu i Berli-

na, oraz grupie kieszonkowców cz´Êciowo powiàzanej

z Niemcami polskiego pochodzenia – mówi podinsp.

Tomasz Cichoƒ, naczelnik Wydzia∏u Rozpoznania

i Werbunków Biura Wywiadu Kryminalnego KGP.

PRZYGOTOWANIA
– Polskie MSWiA i MSW Niemiec dopracowujà

ostatnie szczegó∏y wspó∏pracy w zwiàzku z zabezpie-

czeniem mistrzostw – mówi podinsp. Andrzej Ostas,

dyrektor G∏ównego Sztabu Policji. – Trwa monitoro-

wanie sytuacji i pozyskiwanie informacji o planowa-

nych dzia∏aniach pseudokibiców.

Wiedza p∏ynie mi´dzy innymi z Internetu, ale nie

tylko. Niez∏ym êród∏em mogà byç piony kryminalne

komend wojewódzkich dysponujàce setkami (niektó-

re i tysiàcami) fiszek z charakterystykami i zdj´ciami

pseudokibiców. Ustawa o bezpieczeƒstwie imprez

masowych wymienia ponadto podmioty zobowiàzane

do przekazywania informacji Policji (dane gromadzone

sà w Krajowym Punkcie Kontaktowym w KGP). 

Jednym z nich jest Polski Zwiàzek Pi∏ki No˝nej, który

b´dzie rozprowadza∏ bilety na mistrzostwa.

– Ze wzgl´du na sposób dystrybucji majàcy je kibi-

ce nie powinni stanowiç zagro˝enia – ocenia m∏. insp.

Miros∏aw Sobolewski, naczelnik Wydzia∏u Operacyj-

nego G∏ównego Sztabu Policji KGP. – W znacznej mie-

rze sà to osoby zwiàzane z futbolem zawodowo lub

spo∏ecznie. Poza tym PZPN przeka˝e nam dane

wszystkich osób, które kupi∏y bilety, b´dziemy wi´c

mieç mo˝liwoÊç kontroli. Zagro˝enie mogà natomiast

,,Ju˝ mistrzostwa Êwiata blisko... b´dzie wielka
gra” – Êpiewa∏ w 1974 roku Andrzej Dàbrowski
wraz z podopiecznymi Kazimierza Górskiego.
W czerwcu br. pi∏karska reprezentacja ponownie
zostanie poddana egzaminowi ze swych
umiej´tnoÊci. Polska Policja równie˝. 
Podczas mundialu kilkudziesi´ciu funkcjonariuszy
b´dzie jej „ambasadorami” za Odrà. 
Mogà mieç ci´˝kie chwile...

Hools – bardzo wàskie i herme-
tyczne grupy kibiców istniejàce
praktycznie przy ka˝dym klubie
pi∏karskim. Mo˝na si´ do nich do-
staç przez: udzia∏ w meczach wy-
jazdowych, obron´ barw klubo-
wych, stawanie w obronie innego
kibica bez wzgl´du na okolicznoÊci
(w tym bójki z policjà), przestrze-
ganie zasady stawiania grupy
na pierwszym miejscu. Na meczach
wyjazdowych hools bronià ultras
przed pobiciem oraz dbajà, by 
barwy klubowe (flagi, czapki, szali-
ki) nie zosta∏y skradzione, co ozna-
cza∏oby dla nich haƒb´. Identyfiku-
jà si´ przez tatua˝e, razem je˝d˝à
na wakacje, prowadzà wspólne 
˝ycie towarzyskie. Hools biorà
udzia∏ w tzw. akcjach i ustawkach.

Bandyci – osoby agresywne,
praktycznie zawsze z przesz∏oÊcià
kryminalnà; cz´sto pozostajàce
w kontakcie ze Êwiatem przest´p-
czym (rozboje, haracze, handel
narkotykami). Uznajà tylko prawo
silniejszego. Mecze stanowià dla
nich mo˝liwoÊç wy∏adowania nega-
tywnych emocji. Prowokujà kon-
frontacj´ z kibicami dru˝yny prze-
ciwnej lub, ze wzgl´du na niew∏a-
Êciwe (za s∏abe) zabezpieczenie, ze
s∏u˝bami ochrony bàdê policjanta-
mi. Agresja mo˝e te˝ dotyczyç osób
z w∏asnego klubu niepodporzàdko-
wujàcych si´ zachowaniom bandy-
tów. Najbardziej agresywni z nich
nie tolerujà odmiennoÊci rasowej
i narodowoÊciowej. Przez Internet
ustalajà tzw. ustawki. Ich grupy
obejmujà 15–30 osób z regu∏y
uzbrojonych w no˝e, tasaki, kije
bejsbolowe i tym podobne narz´-
dzia.

Mundial 2006
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stanowiç pseudokibice, którzy pojadà do Niemiec nie

na mecze, a rozrabiaç.

Ustalenia polskiej Policji trafiajà do Narodowego

Punktu Informacyjnego ds. Pi∏ki No˝nej (ZIS) oraz

do Centrum Koordynacji Operacji Specjalnych

w Düsseldorfie. Niemcy otrzymajà informacje doty-

czàce nie tylko Polaków, ale te˝ obywateli innych

paƒstw przeje˝d˝ajàcych przez Polsk´ w drodze

na MÂ. Nie jest tajemnicà, ˝e Niemcy obawiajà si´ te˝

ukraiƒskich kiboli, o których prawie nic nie wiedzà.

Dane personalne osób obj´tych zakazem wst´pu

na imprezy masowe zostanà przekazane niemieckiej

policji, po czym usuni´te z jej baz danych po zakoƒ-

czeniu mistrzostw.

W ramach przygotowaƒ do mundialu, na proÊb´

ZIS, policjanci z Dortmundu i Geselkirchen zapozna-

li si´ z zachowaniami polskich kibiców, m.in. podczas

meczu Legia Warszawa – Cracovia Kraków oraz z me-

todami dzia∏ania sto∏ecznej policji, m.in. wykorzysty-

waniem systemu monitoringu na Stanowisku Wspo-

magania Dowodzenia KSP. 

MONITOROWANIE PRZEJAZDÓW
Przed mistrzostwami i w ich trakcie do zadaƒ polskiej

Policji nale˝y m.in. nadzorowanie pociàgów, którymi

b´dà przemieszczali si´ kibice.

– Trudno w tej chwili oszacowaç, jakie si∏y do tego

przeznaczymy – mówi insp. Czeszejko-Sochacki.

– Nie wiadomo jeszcze, ile b´dzie dodatkowych sk∏a-

dów. Przewidujemy po mniej wi´cej dwóch funkcjona-

riuszy na wagon, jeÊli przejazd zorganizuje biuro tury-

styczne i czterech–oÊmiu w normalnych pociàgach rej-

sowych, w których b´dà grupy kibiców.

Pewnych kwestii nie sposób jednak przewidzieç,

choçby tego, jak d∏ugo trzeba b´dzie anga˝owaç si∏y

Policji ani w jakiej skali? Jak daleko zajdzie reprezen-

tacja? Czy w razie niepowodzenia kibice wrócà do

kraju, czy pozostanà do fina∏u? Pytania bez odpowie-

dzi. Nie wiadomo te˝, jak zachowajà si´ kibice ukraiƒ-

scy. Byç mo˝e przejadà tranzytem, a mo˝e cz´Êç –

z racji ró˝nicy cen i stosunkowo niewielkiej odleg∏oÊci

– zatrzyma si´ przy zachodniej granicy i stamtàd

b´dzie doje˝d˝aç na mecze.

– Polskich policjantów czekajà dwa powa˝ne egza-

miny: wizyta papie˝a, a zaraz potem mistrzostwa

– mówi insp. Czeszejko-Sochacki. – Funkcjonariusze

je˝d˝à, co prawda, na misje stabilizacyjne, ale w takiej

roli poka˝à si´ na arenie mi´dzynarodowej po raz

pierwszy. Niemcom b´dà tak˝e pomagali przedstawi-

ciele innych policji. Zrobimy wszystko, ˝eby pokazaç

si´ z jak najlepszej strony. ■
PRZEMYS¸AW KACAK

zdj. Wojciech Basiƒski

Ultrasi – kibice zajmujàcy si´
tzw. oprawà meczów (flagi, race,
fajerwerki, piszcza∏ki itd.). Zazwy-
czaj noszà koszulki klubowe, szali-
ki i czapki; prowadzà strony inter-
netowe swoich klubów. Do takiej
grupy mo˝e nale˝eç ka˝dy, bez
wzgl´du na p∏eç, wiek, zawód czy
wykszta∏cenie; trzeba tylko op∏a-
caç sk∏adki. Ultrasi zwykle zacho-
wujà si´ spokojnie, pojedyncze
osoby jednak mogà prowokowaç
sytuacje, które b´dà za sobà nios∏y
ryzyko zak∏ócenia porzàdku.

êród∏o: G∏ówny Sztab Policji KGP
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Policjanci s∏u˝by wspomagajàcej bojà si´
ucywilnienia. Na czym w∏aÊciwie ma ono
polegaç? Jakie ma przynieÊç korzyÊci?

– Wol´ okreÊlenie: ucywilizowanie. 

Trzeba wprowadziç jak najbardziej racjo-

nalny styl zarzàdzania paƒstwowym majàt-

kiem. Po pierwsze, policja jest od Êcigania

z∏odziei. Po drugie, czas wreszcie zaczàç

myÊleç o paƒstwie jako ca∏oÊci. Uwolnione

etaty mundurowe trzeba wykorzystaç

do walki z przest´pczoÊcià.

Kto pierwszy b´dzie ucywilniany?
– To ca∏y proces. W du˝ej mierze w samej

komendzie g∏ównej ju˝ si´ dokona∏. Zmiany

przeprowadziliÊmy, opierajàc si´ na nowym

regulaminie organizacyjnym. W wi´kszoÊci

wiàza∏o si´ to z odejÊciem policjantów

na emerytury, odzyskiwaniem ich etatów

i przenoszeniem ich tam, gdzie naprawd´ po-

trzebne sà uprawnienia policyjne. Brana jest

te˝ pod uwag´ tegoroczna ustawa bud˝etowa

przyznajàca nam 300 dodatkowych etatów.

Chcia∏bym, ˝eby znacznà ich cz´Êç zaj´∏y

osoby o statusie urz´dnika s∏u˝by cywilnej.

To zapewni profesjonalizm i jednoczeÊnie,

dzi´ki dodatkowi do s∏u˝by cywilnej, pozwo-

li zapewniç im godziwe wynagrodzenie.

˚aden mundurowy nie musi si´ wi´c
obawiaç?

– Nie mog´ z ca∏à pewnoÊcià zadeklaro-

waç, ˝e wszyscy pozostanà na swoich miej-

scach pracy. Komendant g∏ówny powo∏a∏

zespó∏, który zajmuje si´ tzw. etatyzacjà

jednostek. Dopiero efekty tej pracy pozwo-

là okreÊliç kierunki ewentualnych przenie-

sieƒ. Zapewniam jednak, ˝e te dzia∏ania

majà na celu g∏ównie uzyskanie odpowied-

niego poziomu zwalczania przest´pczoÊci.

Przy podejmowaniu decyzji kierownictwo

Policji b´dzie si´ kierowa∏o przede wszyst-

kim dobrem s∏u˝by.

Skoro Policja ma zatrudniç najlepszych
pracowników s∏u˝by cywilnej, to co im

oferuje? Nie mo˝e przecie˝ zap∏aciç
Êwietnemu ksi´gowemu czy informatykowi
tyle, co bogate firmy?

– RzeczywiÊcie, ale trzeba pami´taç, ˝e

zatrudnienie w Policji daje mo˝liwoÊç reali-

zacji zawodowej. Ta formacja wymaga 

takich przemian, jakie ju˝ zasz∏y w innych

instytucjach. To jest czynnik, który w wielu

ludziach wyzwala ch´ç do dzia∏ania.

Policjanci u˝ywajà samochodów chyba
wszystkich istniejàcych marek. Po co taki
chaos? Nie lepiej wybraç jednego dostawc´
na kilka lat? 

– Trudno b´dzie okreÊliç a˝ tak szczegó-

∏owo warunki przetargu, ˝eby doprowadziç

do wy∏onienia jednej marki, która spe∏ni

wszelkie oczekiwania. Biuro logistyki opra-

cowuje specyfikacje do centralnego zamó-

wienia na pojazdy. Chcemy te˝ wziàç

pod uwag´ doÊwiadczenia dotychczaso-

wych u˝ytkowników, czyli policjantów. Ku-

piony samochód ma byç przede wszystkim

dla nich. Wa˝ne, ˝eby nie marnowaç pie-

ni´dzy. Z moich informacji wynika na przy-

k∏ad, ˝e pewien typ pojazdu, który zaku-

piono jakiÊ czas temu, jest w 90 proc. awa-

ryjny. Takie auta nie majà szans.

Czyli polscy policjanci nie b´dà jeêdziç
samochodami jednej marki?

– Nie by∏oby dobrze uzale˝niç si´ od jed-

nego dostawcy. MyÊlimy obecnie o umowie

d∏u˝szej ni˝ na rok. Sprawdzamy te˝ op∏a-

calnoÊç przejÊcia w pewnym zakresie

na outsourcing, czyli na d∏ugoterminowy

najem, lub leasing samochodów. Du˝o do-

brego mo˝e przynieÊç program moderniza-

cji Policji, w∏aÊnie opiniowany wewnàtrz

resortu. Przewiduje on gwarancj´ trzylet-

niego finansowania, m.in. wymiany starych

samochodów i motocykli. Umo˝liwi∏by tak-

˝e zawarcie wieloletniej umowy, co oznacza

cz´Êciowe ujednolicenie marek. W MSWiA

pracuje si´ nad wspólnymi zakupami pojaz-

dów dla wszystkich s∏u˝b. 

Przez pewien czas nie by∏o centralnych
zakupów umundurowania. Policjanci
narzekali na jego jakoÊç, nawet na ró˝nice
w odcieniach. Teraz znowu komenda g∏ówna
kupuje dla wszystkich? 

– Nikt mi nie umia∏ powiedzieç, jakie

by∏y przyczyny odejÊcia od zakupów cen-

tralnych. Komendant g∏ówny w styczniu

zdecydowa∏ o powrocie do tego rozwiàza-

nia. Wa˝ne sà wzgl´dy praktyczne i repre-

zentacyjne. Przy du˝ych zamówieniach 

∏atwiej zadbaç o jakoÊç. Równie wa˝ny jest

wyglàd policjanta. Nie mo˝e byç tak, ˝e

podczas Êlubowania czy promocji jeden 

oddzia∏ prezentuje ró˝ne odcienie b∏´kitu.

Co jeszcze mo˝na kupowaç centralnie?
– O ile ten sposób wskazany jest do na-

bywania najpowa˝niejszych rzeczy, o tyle

nie ma uzasadnienia dla materia∏ów biuro-

wych czy Êrodków czystoÊci, poniewa˝

koszty ich magazynowania i transportu by-

∏yby za du˝e. Pewnym pomys∏em mo˝e byç

kupowanie przez wybrane KWP okreÊlo-

nych asortymentów dla ca∏ego regionu. 

Z JACKIEM BARTMI¡SKIM, zast´pcà komendanta g∏ównego Policji, 
rozmawia Pawe∏ Chojecki

Ucywilizowanie 
logistyki
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A us∏ugi? W wielu jednostkach nadal dzia∏ajà
w∏asne zak∏ady remontowo-budowlane,
warsztaty samochodowe... Zamówienia
zewn´trzne nie by∏yby taƒsze?

– Do tego katalogu us∏ug dorzuc´ w∏a-

snà lini´ do produkcji mebli biurowych,

którà dysponuje podobno pewien garni-

zon… Ch´tnie jà zobacz´ i razem z kie-

rownictwem tej jednostki zastanowi´ si´,

czy zadaniem Policji jest produkcja me-

bli… A jeÊli chodzi o naprawy aut, ostat-

nio to badaliÊmy. Taniej robiç je u siebie,

jeÊli sà powa˝ne. Do ceny takiej naprawy

trzeba jednak doliczyç koszty wy∏àczenia

z ruchu samochodu, który jest podstawo-

wym narz´dziem s∏u˝by. Dlatego analizy

trwajà. Z zespo∏em ministra Jaros∏awa

Brysiewicza zastanawiamy si´ nad centra-

lizacjà zak∏adów naprawczych wszystkich

s∏u˝b MSWiA. Ale na pewno drobniejsze

naprawy mogà byç wykonywane w prywat-

nych warsztatach.

Od 2 lat Polska nale˝y do UE. Policja dostaje
spore sumy z unijnej kasy...

– Najwa˝niejszà korzyÊcià Policji p∏ynàcà

z cz∏onkostwa Polski w unii jest dost´p

do funduszy i modernizacja formacji, wy-

muszona przez nowe otoczenie. Od euro-

pejskich instytucji mo˝emy teraz znacznie

wi´cej wymagaç. Dotyczy to tak˝e przep∏y-

wu Êrodków finansowych. Pieniàdze unijne

mo˝emy pozyskiwaç i wydawaç na odpo-

wiednio umotywowane cele. Niestety, 

nadal w jednostkach mamy za ma∏o odpo-

wiednio przeszkolonych osób, które umiejà

w∏aÊciwie uzasadniç wykorzystanie fundu-

szy pomocowych. 

Ostatnio pisaliÊmy o resortowych oÊrodkach
wczasowo-szkoleniowych. Czy nie rezygnuje
si´ z nich zbyt pochopnie?

– Nie pozbywamy si´ wszystkich. Pienià-

dze z podatków obywateli Policja ma wyda-

waç na to, na co sà przeznaczone, czyli

na bezpieczeƒstwo. Policjanci i tak korzy-

stajà zazwyczaj z ofert innych oÊrodków

rekreacyjnych, wi´c nie ma potrzeby utrzy-

mywania tylu resortowych. Mniejsza ich

liczba oznacza wy˝szy standard i wypo-

czynku, i szkoleƒ w tych, które pozostanà.

Cz´sto argumentem za ich pozostawie-

niem majà byç ceny, podobno ni˝sze dla

policjantów i ich rodzin. Tymczasem ta ró˝-

nica to zaledwie kilka z∏otych za dob´. 

Mo˝e nale˝y wi´c po prostu sprawdziç, 
czy sà w∏aÊciwie zarzàdzane? 

– PrzeprowadziliÊmy rodzaj kontroli fi-

nansowej. PorównywaliÊmy liczb´ osób,

które szkoli∏y si´ do tej pory w okreÊlonym

miejscu, z kosztami i okaza∏o si´, ˝e kszta∏-

cenie w niektórych oÊrodkach po prostu si´

nie op∏aca. Utrzymanie wielohektarowych

obszarów jest cz´sto nieadekwatne do pie-

ni´dzy, które mo˝na wydaç na kszta∏cenie

policjantów gdzie indziej. Cz´Êç oÊrodków

jednak pozostawiamy, bo mogà byç nadal

przydatne. Niektóre natomiast sà w bardzo

z∏ym stanie technicznym, co nie pozwala

na dalsze racjonalne korzystanie z nich.

Wiadomo ju˝, które zostanà?
– Dyskusja o tym ma charakter wy∏àcznie

sentymentalny i nie uwzgl´dnia obecnych

potrzeb Policji. Dlatego ostateczne decyzje

b´dà podj´te w najbli˝szym czasie. Nie

przewiduj´ jednak gwa∏townych zmian, 

latem b´dà jeszcze dzia∏a∏y. 

Majowa wizyta papie˝a Benedykta XVI
w Polsce to dla Policji 
tak˝e wyzwanie logistyczne... 
Ile to b´dzie kosztowa∏o?

– Musimy zapewniç wszystko, czego za-

˝àda dowództwo operacji, od ∏àcznoÊci

do transportu ludzi i sprz´tu. Wyst´powali-

Êmy o 12 mln z∏otych z rezerwy ogólnej 

bud˝etu paƒstwa. OtrzymaliÊmy 6 mln

600 tys. Cz´Êç wydatków na ten cel Policja

musi ponieÊç sama.

Jakà policyjnà logistyk´ Pan buduje?
– Nie wprowadzam niesprawdzonych po-

mys∏ów. Nie przyszed∏em te˝ na spalonà

ziemi´. Dziwi mnie, ˝e mimo dobrze pro-

wadzonych analiz z lat ubieg∏ych nie zreali-

zowano wielu wniosków. Na przyk∏ad racjo-

nalizacj´ wydatków KGP opracowano 2 lata

temu, a wi´kszoÊç postulatów pozosta∏a

na papierze. Wiem, ˝e we wszystkich garni-

zonach sà ludzie, którzy potrafià zmieniaç

Policj´. MyÊl´, ˝e dotychczasowym szefom

formacji brakowa∏o konsekwencji w realiza-

cji planów. Ja zamierzam po prostu bardziej

efektywnie wydawaç wspólne pieniàdze.

W wi´kszym stopniu, ni˝ to robiono do tej

pory, chc´ reagowaç na potrzeby tych, 

którzy na pierwszej linii zwalczajà prze-

st´pczoÊç. Logistyka jest dla wygody pozo-

sta∏ych pionów, nie odwrotnie.

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■

zdj. Wojciech Basiƒski
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WejÊcie do UE otworzy∏o polskiej Policji drog´

do uczestnictwa w programach na równi ze

wszystkimi paƒstwami europejskimi. Ârodki unijne

wymagajà nadal co najmniej 25-procentowych nak∏a-

dów w∏asnych, na co nie zawsze starcza z bud˝etu.

Wyjàtkiem jest fundusz Schengen (do którego

przed uzyskaniem cz∏onkostwa w UE nie mieliÊmy

dost´pu), gdzie nie sà potrzebne ˝adne Êrodki w∏asne.

A wi´c z petenta, który musia∏ dostosowaç si´ do od-

górnych wytycznych, staliÊmy si´ równoprawnym

partnerem. 

SKÑD?
Z funduszu PHARE od momentu wejÊcia do UE

wp∏yn´∏o ponad 21 mln euro. Do tego do∏o˝ono z bu-

d˝etu Policji 4,3 mln euro. Kupiono za to m.in.: auto-

busy, samochody osobowo-terenowe i furgony dla jed-

nostek po∏o˝onych wzd∏u˝ granicy zachodniej, stano-

wiska dost´powe z drukarkami laserowymi dla 8 woje-

wództw w zwiàzku z rozbudowà dost´pu do Systemu

Informacyjnego Schengen (SIS), radiotelefony noszo-

ne i przewoêne, stacje bazowe, zestawy komputerowe

z oprogramowaniem, notebooki, projektory multime-

dialne, drukarki laserowe, stanowiska do analizy krymi-

nalnej, sprz´t komputerowy dla s∏u˝b kryminalistycz-

nych i zwalczajàcych przest´pczoÊç zorganizowanà.

Z funduszu Schengen od chwili wejÊcia do unii

polska Policja otrzyma∏a ponad 12,5 mln euro. Dzi´ki

temu rozpocz´to realizacj´ projektu „upowszechnie-

nia dost´pu do zasobów SIS dla jednostek szczebla

podstawowego”. ¸àczna wartoÊç tej inwestycji ma

kosztowaç UE 70 mln euro.

Z Norweskiego Mechanizmu Finansowego

polska Policja stara si´ w 2006 r. pozyskaç Êrodki na 

organizacj´ masowego dost´pu s∏u˝b policyjnych

do SIS i wzmocnienie bezpieczeƒstwa wymiany 

danych z SIS (∏àcznie ok. 10 mln euro ze Êrodków po-

mocowych), przygotowanie do teleinformatycznej 

rejestracji i sprawdzania danych osób (7 mln euro),

wymian´ informacji z zakresu Schengen drogà radiowà

(3 mln euro) oraz 7,4 mln euro dla s∏u˝b zwalczajà-

cych przest´pczoÊç zorganizowanà, 5,1 mln euro dla

antyterrorystów i 18,1 mln euro na budow´ siedzib

jednostek Policji przy wschodniej i pó∏nocnej granicy.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjne-

go Transport komenda g∏ówna realizuje pi´ç projek-

tów zwiàzanych z poprawà bezpieczeƒstwa na dro-

gach, których ∏àczna wartoÊç wynosi 48,9 mln z∏,

z czego Êrodki Policji stanowià 12,2 mln z∏. Majà byç

przeznaczone na: urzàdzenia do automatycznego nad-

zoru nad przestrzeganiem pr´dkoÊci, alkotesty, narko-

testy, wideoradary oraz na rozbudow´ Systemu Ewi-

dencji Wypadków i Kolizji (SEWiK). 

Z Ogólnego Funduszu Z∏otowego Unii Euro-

pejskiej CPF otrzymano ponad 150 tys. z∏ na upo-

wszechnianie i wymian´ wiedzy na temat wdra˝ania

funduszy unijnych.

JAKI PODZIA¸?
Najwi´ksze nak∏ady nadal idà na policyjnà informaty-

k´. Po niej nie ma d∏ugo, d∏ugo nic, a nast´pnie nie-

wielki procent otrzymanych dotacji przeznacza si´

na ∏àcznoÊç, technik´ specjalnà i transport.

KOMENDANT G¸ÓWNY POLICJI
poszukuje kandydatów – funkcjonariuszy Policji

na stanowisko s∏u˝bowe
ekspert (lub ni˝sze)

Wydzia∏u ds. SIRENE Biura Wywiadu Kryminalnego.

Szczegó∏owe warunki, jakie powinien spe∏niaç kandydat, 
znajdujà si´ na stronie internetowej: www.policja.pl

Pieniàdze z UE

Og∏oszenie

Od wstàpienia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 r. z funduszy PHARE
i Schengen Policja otrzyma∏a ponad 33 mln euro. Zdecydowanie najwi´kszà 
ich cz´Êç poch∏on´∏y: informatyka (24,3 mln), ∏àcznoÊç (5,2 mln), 
technika specjalna (2,7 mln) i transport (1,5 mln). 
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Cz´Êci policjantów podzia∏ ten wydaje si´ ma∏o ra-

cjonalny i nieodpowiadajàcy ich potrzebom, ale w wy-

padku funduszy pomocowych (oboj´tnie z jakiego êró-

d∏a pochodzà) wydaje si´ nie na to, na co by si´ chcia-

∏o, lecz na cele ÊciÊle okreÊlone przez udzielajàcego

wsparcia finansowego. Zgodnie z zasadà, ˝e jeÊli

na coÊ dajà, trzeba braç. Ze Êrodków unijnych nie mo˝-

na np. finansowaç p∏ac funkcjonariuszy lub kupowaç

benzyny.

– Gdyby to od nas zale˝a∏o – mówià pracownicy

BLP KGP – najwi´kszà cz´Êç uzyskanych kwot prze-

znaczylibyÊmy na radiowozy i sprz´t, którego najbar-

dziej potrzebujà policjanci w codziennej s∏u˝bie. Ale

w tej sprawie nie mamy nic do powiedzenia.

CO PRZESZKADZA?
Odr´bny problem stanowi obs∏uga tych funduszy.

Ogrom zadaƒ i ich skomplikowany charakter przerasta

mo˝liwoÊci skromnej kadry z wydzia∏ów logistyki. Naj-

mocniej doskwiera brak ludzi do wyspecjalizowanej ob-

s∏ugi prawnej, w∏adajàcych j´zykiem angielskim (choç

od czasu wstàpienia do UE dokumenty mogà byç spo-

rzàdzane w j´zyku polskim) oraz majàcych wiedz´ z za-

kresu prawa unijnego, a tak˝e zbyt czasoch∏onny obieg

dokumentów w samej KGP ze wzgl´du na brak jedno-

litej sieci intranetowej. Czasem trudno wi´c nadà˝yç

za wymaganiami stawianymi przez przedstawicieli unii

przy obs∏udze funduszy pomocowych.

Wiadomo równie˝, ˝e tam, gdzie wyst´pujà du˝e

pieniàdze, pojawia si´ zagro˝enie korupcjà. System

kontroli jest wi´c rozbudowany do maksymalnych roz-

miarów, a unijni ewaluatorzy (tak nazywa si´ kontrole-

rów z komisji europejskiej) pytajà o wszystkie, nawet

najdrobniejsze, detale. I trudno im si´ dziwiç, skoro

pilnujà swoich pieni´dzy.

Do wymagaƒ UE musimy jednak stosowaç si´ nadal.

Mamy za to wi´ksze mo˝liwoÊci wp∏ywania na kszta∏t

dokumentów programujàcych wykorzystanie funduszy

pomocowych. Pod warunkiem dobrej wspó∏pracy kie-

rownictwa resortu z KGP. ■
TADEUSZ NOSZCZY¡SKI

zdj. Wojciech Basiƒski, Anna Michejda

Ârodki
wydatkowane 
na realizacj´
projektów Policji 
w ramach 
funduszu PHARE 
w okresie 
V 2004–II 2006 r.

Ârodki
wydatkowane 
na realizacj´
projektów Policji 
z funduszy
pomocowych 
w okresie 
V 2004–II 2006 r.

êród∏o: Wydzia∏ Funduszy Pomocowych BLP KGP
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N ie robimy tego z mi∏oÊci – mówi Char-

les Crawford, ambasador Wielkiej Bry-

tanii w Polsce. – Granica polsko-ukraiƒska

jest zewn´trznà granicà Unii Europejskiej,

a wi´c w pewien sposób i naszà.

Wyspiarze bardzo obawiajà si´ kontra-

bandy papierosowej, przemytu narkoty-

ków, nielegalnych migracji, handlu „˝ywym

towarem” oraz piractwa intelektualnego.

Dlatego uruchomili rzàdowe fundusze

(global opportunities founds) dla organiza-

cji dzia∏ajàcych „zgodnie z brytyjskà racjà

stanu” i zaanga˝owali si´ w usprawnianie

transgranicznej wspó∏pracy mi´dzy Polskà

a Ukrainà. Justice & Home Affairs (JHA

– Sàdownictwo i Sprawy Wewn´trzne) – to

nazwa 2-letniego projektu zrealizowanego

przez Europejski Instytut na rzecz Demo-

kracji (EID) i sfinansowanego przez Amba-

sad´ Wielkiej Brytanii w Warszawie, a doty-

czàcego wspó∏pracy transgranicznej Polski

i Ukrainy.

Oficjalne cele opracowanego przez EID

programu to:

• przekazanie odpowiednim s∏u˝bom:

Policji, Stra˝y Granicznej, a tak˝e w∏adzom

samorzàdowym na Ukrainie jak najwi´cej

danych na temat struktur i metod dzia∏ania

ich odpowiedników w Polsce;

• zwi´kszenie wiedzy dotyczàcej wyma-

gaƒ i standardów UE na granicach ze-

wn´trznych, zw∏aszcza w kontekÊcie wstà-

pienia Polski do strefy Schengen;

• wypracowanie w trakcie wspólnych

warsztatów nowych sposobów wspó∏pracy

oraz skutecznych metod wymiany informa-

cji mi´dzy s∏u˝bami po obu stronach 

granicy.

• PrzewidywaliÊmy, ˝e program b´dzie

skierowany g∏ównie do samorzàdów,

a w nieco mniejszym stopniu do s∏u˝b

mundurowych, które stworzy∏y ju˝ wcze-

Êniej pewne kana∏y wspó∏pracy – mówi pre-

zes EID Dorota Mitrus. – Okaza∏o si´ jed-

nak, ˝e sejmiki nie sà zainteresowane, 

nawet cz∏onkowie ich komisji bezpieczeƒ-

stwa. Jednym z niewielu wyjàtków byli 

Pozornie mo˝e dziwiç, dlaczego
Brytyjczycy tak przejmujà si´
polsko-ukraiƒskà granicà, 
˝e gotowi sà ∏o˝yç pieniàdze
na „egzotyczne” dla nich programy.
Majà w tym jednak swój interes.

samorzàdowcy z Tomaszowa Lubelskiego,

Sokala i ˚ó∏kwi, którzy porozumieli si´ co

do wspólnych dzia∏aƒ w sytuacjach kryzy-

sowych. Pieniàdze z puli samorzàdów prze-

znaczyliÊmy wi´c na cz´Êci programu 

poÊwi´cone Policji i Stra˝y Granicznej. To

dobra inwestycja.

W latach 2004–2005 odby∏o si´ w Polsce

kilkanaÊcie warsztatów, w których udzia∏

wzi´∏o ponad 300 uczestników. Zorganizo-

wano równie˝ sta˝e dla 70 przedstawicieli

stra˝y granicznych obu krajów. Ukraiƒcy

mogli zapoznaç si´ z metodami wspó∏pracy

na granicy polsko-niemieckiej, w tym

z pracà punktów konsultacyjnych. Na ich

wzór utworzone zosta∏y ca∏odobowe punk-

ty konsultacyjne Dorohusk–Jagodin (po

stronie polskiej) i Korczowa–Krakowiec

(po stronie ukraiƒskiej), u∏atwiajàce wy-

mian´ lub sprawdzenie informacji. Podczas

trwania programu JHA wymieniono 4486

danych, na podstawie których na terenie

Ukrainy zatrzymano 116, a w Polsce 62 po-

jazdy (w wi´kszoÊci luksusowe o wartoÊci

powy˝ej 50 tys. euro ka˝dy). Przep∏yw in-

formacji sta∏ si´ jeszcze pe∏niejszy od ubie-

g∏ego roku, kiedy stworzono wspólny kana∏

radiowy, którym dwa razy dziennie wymie-

nia si´ uwagi o sytuacji po obu 

▲
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stronach granicy. Kolejnym novum

by∏y wspólne patrole pograniczników

umo˝liwiajàce sàsiadom zapoznanie si´

z obs∏ugà nowoczesnych pojazdów termo-

wizyjnych, kamer i noktowizorów.

W policyjnym module nacisk po∏o˝ono na:

prewencj´ i sposoby przystosowania policyj-

nych programów prewencyjnych; zwalcza-

nie przest´pczoÊci intelektualnej i kompu-

terowej w Êwietle obecnie obowiàzujàcych,

zró˝nicowanych w obu krajach, przepisów;

na przest´pstwa akcyzowe i przemyt towa-

rów (tak˝e ze zwróceniem uwagi na mo˝li-

woÊç wprowadzenia nowych form wspó∏-

dzia∏ania, mimo ró˝nic w przepisach). Ukra-

iƒcy zapoznali si´ z polskimi standardami

dzia∏ania w sytuacjach nadzwyczajnych, pro-

wadzenia negocjacji oraz z metodami zabez-

pieczania tras przewozu i bezpoÊredniej

ochrony niebezpiecznych ∏adunków.

Polacy przedstawili te˝ reprezentantom

ukraiƒskiego MSW projekt COSPOL

(zwi´kszenia skutecznoÊci dzia∏aƒ opera-

cyjnych policji europejskich), w którym

Polska odpowiada za koordynacj´ prac

w kategorii „Wschodnioeuropejska prze-

st´pczoÊç zorganizowana”. Jego manka-

mentem jest, ˝e np. mo˝liwoÊç tworzenia

wspólnych grup Êledczych nie dotyczy

paƒstw spoza UE, ale Polacy wymyÊlili

bocznà furtk´, tzn. zaproszenie przedsta-

wiciela kraju spoza UE, który by∏by kimÊ

w rodzaju oficera ∏àcznikowego mi´dzy

grupà a organami Êcigania danego paƒstwa.

Wa˝ne, ̋ e podczas wspólnych warsztatów

i sta˝y spotykali si´ ludzie nie z „wierchusz-

ki”, a policjanci/milicjanci z pierwszej linii

z poziomu komend powiatowych i obwodo-

wych, którym pewno nieraz przyjdzie

wspó∏dzia∏aç. Na przyk∏ad KPP w Ustrzy-

kach Dolnych i Hrubieszowie nawiàza∏y

sta∏à bezpoÊrednià wspó∏prac´ ze swoimi

odpowiednikami zza miedzy.

– Wewn´trzne granice UE sta∏y si´ 

bardziej przezroczyste, to zrozumia∏e, ˝e

wi´kszà uwag´ przywiàzuje si´ do granic

zewn´trznych – ocenia p∏k milicji Wo∏ody-

myr Dytjuk, pierwszy zast´pca naczelnika

Urz´du Spraw Wewn´trznych we Lwowie.

– My tak˝e mamy ten region pod szczegól-

nym nadzorem. To strefa buforowa dla nie-

legalnych emigrantów, g∏ównie z Chin

i Bangladeszu, jak równie˝ teren dzia∏ania

grup przest´pczych. Dzi´ki wspólnym

dzia∏aniom z polskà Policjà i Stra˝à Gra-

nicznà uda∏o si´ w ciàgu ostatnich dwóch

lat zamknàç 9 kana∏ów narkotykowych;

przejàç du˝e iloÊci przemycanych towarów,

przede wszystkim papierosów. W obwodzie

lwowskim dominuje w∏aÊnie przest´pczoÊç

przy- i transgraniczna, ale zauwa˝amy, ˝e

stopniowo si´ ona zmniejsza, mi´dzy inny-

mi dzi´ki o˝ywionej od 3 lat wspó∏pracy na-

szych i waszych organów Êcigania.

Dostrzegajàc dobre rezultaty wspó∏pracy,

i Polacy, i Ukraiƒcy zdajà sobie spraw´, ˝e

ma ona jeszcze s∏abe punkty, przy czym

problemy nie zawsze da si´ szybko rozwià-

zaç – nawet przy najlepszej woli obu stron.

Najtrudniejszà barierà do sforsowania sà

ró˝nice mi´dzy prawodawstwem UE,

do którego Polska musi si´ stosowaç, a pra-

wodawstwem Ukrainy. Nie ma np. mo˝li-

woÊci prowadzenia poÊcigów transgranicz-

nych lub zbierania dokumentacji proceso-

wej w drugim kraju, jak ma to miejsce 

wewnàtrz unii. Sà te˝ utrudnienia wynika-

jàce z lokalnych niedociàgni´ç.

– Nie stworzyliÊmy sieci wspó∏pracy

z obwodami wo∏yƒskim i lwowskim – oce-

nia Tomasz Bielecki, odpowiadajàcy

w KWP w Lublinie za wspó∏dzia∏anie

z Ukraiƒcami. – Mimo podpisania umów

nie ma na Wo∏yniu wyznaczonej osoby od-

powiedzialnej za kontakty z nami i zapyta-

nia przychodzà z najró˝niejszych instytu-

cji. Z obu stron za d∏ugo czekamy na odpo-

wiedzi. Wbrew pozorom s∏abo jest ze zna-

jomoÊcià j´zyków, o czym przekonujemy

si´ dopiero, gdy przychodzi mówiç o szcze-

gó∏ach spraw. Podobnie ze znajomoÊcià

przepisów i wzorów dokumentów u part-

nera.

WÊród innych mankamentów Bielecki

wymienia m.in.: brak danych teleadreso-

wych jednostek i sprz´tu do szybkiego ko-

munikowania si´ (np. on nie posiada faksu

z wyjÊciem na zagranic´, milicja w ¸ucku

z kolei nie ma mo˝liwoÊci s∏ania informacji

drogà elektronicznà). Nie opracowano go-

towych procedur wspó∏dzia∏ania. Kilka kry-

tycznych s∏ów – tym razem pod adresem

Komendy G∏ównej Policji i ukraiƒskiego

MSW – dorzuca nadinsp. Tadeusz ¸awni-

czak, oficer ∏àcznikowy polskiej Policji

w Kijowie.

– Projektów jest du˝o, przyda∏yby si´

jeszcze koordynacja i opracowanie harmo-

nogramów dzia∏aƒ przez obie instytucje

– mówi. – Wówczas unikn´libyÊmy ele-

mentów przypadkowoÊci w doborze nie-

których policjantów/milicjantów do uczest-

nictwa w pewnych programach.

Mimo niedociàgni´ç efekty wspó∏pracy

widaç nie tylko nad samà granicà. Przyk∏a-

dowo, po otrzymaniu informacji od Pola-

ków, milicja w Odessie zaj´∏a 6 kontenerów

z tzw. krajankà papierosowà, z której mo˝-

na by wyprodukowaç 90 mln papierosów,

a w woj. lubuskim niedawno rozbito pol-

sko-ukraiƒski gang handlarzy „˝ywym to-

warem”. Mimo ró˝nic w przepisach, dzi´ki

dobrej woli obu stron w kwestii ochrony

koronnego Êwiadka oskar˝enia (jednej ze

sprzedanych kobiet), zatrzymano 25 osób

z Polski i Ukrainy. Prokuratura postawi∏a 

im ∏àcznie 80 zarzutów w sprawach o sprze-

da˝ do agencji towarzyskich w Europie 

ponad 300 kobiet.

Nie zawsze sukcesy sà tak spektakular-

ne. Istotne, ˝e zmniejsza si´ ogólna liczba

przest´pstw pope∏nianych przez reprezen-

tantów obu narodowoÊci.

– Ukraiƒcy  pozostajà  najliczniejszà 

grupà obcokrajowców dopuszczajàcych si´

czynów niezgodnych z prawem, ale prze-

st´pczoÊç wÊród nich szybko spada

– dodaje nadinsp. ¸awniczak. – Jeszcze

w 2002 roku stanowili ponad 50 proc. obco-

krajowców zatrzymanych w Polsce w zwiàz-

ku z pope∏nieniem przest´pstwa, w 2004

ju˝ tylko 28 procent. ■
PRZEMYS¸AW KACAK

zdj. Krzysztof Niemiec

▲
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– Istniejà trzy rodzaje dzia∏aƒ, majàce bezpoÊredni

zwiàzek z SIS: dzia∏ania policyjne, kontrola celna,

kontrola graniczna – mówi Dariusz ˚ach z KGP. –

Dane mogà byç równie˝ wykorzystywane w odniesie-

niu do osób nieposiadajàcych prawa do wjazdu 

(art. 96), w celu wydawania wiz, zezwoleƒ na pobyt.

– Od strony organizacyjnej i technicznej SIS sk∏ada

si´ z jednego elementu ponadnarodowego, którym

jest jednostka centralna w Strasburgu, oraz dwóch

krajowych – mówi nadkom. Tomasz Safjaƒski. –

W tym funkcjonujàcy 24 godziny na dob´ i 7 dni w ty-

godniu punkt kontaktowy jednostki SIRENE realizu-

jàcej wymian´ informacji uzupe∏niajàcych dla danych

zawartych w SIS. 

Jednostkà centralnà zarzàdza wspólny organ nadzor-

czy harmonizujàcy mi´dzy innymi praktyk´ prawnà

czy rozwiàzujàcy bie˝àce problemy techniczne.

W sk∏ad niezale˝nego cia∏a nadzorczego wchodzi

po dwóch przedstawicieli organów ochrony danych

z paƒstw-stron Konwencji Wykonawczej Schengen

oraz Anglii i Irlandii, w roli obserwatorów.

Jakie dane wprowadzane sà do jednostki krajowej,

przesy∏ane do Strasburga i nast´pnie – jeÊli pozostajà

w zwiàzku z artyku∏ami od 95 do 100 KWS – wprowa-

dzane do systemu?

JeÊli dane dotyczà osób, to sà one nast´pujàce:

– nazwisko i imiona oraz wszelkie pseudonimy

– szczególne cechy fizyczne niepodlegajàce zmia-

nom (np. blizny)

– miejsce i data urodzenia

– p∏eç

– obywatelstwo

– informacja, czy osoba jest uzbrojona, agresywna

bàdê jest uciekinierem

– przyczyna wpisu

– dzia∏ania, które powinny byç podj´te

– w przypadku wpisów na mocy art. 95 – rodzaj

przest´pstw.

A czego dotyczà poszczególne artyku∏y, pozwalajàce

na wpisanie do SIS?

Art. 95 – osób poszukiwanych z zamiarem areszto-

wania w celu ekstradycji (lub przekazania na podsta-

wie europejskiego nakazu aresztowania); na wniosek 

sàdu.

Art. 96 – cudzoziemców niemajàcych prawa do

wjazdu, m.in. skazanych za czyn podlegajàcy karze po-

zbawienia wolnoÊci powy˝ej jednego roku, w stosunku

do których istniejà podstawy, aby przypuszczaç, ˝e 

pope∏nili czyny karalne (art. 71 – obrót narkotykami

i Êrodkami psychotropowymi) lub podstawy, aby 

sàdziç, ˝e zamierzajà oni pope∏niç tego rodzaju czyny

na terytorium jednego z paƒstw-stron; decyzja nale˝y

do w∏aÊciwych organów administracyjnych lub sàdu.

Art. 97 – ustalania miejsca pobytu osób zaginionych,

niepe∏noletnich lub osób, które w interesie ich w∏a-

snej ochrony lub w celu zapobie˝enia groêbom, muszà

byç tymczasowo umieszczone pod ochronà policji;

na wniosek w∏aÊciwych w∏adz lub w∏aÊciwego organu

sàdowego.

Art. 98 – ustalania na wniosek sàdu miejsca pobytu:

Êwiadków, osób majàcych stawiç si´ przed sàdem 

w ramach post´powania sàdowego (karnego), osób,

które powinny odbywaç kar´ (dor´czony wyrok w pro-

cesie karnym), osób, którym ma byç dor´czone we-

zwanie do odbycia kary.

Art. 99 – osób lub pojazdów, ∏odzi, statków po-

wietrznych, kontenerów, istotnych z punktu widzenia

prowadzenia niejawnego nadzoru lub szczególnych

kontroli, majàcych na celu Êciganie przest´pstw oraz

zapobieganie zagro˝eniom dla bezpieczeƒstwa pu-

blicznego, a tak˝e wewn´trznego i zewn´trznego bez-

pieczeƒstwa narodowego.

Art. 100 – poszukiwania zaginionych, przyw∏aszczo-

nych, skradzionych przedmiotów w celu zaj´cia lub

wykorzystania w charakterze dowodu w post´powaniu

karnym, chodzi o pojazdy powy˝ej 50 cm3, ∏odzi, stat-

ków powietrznych, kontenerów, przyczep powy-

˝ej 750 kg i przyczep kempingowych, sprz´tu przemy-

s∏owego, silników zewn´trznych, broni palnej, doku-

mentów to˝samoÊci (wype∏nionych oraz in blanco),

urz´dowych blankietów, banknotów (rejestrowanych),

dowodów i tablic rejestracyjnych, papierów wartoÊcio-

wych i Êrodków p∏atniczych1.

Policja a SIS 2

wnioskuje o zg∏oszenie           zg∏asza           sprawdza

art. 95                                                                                              X

art. 96                                X X

art. 97                                X X

art. 98                                                                                              X

art. 99 ust. 2                      X X X

art. 99 ust. 3 X X

art. 100                              X X X

JOLANTA ÂLIFIERZ

1 cz´Êç przedmiotów wymienionych w art. 99 i art. 100 

zosta∏a dodana do KWS – wesz∏y w ˝ycie, zapisy te nie sà

jeszcze stosowane – konieczna jest w tym przypadku Decy-

zja Rady Unii Europejskiej;
2 Tabela na podstawie MasterPlan SIS II PL wersja 2.4,

„Program dla Uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Reali-
zacji Tytu∏u IV Konwencji Wykonawczej Schengen”, Minister-

stwo Spraw Wewn´trznych i Administracji, Warszawa, paê-

dziernik 2004 rok.

System informacyjny
SIS, czyli System Informacyjny Schengen, uruchomiono w 1995 roku.
Obejmowa∏ wtedy siedem paƒstw. Automatyczne przetwarzanie danych
umo˝liwi∏o krajom obszaru Schengen wymian´ oraz weryfikacj´ informacji
o osobach i przedmiotach. 
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C eremonia∏
Chwyty

POSTAWA ZASADNICZA Z SZABLÑ W POCHWIE
– po komendzie „BacznoÊç!”, szabla u nogi,
lewa r´ka obejmuje ca∏à d∏onià r´kojeÊç
szabli kciukiem od strony uda. Szabla
opuszczona w dó∏, brzusiec skierowany 
w prawo, jelec szabli przy szwie spodni, 
a koniec g∏owni oddalony 20 cm od ziemi.
Identycznie jak po komendzie „Do nogi
broƒ!” (patrz obok).

Chwyty szablà wykonuje si´ w postawie zasadniczej 
i w marszu. Pochw´ przypina si´ do pasa g∏ównego przy
lewym boku, brzusiec skierowany do przodu. Ostroga pochwy
powinna znajdowaç si´ na wysokoÊci kostki nogi. Szabl´
trzyma si´ ca∏à d∏onià prawej r´ki przy prawej nodze,
r´kojeÊç w d∏oni na wysokoÊci po∏owy prawego uda, koniec
przy wewn´trznej stronie lewej stopy na wysokoÊci palców.

„Na rami´ broƒ!” – szabl´ z postawy
„bacznoÊç” przenosi si´ na rami´ jednym
ruchem, najkrótszà drogà. 

k
j

Êç

„Do nogi broƒ!” – identycznie jak po
komendzie „BacznoÊç!” 
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„Szabl´ schroƒ!” – szabl´ chowa
si´ do pochwy, unosi jà prawà 
r´kà do góry, brzuÊcem do przo-
du, jednoczeÊnie ujmuje si´ po-
chw´ lewà r´kà w taki sam sposób
jak podczas wydobywania szabli.
Nast´pnie opuszcza si´ szabl´
w dó∏ ku pochwie, zginajàc prawà
r´k´ w ∏okciu tak, aby pióro szabli
mo˝na by∏o wsunàç w okienko 
pochwy. G∏owa zwrócona w lewo
w dó∏, w stron´ okienka.
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„Szabl´ w d∏oƒ!” – szabl´ wydobywa si´ 
z pochwy, kciukiem lewej r´ki, trzymajàcej
pochw´, od ty∏u, pozosta∏ymi palcami 
do przodu pochyla si´ pochw´ górnà cz´Êcià
do przodu, prawà r´kà chwyta r´kojeÊç,
energicznie wyciàga szabl´ i unosi do góry
brzuÊcem w przód. Nast´pnie prawa r´ka
zostaje opuszczona jak w postawie
zasadniczej. 

POSTAWA SWOBODNA – po komendzie
„Spocznij!”, koniec ostrza szabli oparty jest 
o ziemi´ na kraw´dzi lewego buta 
na wysokoÊci palców, g∏ownia przy lewej
nodze. 
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brzusiec

pióro

grzbiet

jelec

kab∏àk 
jelca

„Prezentuj broƒ!”
– szabl´ przenosi si´ 

z ramienia przez Êrodek
twarzy tak, aby jelec znalaz∏

si´ na wysokoÊci brody,
g∏ownia szabli pionowo,

brzuÊcem w lewo, oddalonym
od twarzy na szerokoÊç d∏oni. 

▲
▲

▲

▲

▲
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ALI PORZÑDKUJE SKWEREK
Kiedy po Êmierci Barabasza przywódcà 

grupy pruszkowskiej zosta∏ Ali, niektórzy

zacz´li pomawiaç go o wspó∏prac´ z policjà.

By∏o to o tyle zabawne, ˝e wi´kszoÊç cz∏on-

ków gangu by∏a zblatowana ze swoimi gli-

niarzami. Prowadzili handel wymienny

– informacja za informacj´. Wed∏ug ówcze-

snego szefa wydzia∏u kryminalnego ko-

mendy powiatowej w Pruszkowie Andrzeja

Wielondka, tak naprawd´ wspó∏praca 

Alego, który by∏ w∏aÊcicielem sklepu mono-

polowego w centrum miasta, polega∏a

na zaprowadzeniu porzàdku na skwerku

obok sklepu. Gromadzi∏y si´ tam lokalne

m´ty, wybucha∏y awantury. Alego wezwano

dyskretnie na komend´ i za˝àdano, aby za-

∏atwi∏ spraw´, bo inaczej utraci konce-

sj´. I przy sklepie zaraz zapanowa∏ spokój,

za to na Alego spad∏y k∏opoty. Zosta∏ pu-

blicznie poni˝ony przez Parasola i po tym

incydencie usunà∏ si´ w cieƒ, odszed∏

z grupy. (…) Jego syn Ireneusz jest szwa-

grem Masy. (...)

W ZAKAMARKACH ˚BIKOWA
Parasol, Barabasz, Masa, Dziki to postacie

ze ˚bikowa, pruszkowskiej dzielnicy zruj-

nowanych przedwojennych czynszówek

i slumsów. Wieczorami mieszkaƒcy innych

cz´Êci  miasta  nie  zapuszczali  si´  w ten

zakazany rejon. Nawet funkcjonariusze

ZOMO, którzy stacjonowali w pobliskich

koszarach, omijali ciemne ˝bikowskie

uliczki (...).

˚bików w czasach PRL by∏ miejscem

wstydliwym. Tu kry∏a si´ bieda. Dla Jaro-

s∏awa S., ps. Masa, w∏aÊnie ona jest najbar-

dziej dojmujàcym wspomnieniem z dzie-

ciƒstwa. (...)

I dlatego postanowi∏ dojÊç w ˝yciu do

du˝ych pieni´dzy. „Nadszed∏ czas, ˝e ju˝

tylko to mnie interesowa∏o – wyznaje. – Jak

zarobiç, jak wejÊç w posiadanie naprawd´

du˝ej kwoty”.

Pierwszy powa˝ny zastrzyk gotówki

przynios∏o udane w∏amanie do fabryki 

Mery. (...) „Starczy∏o na bryk´, markowe

d˝insy i niez∏e ˝arcie” – mówi. (...) Ale

prawdziwe eldorado zacz´∏o si´ w roku

dziewi´çdziesiàtym, kiedy wzià∏ udzia∏

w kradzie˝y dwóch traków wype∏nionych

papierosami marki Prince. Dosta∏ za to na-

le˝nà dzia∏k´ – 125 tysi´cy dolarów. 

Potem nast´pne traki, legalizowanie kra-

dzionych samochodów (szacuje, ˝e by∏o ich

oko∏o 300), wreszcie udzia∏ w zyskach

od grup podporzàdkowanych „Pruszkowo-

wi” (mówi, ˝e w gangu by∏ o szczebel ni˝ej

ni˝ zarzàd i zajmowa∏ si´ inkasowaniem

taksy od innych grup przest´pczych). Nie

ujawnia wielkoÊci majàtku, jakiego dorobi∏

si´ na przest´pstwach. Twierdzi, ˝e to

trudno wyliczyç, bo kiedy mia∏ ju˝ pienià-

dze – inwestowa∏ je w legalne interesy.

Mia∏ dyskotek´, restauracj´ i udzia∏y 

w kilku spó∏kach, dochody pochodzi∏y wi´c

tak˝e z uczciwych êróde∏. (...)

U NICH NAJBEZPIECZNIEJ
W przeciwieƒstwie do Masy, Janusz P., 

ps. Parasol, od dziecka zalicza∏ si´ do ˝bi-

kowskiej elity, bo jego tata prowadzi∏ 

zak∏ad elektryczny. (...) Parasol twierdzi, ˝e

to jest prawdziwe êród∏o jego finansowego

sukcesu, a nie jakieÊ napady i wymuszenia.

Jego ˝ona by∏a wspó∏w∏aÊcicielkà delikate-

sów w Piastowie (...). On sam wspólnie

z RyÊkiem P., ps. Krzysiek, prowadzi∏ 

restauracj´ Kaskada w Brwinowie. (...)

Na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych

media wykreowa∏y obraz hermetycznej i lo-

jalnej wobec swoich cz∏onków mafii prusz-

kowskiej. Obok siebie wymieniano jako

przyjació∏ Parasola i m∏odszego o kilka lat

Mas´. Dzisiaj Parasol i Masa sà zaprzysi´-

g∏ymi wrogami. Jaros∏aw S. w zeznaniach

przed sàdem najbardziej obcià˝a∏ w∏aÊnie

Janusza P., ps. Parasol. „To taki sam troglo-

dyta jak Barabasz – charakteryzuje dawne-

go wspólnika Masa. – Bezwzgl´dny, wyzuty

z uczuç. On mnie te˝ nie lubi, bo jest 

zawistny. Bo mam za du˝o pieni´dzy, 

bo jestem za silny dla niego”.

Parasol o Masie: „Nigdy nie by∏ moim

przyjacielem. No, musz´ przyznaç, ˝e par´

razy go schlasta∏em po je∏opie, ˝eby tak

brutalnie powiedzieç. On by∏ silny, çwiczy∏

na sterydach, ale kompletne zero, jeÊli 

chodzi o serce do walki”. 

W po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych wielu

domniemanych liderów grupy pruszkow-

skiej mia∏o zarzuty o dokonywanie zgwa∏-

ceƒ. WÊród nich Masa, Parasol i jego przy-

jaciel Krzysiek (Ryszard P.). Po mieÊcie

chodzi∏a plotka, ˝e wÊród poszkodowanych

dziewczàt by∏a te˝ studentka resocjalizacji

Ma∏gorzata Rozumecka, skazana póêniej

na do˝ywocie za udzia∏ w zamordowaniu

dwóch dilerów Ery. (...) Masa jednak od-

grzebuje z pami´ci zdarzenie, które stawia

Parasola w korzystnym Êwietle: „KiedyÊ

po pijanemu wykupi∏ ca∏y towar ze sklepu

spo˝ywczego na ˚bikowie, ja mu pomaga-

∏em. I potem t´ ˝ywnoÊç rozdawaliÊmy

za darmo staruszkom. Ka˝dy, kto przyszed∏,

dostawa∏ od nas siatk´ z wiktua∏ami”.

Dzisiaj Masa przypisuje Parasolowi

wspó∏udzia∏ w próbie zabójstwa Wariata

(szefa „Wo∏omina”), a Parasol twierdzi, 

˝e to Masa zleci∏ zabójstwo Wojtka K., 

ps. Kie∏basa.

PRZYJACIELE
Kie∏bas´ zastrzelono w lutym 1996 roku

w bia∏y dzieƒ, w centrum Pruszkowa. Ty-

powano go na przysz∏ego bossa grupy. (...)

Dla policji jego Êmierç by∏a sygna∏em, ˝e

w Pruszkowie zacz´∏a si´ krwawa walka

o w∏adz´. (...)

W gangu akcje Kie∏basy sz∏y w gór´. 

Masa awansowa∏ przy jego boku, by∏ przez

pewien czas oficjalnym ochroniarzem Woj-

ciecha K. Obaj ochraniali te˝ zwiàzanego

z Pruszkowem biznesmena Wojciecha P.

(typowanego na poczàtku lat dziewi´çdzie-

siàtych na wiceministra budownictwa).

Wed∏ug Zygmunta R. (numer jeden na

liÊcie oskar˝onych w procesie tzw. zarzàdu

(...) W grupie pruszkowskiej 
Êwiat zasad przesta∏ istnieç 
w latach osiemdziesiàtych, 
bo trzymanie si´ grypsery 
ogranicza∏o zyski. 
Nie zajmowano si´ ju˝ 
gnojeniem frajerów i cweli, 
ludzie zacz´li zabijaç ludzi. 

O mi∏oÊci,
przyjaêni 

i nienawiÊci
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Pruszkowa) Masa i Kie∏basa po prostu 

zastraszyli biznesmena i Êciàgali od niego

haracz za rzekomà ochron´.

Kie∏basa pochodzi∏ z tzw. dobrego domu,

jego mama by∏a (i jest nadal) szanowanà 

lekarkà, specjalistkà medycyny pracy. Dla-

czego nie potrafi∏a upilnowaç syna, dlacze-

go pozwoli∏a, aby wybra∏ z∏à drog´?

Helena K., matka Kie∏basy: „Ka˝dy ma

swoje ˝yciowe progi, które rzutujà potem

na jego dalszy bieg”. (...)

JAK PODNIEÂå SWÓJ PRESTI˚
Krà˝y∏a wersja, ˝e to Jarek S., ps. Masa, 

pozby∏ si´ swojego przyjaciela. Wed∏ug jed-

nej z plotek wykonanie zamachu zleci∏

swojemu szwagrowi Irkowi K. Wiarygodno-

Êci tym pog∏oskom dodawa∏ fakt, ˝e mie-

siàc przed Êmiercià Wojciecha K. (zastrze-

lono go z broni maszynowej w lutym 1996

roku w centrum Pruszkowa) ktoÊ zdetono-

wa∏ bomb´ przed domem Masy. W obieg

puszczono wersj´, ˝e Kie∏basa chcia∏ zabiç

Jarka i teraz ten si´ zemÊci∏.

Masa poczàtkowo nie zaprzecza∏. „Ja si´

do tego nawet przyznawa∏em, bo to podno-

si∏o mój presti˝ – wyjaÊnia. – A prawda jest

taka, ˝e Kie∏bach´ odwalili ludzie Rympa∏-

ka, mieli z nim konflikt”. (...)

PRZEDSI¢BIORSTWO „PRUSZKÓW”
Wed∏ug aktu oskar˝enia w procesie tzw. 

zarzàdu Pruszkowa struktura gangu zbudo-

wana by∏a na wzór nast´pujàcego schematu.

Na samej górze zarzàd, czyli generalicja:

Waƒka, Malizna, Bolo, Parasol, Kajtek, 

S∏owik, KrzyÊ (nied∏ugo po procesie zmar∏

na raka), a wczeÊniej Pershing (zastrzelony

w Zakopanem 5 grudnia 1999 roku). Poni˝ej

kapitanowie, m.in. Masa, Bysio, ˚aba, 

Bedzio. Nast´pnie podoficerowie – szefowie

poszczególnych grup i grupek. Na dole armia

prostych ˝o∏nierzy do czarnej roboty (...).

Obowiàzywa∏ podzia∏ na „starych”

i „m∏odych”. Stary „Pruszków” to dawni to-

warzysze broni Barabasza. M∏odzi to ci,

którzy do∏àczyli w latach dziewi´çdziesià-

tych. Jaros∏aw S., ps. Masa, w swoich ze-

znaniach wymieni∏ kilkaset nazwisk i pseu-

donimów osób powiàzanych z gangiem

pruszkowskim. „Pruszków” to jedynie 

has∏o, tak naprawd´ grupa opanowa∏a Ma-

zowsze, Wybrze˝e i Pomorze, Âlàsk, Ma∏o-

polsk´, Lubelszczyzn´. Z „Pruszkowem”

wspó∏pracowa∏y grupy gangsterów rozsiane

po ca∏ym kraju.

G∏ównym êród∏em dochodów by∏y hara-

cze. Ka˝dy ka˝dego opodatkowywa∏. Âcià-

gano pieniàdze od w∏aÊcicieli knajp, skle-

pów, autokomisów, agencji towarzyskich,

ba, nawet od prywatnych gabinetów denty-

stycznych. „RàbaliÊmy ka˝dego, na kogo

by∏ hak” – t∏umaczy jeden z by∏ych ˝o∏nie-

rzy pruszkowskich.

Ten hak to najcz´Êciej strach. ¸ysi, 

z pot´˝nymi karkami, wpadali do pubu,

na dobry poczàtek t∏ukli szk∏o, kufle, tale-

rze, czasem szyby. Po nich zjawia∏ si´ szef

i spokojnie, kulturalnie t∏umaczy∏, ˝e 

trzeba zap∏aciç, je˝eli w lokalu ma panowaç

spokój. I p∏acono  – miesi´cznie od pi´ciu-

set do kilku tysi´cy dolarów, w zale˝noÊci

od obrotów. 

Wspomina by∏y wspó∏w∏aÊciciel klubu

nocnego w centrum Warszawy: „Nasz 

lokal by∏ elegancki, z nastawieniem na eli-

tarnego klienta. W pobli˝u liczne banki,

siedziby du˝ych firm. Biznesmenom

spodoba∏o si´ w naszym klubie. Ale szyb-

ko pojawi∏o si´ tak zwane miasto. Przy-

chodzi∏ Pershing, bywa∏ Krakowiak (ale

nie szef gangu ze Âlàska, lecz gangster

z Warszawy o takim samym pseudonimie).

Towarzyszyli im ˝o∏nierze. To ju˝ by∏ hor-

ror. Do ochrony zatrudniliÊmy firm´ zna-

nego przed laty boksera. On zna∏ tych 

facetów i zamiast zrobiç porzàdek, p∏asz-

czy∏ si´ przed nimi. Typowa scena: wpada

Pershing z ludêmi, nasz szef ochrony staje

przed nim na bacznoÊç, tamten klepie go

po buzi jak dzieciaka i mówi: „No, Grze-

siu, no, uwa˝aj”. I GrzeÊ zamienia∏ si´

w powietrze, by∏, a jakby go nie by∏o. Za-

chowywali si´ jak w stajni, wulgarni, krzy-

kliwi. Wszczynali awantury, du˝o pili, ale

rachunków nie p∏acili. Wkrótce naszych

eleganckich goÊci wymiot∏o, ju˝ nie przy-

chodzili. StaliÊmy si´ zwyk∏à knajpà dla

gangsterów. Tu si´ umawiali ze swoimi

kompanami, tu za∏atwiali interesy. Od nas

haraczu nie Êciàgali, wystarczy∏o, ˝e co-

dziennie kilkunastu ch∏opa musieliÊmy

karmiç i poiç za darmo. Zrezygnowa∏em

z tego biznesu. (...)”.

„Pruszków” wprowadzi∏ haracze od z∏o-

dziei. Praktycznie w latach dziewi´çdzie-

siàtych nie by∏o mo˝liwe, aby w Êwiecie

przest´pczym ktoÊ pracowa∏ wy∏àcznie

na w∏asny rachunek. „Pruszków” najpierw

podporzàdkowa∏ sobie przemytników alko-

holu, potem grupy z∏odziei samochodów,

a na koƒcu rynek narkotykowy. Im w gr´

wchodzi∏y wi´ksze pieniàdze, tym wi´cej

emocji. Podk∏adanie bomb, skrytobójcze

strza∏y. Pola∏a si´ krew. (...) ■
cdn.

Ewa Ornacka, Piotr Pytlakowski
ilustracje: kadry z TVN
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Czasy by∏y niepewne. Âwie˝o odrodzona w Polsce

demokracja sta∏a si´ bodêcem dla innych paƒstw

regionu. „Jesieƒ narodów” przetoczy∏a si´ przez blok

wschodni, pada∏y kolejne re˝imy – Czechos∏owacja,

NRD, Rumunia... a˝ wolnoÊç stan´∏a u bram samego

imperium. 

WY¸OM W ZSRR 
Litwa by∏a pierwszym paƒstwem wchodzàcym w sk∏ad

Zwiàzku Radzieckiego, które proklamowa∏o niepodle-

g∏oÊç. Michai∏ Gorbaczow, laureat pokojowej nagrody

Nobla, nie móg∏ pogodziç si´, ˝e zmiany zasz∏y tak 

daleko. W nocy z 12 na 13 stycznia 1991 r. wojska 

radzieckie przypuÊci∏y szturm na otoczone przez 

t∏umy cywilów wie˝´ telewizyjnà oraz siedzib´ radia

i telewizji. Zgin´∏o czternaÊcie osób zastrzelonych lub

rozjechanych przez czo∏gi. Kilkaset zosta∏o rannych.

SuwerennoÊç Litwy zosta∏a zagro˝ona. Na arenie 

mi´dzynarodowej nikt nie chcia∏ dra˝niç „niedêwie-

dzia” i nie spieszy∏ si´ z poparciem dla Ba∏tów.

– 12 stycznia 1991 r. jecha∏em przez Polsk´ do Lon-

dynu – wspomina Czes∏aw Okiƒczyc, pi´tnaÊcie lat

temu deputowany do litewskiej Rady Najwy˝szej, 

doradca prezydenta Litwy. – B´dàc w Warszawie, 

stale mia∏em kontakt telefoniczny z parlamentem 

litewskim i jego marsza∏kiem Vytautasem Landsbergi-

sem. Po nocnej masakrze prof. Landsbergis zadecydo-

wa∏, ˝e mam przerwaç podró˝ i zostaç w przyjaznej

nam Polsce, aby za poÊrednictwem akredytowanych tu

dziennikarzy i ambasadorów informowaç Êwiat o roz-

woju wydarzeƒ na Litwie. 

CZAS PE¸EN EMOCJI 
Czes∏aw Okiƒczyc by∏ pierwszym w historii obywate-

lem obcego paƒstwa, który przemawia∏ na forum pol-

skiego Senatu. Jego dramatyczny apel o pomoc nie 

zosta∏ bez odzewu. 

Sytuacja w Polsce nie by∏a zbyt stabilna. Dopiero

12 stycznia zosta∏ powo∏any rzàd Jana Krzysztofa Bie-

leckiego, w kraju stacjonowa∏y jeszcze wojska radziec-

kie, KGB mia∏o swojà rezydencj´ w Warszawie i nie

rozwiàzano te˝ problemu przemarszu Armii Radziec-

kiej z terenów NRD. Trzeba by∏o nie lada odwagi, aby

daç schronienie „zbuntowanym obywatelom ZSRR”. 

Do Polski przyjecha∏ wkrótce Algirdas Saudargas,

minister spraw zagranicznych Republiki Litewskiej,

który w razie opanowania przez Sowietów parlamentu

mia∏ tworzyç w Warszawie rzàd emigracyjny.

– To by∏ czas pe∏en emocji – wspomina minister

Saudargas, obecnie ambasador Litwy w Watykanie.

– Rzàd zdecydowa∏, ˝e bardziej b´d´ przydatny za gra-

nicà. Krzepiàce by∏o poczucie g∏´bokiej wspólnoty

i poparcia ze strony zwyk∏ych ludzi, z którymi si´

w Polsce styka∏em. Krzepiàce podwójnie, gdy˝ wcze-

Êniej zwróci∏em si´ o pomoc do ambasady amerykaƒ-

skiej i odmówiono mi jej. 

– Pomoc dla Litwy to by∏ impuls – mówi Jacek Pod-

wysocki, w 1991 r. zast´pca burmistrza Pragi-Po∏u-

dnie. – W naszej dzielnicy zawsze by∏o du˝o rzemieÊl-

ników, kupców, dziÊ nazwalibyÊmy ich przedstawicie-

lami small biznesu, którzy chcieli pomóc. Nasza dzia-

∏alnoÊç ograniczy∏a si´ do koordynacji przedsi´wzi´cia.

Po przemówieniu Czes∏awa Okiƒczyca w Senacie za-

interesowaliÊmy si´, czy goÊcie z Litwy majà gdzie

spaç, co jeÊç. Odwo∏aliÊmy si´ do naszych mieszkaƒ-

ców. W urz´dzie ustawiliÊmy urn´ z proÊbà o datki,

którà trzeba by∏o regularnie opró˝niaç. 

Czes∏aw Okiƒczyc i Algirdas Saudargas z hotelu sej-

mowego przenieÊli si´ do Zajazdu Napoleoƒskiego

na Pradze. To tutaj powsta∏y quasi-ambasada litewska

i centrum informacyjne. W najgor´tszym okresie co

godzin´ odbywa∏y si´ konferencje prasowe, które z∏a-

ma∏y monopol agencji TASS. Przy hotelu zawis∏a trój-

kolorowa flaga Litwy. 

– Ju˝ na drugi dzieƒ mia∏em telefon z Ambasady

ZSRR z pytaniami – kto zaprosi∏ Litwinów, gdzie

mam na to zezwolenie i kto zawiesi∏ flag´ – wspomina

Jan Walczyk, w∏aÊciciel Zajazdu Napoleoƒskiego, 

który w∏asnor´cznie wywiesi∏ barwy niepodleg∏ej Litwy.

– Udziela∏em wymijajàcych odpowiedzi, odsy∏a∏em

do rzàdu, ale trzeba przyznaç, ˝e interwencjà Rosjan 

by∏em zdenerwowany. Nast´pnego dnia znowu by∏ 

telefon, tym razem od I sekretarza ambasady z tymi 

samymi pretensjami. N´kano mnie tak wielokrotnie.

Sytuacja by∏a niebezpieczna. Du˝e wsparcie ofiaro-

wali wtedy m.in. Êp. biskup Zbigniew Kraszewski, 

sufragan warszawski, a zarazem proboszcz pobliskiej

parafii Matki Bo˝ej Zwyci´skiej na Kamionku oraz

biznesmen Adam Koz∏owski. 

Wokó∏ praskiego hotelu zacz´∏y kr´ciç si´ podejrza-

ne osoby. Na proÊb´ burmistrza Edwarda Ma∏eckiego

i jego zast´pcy Jacka Podwysockiego sprawà zaintere-

sowali si´ miejscowi policjanci. 

– DostaliÊmy informacj´, ˝e w Zajeêdzie Napoleoƒ-

skim przebywajà osoby, których ˝ycie jest w niebez-

pieczeƒstwie – opowiada Andrzej Orzechowski, wtedy

komendant rejonowy Policji na Pradze-Po∏udnie. – Po-

deszliÊmy do tego jak do ka˝dej innej sprawy, chocia˝,

gdy okaza∏o si´, o kogo chodzi, byliÊmy nieco skon-

sternowani. Nie bawiliÊmy si´ w ˝adnà polityk´,

po prostu zapewniliÊmy bezpieczeƒstwo osobom, 

które mia∏y prawo czuç si´ zagro˝one. 

– Gdy przyje˝d˝a jakaÊ oficjalna delegacja, to odpo-

wiednie s∏u˝by majà co najmniej tydzieƒ na lustracj´

i zabezpieczenie terenu, my musieliÊmy dzia∏aç z mar-

Litewski zajazd
Gdy w styczniu 1991 r. radzieckie wojska szturmowa∏y wie˝´ telewizyjnà
w Wilnie, na warszawskiej Pradze znaleêli schronienie przedstawiciele
w∏adz litewskich. Pomagali im polscy samorzàdowcy, biznesmeni, 
a tak˝e... policjanci.

Przed wejÊciem do Zajazdu
Napoleoƒskiego – spotkanie po
latach. Od lewej: Aleksander
Dutkiewicz, Andrzej Orzechowski,
Andrzej Paw∏owski, Jan Walczyk 
i Jacek Podwysocki 
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szu – dodaje Andrzej Paw∏owski, w 1991 r. zast´pca

naczelnika Wydzia∏u Operacyjno-Rozpoznawczego

w VII KRP w Warszawie. – Pomog∏o nam, ˝e nie-

dawno mieliÊmy tutaj wymuszenia, pod które robili-

Êmy rozpoznanie.

W okolicy kr´ci∏o si´ kilka samochodów. Po spraw-

dzeniu okaza∏o si´, ˝e sà z Ambasady ZSRR. Prascy

policjanci otoczyli goÊci z Litwy dyskretnà opiekà.

Przeje˝d˝a∏y za∏ogi radiowozów, funkcjonariusze byli

przed hotelem i wewnàtrz. Zapewniali eskort´ pod-

czas wyjazdów. 

– Bardzo du˝o podró˝owa∏em wtedy po Polsce –

mówi Czes∏aw Okiƒczyc. – Wiedzia∏em, ˝e ka˝dy mój

krok jest bacznie obserwowany przez pracowników

ambasady. Jestem ogromnie wdzi´czny policji, która

zorganizowa∏a mojà ochron´. Funkcjonariusze towarzy-

szyli mi niemal wsz´dzie. Korzystajàc z okazji, dzisiaj

po latach, pragn´ podzi´kowaç tym ch∏opakom

za ofiarnoÊç na rzecz wolnej Litwy. 

Zdarza∏y si´ jednak sytuacje, gdy policjanci zaj´ci

byli swoimi normalnymi obowiàzkami i bezpieczeƒ-

stwo zapewniali stra˝nicy miejscy lub nawet osobiÊcie

wiceburmistrz Jacek Podwysocki, który np. wyposa˝o-

ny w pistolet gazowy odwozi∏ ministra Saudargasa

na lotnisko. 

– Po kilku nerwowych dniach strona radziecka 

musia∏a zorientowaç si´, kto pilnuje goÊci – mówi 

Andrzej Orzechowski. – Tak jak my sprawdziliÊmy ich

rejestracje, tak oni pewnie sprawdzili nasze. Gdy prze-

konali si´, ˝e ochrona jest ciàg∏a, a na miejscu niemal

non stop sà dziennikarze, auta „dyplomatów z ZSRR”

przesta∏y si´ tak natarczywie kr´ciç w okolicy. 

KU NORMALNOÂCI
W styczniu 1991 r. Litwa nie zosta∏a sama. Choç 

Polska oficjalnie uzna∏a jej suwerennoÊç dopiero we

wrzeÊniu 1991 r., gdy taki sam gest wykona∏ ZSRR, to

ofiarnoÊç Polaków, zwyk∏ych szarych obywateli, by∏a

tak wielka, ˝e ze Êrodków wtedy zebranych mo˝na 

by∏o wspomóc dzia∏alnoÊç ambasady litewskiej w War-

szawie w pierwszym okresie jej istnienia. Ogromnym

zagro˝eniem by∏ pucz komunistów w Moskwie

w sierpniu 1991 r. Póêniej sytuacja zmierza∏a ju˝ ku

normalnoÊci. 

W rocznic´ krwawych wydarzeƒ w Wilnie, która 

obchodzona jest jako Dzieƒ Obroƒców WolnoÊci, mi-

nistrowie spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszew-

ski i Algirdas Saudargas podpisali deklaracj´ o przyja-

znych stosunkach i dobrosàsiedzkiej wspó∏pracy 

mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Litew-

skà, w 1994 r. potwierdzonà traktatem o przyjaêni.

Jan Walczyk ju˝ w piàtà rocznic´ masakry otrzyma∏

„Medal 13 stycznia”. W tym roku zaÊ wyró˝nieni zo-

stali samorzàdowcy, biznesmeni i policjanci, którzy

opiekowali si´ litewskimi goÊçmi w 1991 r. Z ràk mi-

nistra spraw zagranicznych RL Antanasa Valionisa,

który w pami´tnych dniach tak˝e by∏ w Warszawie,

odznaki „Za zas∏ugi w dà˝eniach integracyjnych 

Litwy do UE i NATO” odebrali m.in. ówczeÊni poli-

cjanci: Andrzej Orzechowski, Andrzej Paw∏owski,

Aleksander Dutkiewicz, a tak˝e zast´pca burmistrza

Pragi-Po∏udnie Jacek Podwysocki. ■

PAWE¸ OSTASZEWSKI
zdj. autor

Odznaka pamiàtkowa 
ministra spraw zagranicznych RL
„Za zas∏ugi w dà˝eniach
integracyjnych Litwy 
do UE i NATO”
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O twock, wtorek 5 paêdziernika 2004 roku. Nieoznakowany radio-

wóz, poruszajàcy si´ drogà podporzàdkowanà, wje˝d˝a na skrzy-

˝owaniu wprost pod autobus. Ten z du˝à pr´dkoÊcià uderza w lewy

bok auta, taranuje je, a nast´pnie wlecze przez 20 metrów...

W polonezie znajduje si´ czworo pracowników Wydzia∏u Inspek-

cji i Kontroli KSP. Jechali s∏u˝bowo do Starej Wsi. Na miejscu ginie

dwoje z nich, w tym 41-letni kom. Artur Pikulski, kierowca radio-

wozu. Pozostali sà ci´˝ko ranni. Wkrótce jedna osoba umiera.

– Ca∏y czas zadaj´ sobie pytanie, jak to si´ sta∏o, ˝e mà˝ wjecha∏

pod ten autobus – mówi Katarzyna Pikulska. – Nie by∏ przecie˝ 

piratem drogowym. Prowadzi∏ ostro˝nie, a podczas jazdy rozmawia∏

tylko przez zestaw g∏oÊnomówiàcy. Na drodze wszyscy go wymija-

li. PrzejechaliÊmy wzd∏u˝ i wszerz ca∏à Polsk´. ByliÊmy te˝ w Bu∏-

garii, na Krymie. Nigdy nie mieliÊmy nawet st∏uczki.

Dzieƒ, w którym zdarzy∏ si´ wypadek, pani Katarzyna pami´ta

doskonale. Rano mà˝ odwióz∏ jà do pracy, potem mia∏ iÊç do denty-

sty, gdy˝ s∏u˝b´ zaczyna∏ dopiero po po∏udniu. Zadzwoni∏a do

niego po 15.00. Nie zaniepokoi∏a si´, gdy nie odebra∏ telefonu.

Po wyjÊciu z zak∏adu kosmetycznego, gdzie pracuje, posz∏a do ksi´-

garni po prezent dla ma∏˝onka – nast´pnego dnia mia∏ imieniny.

D∏ugo zastanawia∏a si´, czy kupiç publikacj´ dotyczàcà II wojny

Êwiatowej na Pacyfiku, tà tematykà zawsze si´ pasjonowa∏, czy 

„Powstanie warszawskie” Davisa, o tej ksià˝ce ostatnio marzy∏.

W koƒcu postanowi∏a, ˝e przyjdà razem i sam zadecyduje.

– Do dziÊ prze˝ywam Êmierç m´˝a – mówi. – Ale tak˝e tych

dwóch kobiet, które zgin´∏y. Zostawi∏y rodziny, przyjació∏, oni te˝

cierpià. Wcià˝ mnie to gryzie.

Ma∏˝eƒstwem byli 18 lat. Poznali si´, gdy ona by∏a dwunastolat-

kà, a on czternastolatkiem. Chodziç zacz´li szeÊç lat póêniej.

Od tamtej pory sp´dzali ze sobà ka˝dà chwil´ – wycieczki, urlopy,

spacery, zakupy. Razem remontowali mieszkanie – malowali Êciany,

k∏adli parkiet, glazur´. Du˝o rozmawiali o teraêniejszoÊci, ale 

tak˝e o przysz∏oÊci.

– Mia∏am marzenia – mówi pani Katarzyna. – Prys∏y w u∏amku

sekundy.

Jej najwi´ksze szcz´Êcie to Karolina. Dziewczynka ma 12 lat, 

jest uczennicà szóstej klasy. Ojciec nadal jest dla niej najwi´kszym 

autorytetem. Cz´sto powtarza „tata zrobi∏by tak”, „powiedzia∏by

to”.

– Dba∏ o nas, dla rodziny poszed∏by w ogieƒ – dodaje Katarzyna

Pikulska. – Brakuje nam go. To nieprawda, ˝e czas leczy rany.

Tu˝ po tragedii pomog∏a jej Komenda Sto∏eczna Policji.

– Mam tylko rodziców, ale oni nie sà ju˝ najm∏odsi – mówi.

– Gdyby nie prze∏o˝eni i koledzy m´˝a, nie wiem, co bym zrobi∏a.

Okazali mi du˝o serca, jestem im bardzo wdzi´czna.

Opiekuje si´ te˝ nimi Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom

po Poleg∏ych Policjantach.

– Dla mnie i córki to bardzo wa˝ne, ˝e sà ludzie, którzy o nas 

pami´tajà – mówi Katarzyna Pikulska. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK

zdj. Anna Michejda

Pieniàdze na rzecz Fundacji Pomocy 

Wdowom i Sierotom po Poleg∏ych 

Policjantach nale˝y wp∏acaç na konto nr:

PKO BP SA VI O/Warszawa

74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

Czas 
nie leczy ran
By∏ to jeden z najtragiczniejszych wypadków samochodowych.
Âmierç ponios∏o dwoje funkcjonariuszy i pracownik Policji.

Pomóc najs∏abszym
Sieroty po poleg∏ych funkcjonariuszach, które uczà si´
w szko∏ach ponadgimnazjalnych, otrzymajà z bud˝etu Policji
specjalne stypendia.

I ch ojcowie ponieÊli Êmierç, Êcigajàc bandytów, rozbrajajàc 

∏adunki wybuchowe, ratujàc ludzi z nurtów rzek czy z po˝a-

rów. Od 1990 roku, czyli poczàtku istnienia Policji, zgin´∏o 

ponad 100 funkcjonariuszy. Zostawili ˝ony i dzieci. Cz´sto 

jedynym êród∏em ich utrzymania jest renta rodzinna, a nie sà to

kwoty wysokie. Dla wielu du˝ym wsparciem jest Fundacja 

Pomocy Wdowom i Sierotom po Poleg∏ych Policjantach, która

najs∏abiej sytuowanym dzieciom op∏aca m.in. czesne za studia,

akademiki, stancje.

Kierownictwo Policji zdecydowa∏o, ˝e nale˝y przyznawaç sty-

pendia sierotom, które kontynuujà nauk´ w szko∏ach ponad-

gimnazjalnych. 

WysokoÊç stypendiów, po uchwaleniu przez Sejm stosownych

zmian w ustawie o Policji, okreÊli rozporzàdzenie ministra

spraw wewn´trznych i administracji. Ze wst´pnych szacunków

wynika, ˝e b´dà w granicach 500–900 z∏otych. Kwota zale˝y

od poziomu edukacji – czy jest Êredni, wy˝szy zawodowy, 

wy˝szy magisterski. Wszystkie sieroty po poleg∏ych policjan-

tach zostanà niezw∏ocznie poinformowane o mo˝liwoÊci otrzy-

mania stypendium po wejÊciu w ˝ycie tych przepisów. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK
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Rubryk´ sponsoruje 

Pomagamy rodzinom 

zaginionych

El˝bieta Pstràng
ze Starego Sumina 
(woj. kujawsko-pomorskie).
Zagin´∏a 20 lutego 2003 r. 
Ma 54 lata. Wzrost 160 cm, 
oczy szare.

Maria Litwin z PrzemyÊla.
Zagin´∏a 17 grudnia 2005 r.
Ma 50 lat. Wzrost 164 cm, 
oczy piwne. Znaki szczególne:
braki w uz´bieniu.

Wirginia Grochowska
z Sosnowca. Zagin´∏a
27 paêdziernika 2005 r. 
Ma 83 lata. Wzrost 155 cm, 
oczy niebieskie. Znaki szczególne:
sztuczne uz´bienie. 

Miros∏aw Dobrowolski
z Pruszkowa (woj. mazowieckie).

Zaginà∏ 15 stycznia 2006 r. 
Ma 66 lat. Wzrost 168 cm, 

oczy bràzowe. Znaki szczególne:
sztuczne uz´bienie (górna i dolna

proteza).

Sylwester Szron z Sosnowca.
Zaginà∏ 9 stycznia 2006 r. 

Ma 50 lat. Wzrost 170 cm, 
oczy niebieskie. 

Znaki szczególne: pieprzyk
na nosie, krzywy zgryz.

Jolanta Sowa z Gajkowic 
(woj. ∏ódzkie). Zagin´∏a 

20 lutego 2006 r. Ma 46 lat. 
Wzrost 165 cm, oczy piwne.

Znaki szczególne: pieprzyk nad
górnà wargà.





ARMIA „PREWENCJUSZY”
S∏u˝ba prewencyjna to najliczniejsza –

ponad 60 tys. ludzi – cz´Êç policyjnej for-

macji, grupujàca m.in. komórki: patrolowo-

-interwencyjne, ruchu drogowego, dzielni-

cowych, dy˝urnych, wywiadowcze, „kon-

wojówk´” i „sàdówk´”. 

– To policjanci prosto z „linii frontu”

– podkreÊla nadinsp. Ryszard Siewierski,

pierwszy zast´pca komendanta g∏ównego

Policji. – Wykonujà niezbyt wdzi´cznà, ale

niezb´dnà prac´. RzeczywiÊcie traktowano

ich dotàd troch´ jak doraênà rezerw´, 

wykorzystujàc do ochrony czy roznoszenia 

wezwaƒ. Pomijano w awansach, nie stwa-

rzano mo˝liwoÊci rozwoju zawodowego.

Rodzi∏o to uzasadnionà frustracj´ wÊród

policjantów tej s∏u˝by oraz nagminne ucie-

kanie do innych pionów, gdzie oferowano

awans lub za te same pieniàdze pracowa∏o

si´ o wiele spokojniej.

– Zapominano, ˝e to w∏aÊnie policjanci

w mundurach w g∏ównej mierze kszta∏tujà

wizerunek Policji – dodaje kom. Rafa∏ Bat-

kowski, p.o. zast´pcy dyrektora Biura Pre-

wencji i Ruchu Drogowego KGP. – Ich za-

chowanie, sposób przeprowadzania inter-

wencji, reakcja na wydarzenia sà bacznie

obserwowane przez obywateli, oceniane

i ˝ywo komentowane. A ka˝dà fuszerk´ 

natychmiast nag∏aÊniajà media.

CZAS NA ZMIANY
– Pora przywróciç nale˝ny prewencji prio-

rytet – stwierdzi∏ Marek Bieƒkowski, 

komendant g∏ówny Policji, na odprawie

z zast´pcami komendantów wojewódzkich

oraz naczelnikami wydzia∏ów prewencji

KWP/KSP. – Policjanci tej s∏u˝by muszà

mieç rzetelnà motywacj´ do pracy i do roz-

woju zawodowego. Trzeba im stworzyç od-

powiednie do tego warunki, pami´tajàc, ˝e

skutecznoÊç podejmowanych przedsi´-

wzi´ç prewencyjnych ma bezpoÊredni

zwiàzek z indywidualnym poczuciem bez-

pieczeƒstwa. Dlatego sprawà wielkiej wagi,

obok koniecznoÊci zapewnienia profesjo-

nalnej reakcji na ka˝de przest´pstwo lub

wykroczenie, jest kreowanie wÊród funk-

cjonariuszy zachowaƒ prospo∏ecznych.

Temu celowi ma s∏u˝yç nowa koncepcja

koordynacji s∏u˝by prewencyjnej, przygoto-

wana przez reaktywowane Biuro Prewencji

i Ruchu Drogowego KGP. Zak∏ada ona zin-

Nie bez racji policjanci prewencji przez lata czuli si´ niedowartoÊciowani
i pokrzywdzeni. To przecie˝ oni codziennie u˝erajà si´ z lumpami i pijanymi
awanturnikami, nadstawiajà g∏owy i wys∏uchujà rynsztokowych epitetów pod swoim
adresem. Czy nowe pomys∏y szefów prewencji coÊ zmienià?

Prewencja inaczej
tegrowanie dzia∏aƒ Policji oraz jej wspó∏-

prac´ z wieloma organizacjami i instytucja-

mi w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa

spo∏ecznoÊci lokalnej, m.in. przez obni˝e-

nie dynamiki przest´pstw i wykroczeƒ,

w szczególnoÊci najbardziej ucià˝liwych

z punktu widzenia mieszkaƒców, wi´kszà

aktywnoÊç i skutecznoÊç s∏u˝by patrolowej,

popraw´ poczucia bezpieczeƒstwa obywa-

teli, wzrost akceptacji dzia∏aƒ policyjnych

oraz ograniczenie strat spowodowanych

przest´pczoÊcià. 

Koncepcja realizowana od 1 kwietnia br.

opiera si´ na dwóch decyzjach wydanych

przez Komendanta G∏ównego Policji:

nr 107 z 27 lutego 2006 r. w sprawie

wzmocnienia komórek patrolowych i patro-

lowo-interwencyjnych w jednostkach orga-

nizacyjnych Policji i nr 152 z 17 marca 2006

roku w sprawie wprowadzenia zintegrowa-

nego systemu organizacji i dyslokacji s∏u˝-

by oraz koordynacji dzia∏aƒ zewn´trznych

o charakterze prewencyjnym.

– Ta pierwsza – mówi kom. Batkowski

– podnosi znacznie status s∏u˝by prewen-

cyjnej, g∏ównie komórek patrolowych i pa-

trolowo-interwencyjnych, dzi´ki m.in.

wzmocnieniu etatowemu, zakazowi dele-

gowania policjantów z tych komórek

do realizacji innych zadaƒ, a tak˝e kiero-

waniu funkcjonariuszy s∏u˝by przygoto-

wawczej, w pierwszej kolejnoÊci, do pe∏-

nienia s∏u˝by patrolowej lub patrolowo-in-

terwencyjnej. 

▲
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Istotnym novum jest te˝ wyraêny

zapis stwierdzajàcy, ˝e w s∏u˝bie wspoma-

gajàcej dzia∏alnoÊç Policji w zakresie orga-

nizacyjnym, logistycznym i technicznym

liczba stanowisk „mundurowych” w woje-

wództwie nie mo˝e przekraczaç 4 proc. ca-

∏ego stanu. Kierownictwa jednostek zobo-

wiàzano do przesuni´ç nadwy˝ek etato-

wych do komórek patrolowych lub patrolo-

wo-interwencyjnych.

ZINTEGROWANY SYSTEM
Decyzja nr 152 Komendanta G∏ównego 

Policji wprowadza do prewencyjnej prakty-

ki nowy or´˝: zintegrowany system organi-

zacji s∏u˝by zewn´trznej.

– Jego istotà – wyjaÊnia dyrektor Batkow-

ski – jest skumulowanie policyjnych dzia-

∏aƒ w jednym nadrz´dnym celu: skutecz-

nym zapobieganiu wszelkim zagro˝eniom.

Osiàgnàç go mo˝na przez systematycznà

wymian´ informacji mi´dzy wydzia∏ami

prewencji i kryminalnym, okreÊlenie

wspólnych dzia∏aƒ oraz skoordynowanà re-

alizacj´ zadaƒ zewn´trznych – patrolo-

wych, obchodowych i wybranych czynnoÊci

operacyjno-rozpoznawczych, a tak˝e ukie-

runkowane na te cele doskonalenie zawo-

dowe. Niezb´dna jest bliska wspó∏praca

z samorzàdem lokalnym, stra˝ami gminny-

mi (miejskimi), spo∏ecznoÊcià lokalnà oraz

innymi podmiotami dzia∏ajàcymi na rzecz

poprawy bezpieczeƒstwa publicznego.

– W systemie tym szczególnego znacze-

nia obok w∏aÊciwej koordynacji dzia∏aƒ na-

bierajà odprawy do s∏u˝by – kontynuuje

Batkowski. – Uwa˝amy je za najistotniejszy

element przygotowania policjanta do wy-

konywania zadaƒ. Aby podkreÊliç ich rang´,

nale˝y dà˝yç do przeprowadzania odpraw

przez kadr´ kierowniczà Êredniego szcze-

bla, a nie dy˝urnych czy „przypadkowych”

policjantów. Majà mieç charakter krótkie-

go, kompetentnego przekazu konkretnych

informacji na temat bie˝àcej sytuacji oraz

precyzyjnego okreÊlenia zadaƒ doraênych.

Istotny wydaje si´ udzia∏ w nich przedsta-

wiciela s∏u˝by kryminalnej. Nie b´dziemy

tolerowaç przekazywania na odprawach

tzw. zadaƒ sta∏ych, opisanych w aktach

prawnych. To si´ po prostu mija z celem.

PRZYJAZNE PATROLE
W nowej koncepcji funkcjonowania s∏u˝by

prewencyjnej mocno zaakcentowana jest

wspó∏praca Policji z samorzàdem i lokalnà

spo∏ecznoÊcià.

– Nie wyobra˝am sobie – podkreÊla nad-

insp. Ryszard Siewierski – aby przy tworze-

niu tzw. map zagro˝eƒ czy wytyczaniu stref

bezpieczeƒstwa nie uczestniczyli z g∏osem

doradczym przedstawiciele tych spo∏ecz-

nych gremiów. Policja musi przecie˝ spe∏-

niaç oczekiwania mieszkaƒców, a nie dzia-

∏aç wed∏ug wytycznych z Warszawy. Dlate-

go nie b´dziemy niczego narzucaç kierow-

nikom jednostek. Oni sami muszà dopaso-

waç t´ koncepcj´ do swoich uwarunkowaƒ.

Generalne za∏o˝enia pozostajà jednak

wspólne. Na przyk∏ad s∏u˝ba patrolowa.

W rejonach silnie zurbanizowanych prefe-

rowanà formà jej pe∏nienia sà patrole 

piesze jako „bardziej przyjazne i skutecz-

niejsze w zapobieganiu zjawiskom krymi-

nogennym”. Zapewnienie jak najwi´kszej

liczby tych patroli, gwarantuje osiàgni´cie

pozytywnych efektów, uwa˝a kierownictwo

Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.

Niezb´dne jest te˝ okreÊlenie rejonów od-

powiedzialnoÊci dla policjantów, którzy

kierowani w ten sam rejon pe∏nienia s∏u˝by

b´dà rozliczani za stan bezpieczeƒstwa

na podleg∏ym terenie. Pozwoli to kszta∏to-

waç poczucie autentycznej odpowiedzial-

noÊci policjantów za realizowane zadania,

b´dzie sprzyjaç identyfikacji ze spo∏eczno-

Êcià lokalnà i przydzielonym rejonem 

w celu rozwiàzywania miejscowych proble-

mów. W interesie funkcjonariuszy wi´c 

le˝y jak najlepsze rozpoznanie miejsca pe∏-

nienia s∏u˝by, „wyjÊcie” do mieszkaƒców,

podanie im w razie potrzeby pomocnej 

d∏oni. Dzi´ki temu przestanà byç anonimo-

wi. Identyfikujàc si´ z problemami lokalnej

spo∏ecznoÊci, zdob´dà spo∏eczne zaufanie

– twierdzi komendant Siewierski.

W przygotowanej przez Biuro Prewencji

i Ruchu Drogowego KGP strategii wzrasta

rola dzielnicowego, który przestaje byç

ch∏opcem na posy∏ki i pospolità zapchaj-

dziurà. W myÊl koncepcji nie powinno si´

kierowaç dzielnicowego do wykonywania

czynnoÊci poza jego rejonem s∏u˝bowym,

anga˝owaç do pe∏nienia s∏u˝by w innych

komórkach ani obcià˝aç prowadzeniem po-

st´powaƒ przygotowawczych. Dzielnicowy

powinien zyskaç wi´kszà samodzielnoÊç

i mo˝liwoÊç realizacji w∏asnych pomys∏ów

w ramach wytyczonej koncepcji tzw. bez-

piecznego rejonu. 

KOORDYNATOR NA CZELE
Sprawne wykonywanie zadaƒ prewencyj-

nych majà gwarantowaç wyznaczeni koordy-

natorzy. Z urz´du pozostajà nimi zast´pcy

komendantów wojewódzkich (miejskich,

powiatowych, rejonowych) Policji, nadzoru-

jàcy piony prewencji. To oni, przy pomocy

specjalnych zespo∏ów, b´dà na bie˝àco mo-

nitorowaç stan bezpieczeƒstwa i porzàdku

na swoim terenie oraz kierowaç dzia∏aniami

zewn´trznymi podleg∏ych komórek. Do ich

zadaƒ nale˝y te˝ okreÊlenie sposobu i takty-

ki pe∏nienia s∏u˝by, ustalanie zasad wspó∏-

pracy z podmiotami pozapolicyjnymi pro-

mujàcymi kwestie bezpieczeƒstwa publicz-

nego i nadzór nad realizacjà podj´tych

przedsi´wzi´ç prewencyjnych.

– Za najwa˝niejszy miernik efektywnoÊci

s∏u˝by zewn´trznej – mówi dyrektor Bat-

kowski – uznaliÊmy dynamik´ przest´pstw

ulicznych, czyli tych najbardziej dokuczli-

wych dla mieszkaƒców, to znaczy rozbojów,

bójek i pobiç, kradzie˝y, w∏amaƒ, uszko-

dzeƒ mienia oraz niektórych wykroczeƒ.

Im dynamika tych zdarzeƒ b´dzie mniej-

sza, tym wi´cej plusów za dobrà prac´ dla

realizujàcych dzia∏ania zewn´trzne.

Stawiamy na integracj´ policjantów we-

wnàtrz jednostki oraz skutecznà wspó∏pra-

c´ ze spo∏eczeƒstwem.

Nowa koncepcja funkcjonowania wesz∏a

w ˝ycie 1 kwietnia br.

– TestowaliÊmy jà przez 2 lata w kilku

jednostkach terenowych – podsumowuje

nadinsp. Ryszard Siewierski. – Tam si´

sprawdzi∏a. Jestem przekonany, ˝e tak 

samo b´dzie w pozosta∏ych. ■
JERZY PACIORKOWSKI
zdj. Wojciech Basiƒski

▲
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K rew daje ˝ycie! To nie tylko puste has∏o

z ulicznych bilboardów. Niestety, nasza

ÊwiadomoÊç w tej dziedzinie jest wcià˝

jeszcze przera˝ajàco niska. Dzia∏ajàca

od kilku lat Europejska Fundacja Honoro-

wego Dawcy Krwi próbuje to zmieniaç.

W warszawskim Multikinie odby∏a si´ pre-

miera filmu edukacyjnego „krewniacy.pl”,

który niedawno trafi∏ do szkó∏, komend Po-

licji, jednostek stra˝y po˝arnej, dru˝yn

ZHP, automotoklubów i innych Êrodowisk

lokalnych w ca∏ym kraju. Ruszy∏a te˝ akcja

„Honorowe krwinki” adresowana g∏ównie

do dzieci i m∏odzie˝y szkolnej. „To na nich

w przysz∏oÊci b´dà przecie˝ spoczywa∏y nie

66 lat póêniej
Na dziedziƒcu Komendy G∏ównej Policji przed pomnikiem
„Poleg∏ym Policjantom – Rzeczpospolita Polska” 
odby∏y si´ uroczystoÊci rocznicowe. Oddano ho∏d
ponad 6300 polskim policjantom zastrzelonym 
przez NKWD wiosnà 1940 roku.

W ieƒce z∏o˝yli m.in.: cz∏onkowie rodzin poleg∏ych funkcjona-

riuszy, minister spraw wewn´trznych i administracji Ludwik

Dorn, komendant g∏ówny Policji Marek Bieƒkowski, krajowy dusz-

pasterz Policji ks. bp Marian DuÊ, reprezentanci Ministerstwa Kul-

tury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Pami´ci Narodo-

wej, szefowie s∏u˝b mundurowych.

– Oddajemy ho∏d ofiarom zbrodni pope∏nionej na ludziach

i na Rzeczypospolitej. Byli policjantami, ale tak˝e przedstawiciela-

mi elity paƒstwowej i intelektualnej – powiedzia∏ wicepremier

Dorn. Zadeklarowa∏ wymierne wsparcie dla wszelkich badaƒ histo-

rycznych dotyczàcych policji.

Sekretarz Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa Andrzej

Przewoênik przypomnia∏, ˝e pochowani w Miednoje nale˝eli

do tych Polaków, którzy wywalczyli niepodleg∏oÊç II RP i potrafili

jej broniç. – To oni ukszta∏towali nast´pne pokolenie, które 

umia∏o przetrwaç mroczne czasy okupacji i przechowaç niepodle-

g∏oÊciowà tradycj´ – doda∏. 

Genera∏ Bieƒkowski zapewni∏, ˝e zale˝y mu, by m∏odzi polscy

policjanci przechowywali pami´ç o swoich poprzednikach spoczy-

wajàcych na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje. 

– Poleci∏em wprowadziç do programów nauczania szkó∏ policyj-

nych histori´ formacji. W spotkaniach z funkcjonariuszami

na kursach podstawowych b´dà uczestniczyç przedstawiciele 

Rodzin Policyjnych. ZnajomoÊç korzeni polskiej Policji uwa˝am

za podstaw´ i êród∏o naszej zawodowej to˝samoÊci – podkreÊli∏

komendant.

Po uroczystoÊci odby∏a si´ promocja „Ksi´gi Cmentarnej 

Polskiego Cmentarza Wojennego Miednoje” wydanej przez Rad´

Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa. Dwutomowa publikacja 

to efekt wieloletniej pracy zespo∏u historyków. Zawiera noty bio-

graficzne i zdj´cia policjantów pochowanych na cmentarzu 

w Miednoje. ■
PCh

zdj. Anna Michejda

I Ty mo˝esz zostaç Krewniakiem!
tylko odpowiedzialnoÊç, ale i honor ratowa-

nia ˝ycia przez oddawanie krwi” – przeko-

nuje za∏o˝yciel i prezes fundacji Marcin 

Velinow. Akcj´ wspar∏o wielu znanych ludzi

ze Êwiata kultury, sportu czy estrady.

Na premierze filmu obecni byli m.in. Ma∏-

gorzata Lewiƒska, Aleksandra Woêniak,

Wojciech Siudym.

„Cz∏owiek, który potrafi podarowaç

czàstk´ siebie, jest prawdziwym cz∏owie-

kiem” – mówi w filmie 15-letnia Ola, która

˝yje dzi´ki transfuzji. Jest nim z pewnoÊcià

aspirant Stefan Kopczyƒski, dy˝urny za-

bezpieczenia obiektów KGP. Honorowo

odda∏ 46 700 ml krwi. Zosta∏ wyró˝niony

najwy˝szym odznaczeniem nadawanym

przez Polski Czerwony Krzy˝ – Odznakà

Honorowà PCK III stopnia. ■
ANNA MICHEJDA

zdj. autor
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Mia∏ byç serial o doborze do Policji, ale wyszed∏ o dziewczynach?
– Od poczàtku mia∏ byç o dziewczynach w Policji…

Ale Policja niekoniecznie o tym wiedzia∏a?
– No tak, dlatego dla niepoznaki kr´ciliÊmy te˝ ch∏opców... Ale

teraz przyznaj´, ˝e z za∏o˝enia robi∏em film o dziewczynach.

Skàd taki pomys∏?
– We wszystkich dotychczas nakr´conych serialach, dokumental-

nych czy fabularnych, prawie nie ma bohaterek – policjantek, 

takich prawdziwych, z krwi i koÊci. Fascynuje mnie te˝, dlaczego

kobiety w ró˝nym wieku (nie wypada mi wymieniaç dok∏adnie

roczników) decydujà si´ zmieniç zupe∏nie swoje dotychczasowe

˝ycie i nagle za∏o˝yç mundur. Niektóre zostawia∏y wszystko, co

do tej pory osiàgn´∏y w ˝yciu. Poza tym od dawna wiadomo, ˝e 

kobiety to ∏adniejsza cz´Êç spo∏eczeƒstwa...

W filmie oglàdamy dobór kandydatów, przepraszam, kandydatek,
do Policji oczami zainteresowanych...

– To jest w∏aÊnie najciekawsze. Kandydatki same najwi´cej 

mogà opowiedzieç, mo˝na wi´c razem z nimi prze˝ywaç ich wzlo-

ty i upadki. Uwagi i komentarze sà autentyczne, widaç emocje.

Jak wybraliÊcie bohaterki? Kolejne etapy przyj´cia mocno je
dziesiàtkowa∏y. Przecie˝ nie wiedzieliÊcie, komu ostatecznie si´ uda?

– To prawda, ale mamy nosa. Kilkadziesiàt procent „naszych”

dziewczàt obstawiliÊmy dobrze! Los jednak p∏ata∏ figle, czasem

wychodzi∏a na jaw ukryta wada wzroku albo niespodziewana cià˝a.

Te, na których nam najbardziej zale˝a∏o, szcz´Êliwie pokona∏y

wszystkie etapy. MyÊl´, ˝e z takim wyczuciem ludzi móg∏bym byç

niez∏ym kadrowcem w Policji.

Kamera nie kr´powa∏a kandydatek?
– Na pewno im nie pomaga∏a. To dodatkowy stres, chocia˝ stara-

liÊmy si´ byç dyskretni. Kto nie chcia∏, nie by∏ filmowany. Dziew-

czyny, które odpada∏y po kilku etapach doboru, prosi∏y o niewyko-

rzystywanie gotowych ju˝ materia∏ów z nimi. Niektóre ba∏y si´, 

˝e ich obecny szef êle odbierze prób´ zmiany pracy, inne wstydzi-

∏y si´ rodziny czy znajomych.

Jak si´ pracuje z amatorkami?
– To bardzo dobrze, ˝e nie mia∏y ˝adnych doÊwiadczeƒ z aktor-

stwem. Kamera pracuje, a one robià swoje: uczà si´, zdajà egzami-

ny, rozmawiajà. Kiedy robimy silne zbli˝enie, widaç drgnienie ka˝-

dego mi´Ênia twarzy, trudno wtedy coÊ ukryç. To si∏a dokumentu.

By∏em natomiast zaskoczony umiej´tnoÊciami aktorskimi symu-

lujàcych na zawodach Dzielnicowy Roku w Katowicach. Na co

dzieƒ wyk∏adowcy w Szkole Policji, tu udawali sprawców przemo-

cy domowej. Pewien wytrawny znawca filmu, któremu pokaza∏em

jeden odcinek, dopiero przy koƒcu zorientowa∏ si´, o co naprawd´

chodzi. Kiedy zobaczy∏ tych samych ludzi podpisanych stopniem

i nazwiskiem, myÊla∏, ˝e to napisy si´ przesun´∏y, jak to w kopii 

roboczej... 

Produkcja trwa∏a miesiàce. Bohaterki nie nauczy∏y si´ przypadkiem
graç?

– Tak. To widaç w kolejnych odcinkach. Kamera kocha jedne bar-

dziej, drugie mniej i widaç, ˝e ta mi∏oÊç jest odwzajemniana...

Po emisji pierwszych odcinków dziewczyny, teraz ju˝ policjantki,

dzwonià i pytajà nieco nadàsane, dlaczego niektóre pokazuj´ wi´-

cej, a inne mniej... 

A sama Policja? Da∏a si´ nieco lepiej poznaç?
– Mia∏em zgod´ szefostwa Policji na t´ realizacj´ i mog∏em na-

grywaç, co chcia∏em. Jeden z komendantów powiedzia∏ mi po pro-

stu, ˝e rzeczy tajne ma w pancernej szafie, poza tym wszystko mo-

g´ sobie filmowaç. Takie otwarcie jest bardzo dobre. Nawet ci po-

licjanci, którzy nie byli zbyt szcz´Êliwi, ˝e uczestniczà w tych zdj´-

ciach, nie dawali mi tego odczuç. Widz´, ˝e Policja powoli zmienia

wizerunek. Coraz mniej w spo∏eczeƒstwie niedobrych wspomnieƒ

zwiàzanych z dzia∏aniami „mundurowych” przed 1989 rokiem. Mo-

im zdaniem, Bogu dzi´ki, policja jest znacznie lepsza od milicji...

Nie chodzi mi o wykszta∏cenie, skutecznoÊç czy mo˝liwoÊci tech-

niczne, ale o to, ˝e jest po prostu sympatyczniejsza od MO. Oby

sz∏a w kierunku takiej s∏u˝by jak w Wielkiej Brytanii. JeÊli w Lon-

dynie zwróc´ si´ do bobby’ego, to on pomo˝e mi w ka˝dej sytuacji

albo przynajmniej si´ uÊmiechnie. Ci, którzy pami´tajà czasy PRL,

wiedzà, ˝e na uÊmiech milicjanta na ulicy mogli bardzo rzadko 

liczyç...

Do dziÊ jest 13 odcinków „Akademii”. B´dzie kontynuacja?
– Na razie nie wiadomo. Marz´, ˝eby nadal móc pokazywaç losy

tych sympatycznych dziewczàt. Choçby nawet do promocji oficer-

skiej! Ca∏y czas kr´cimy w policyjnych szko∏ach. Materia∏u na

drugà cz´Êç stale przybywa. 

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■
zdj. Anna Michejda

Z JACKIEM GWIZDA¸Ñ, producentem i re˝yserem nowego
dokumentalnego serialu telewizyjnego „Akademia policyjna”
rozmawia Pawe∏ Chojecki

Mam nosa do ludzi...

O serialu:
„Akademia policyjna”
Produkcja i re˝yseria: 
Jacek Gwizda∏a 
„Contra Studio”
Emisja w Êrody 
w TVP 1 wieczorem.

Akademia policyjna  O NAS
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(...) Niektórzy zarzucajà policjantom „oso-
bliwy p´d do wiedzy”. Wydajà si´ oburzeni,
˝e funkcjonariusze, którzy bez koƒczenia uni-
wersytetów trafili do Policji na wykonawcze
stanowiska, z czasem pragnà kszta∏ciç si´
i awansowaç. Jasne, stanowisk kierowniczych
jest proporcjonalnie mniej ni˝ wykonawczych,
wi´c nie wszyscy b´dà mogli wspiàç si´
na szczyty (...), ale pragnienie rozwoju jest
przejawem zdrowia organizacji! Jakiej moty-
wacji do dzia∏ania mo˝emy oczekiwaç
od funkcjonariusza, który po 3 latach w mia-
r´ opanowa∏ prac´ w, powiedzmy, s∏u˝bie pa-
trolowej i zorientowa∏ si´, ˝e to koniec robie-
nia kariery? I ˝e nast´pne 28 lat to brak na-
dziei na zmiany, a przy tym na podwy˝k´
pensji?

Oparcie systemu awansów wy∏àcznie
na absolwentach wy˝szych uczelni cywilnych
grozi stworzeniem wielotysi´cznej grupy sfru-
strowanych policjantów z ni˝szych stanowisk,
z niewielkà szansà na popraw´ sytuacji (trud-
no jest, pracujàc w systemie zmianowym i za-
rabiajàc poni˝ej Êredniej krajowej, ukoƒczyç
p∏atne studia wy˝sze, zw∏aszcza majàc
na utrzymaniu rodzin´). Prowadzàc zaj´cia
ze studentami trzyletnich wy˝szych studiów
zawodowych w WSPol., nie sposób nie za-
uwa˝yç, jak pot´˝ny kapita∏ zdolnoÊci, pomy-
s∏ów i praktycznego doÊwiadczenia z pierw-
szej linii stanowià. Policja nie mo˝e sobie po-
zwoliç, by takie zasoby zmarnowano.

(...) W policjach innych paƒstw funkcjonu-
jà rozmaite struktury stopni i – co z tego wy-
nika – odmienne poziomy szkolenia. (...)

Na przyk∏ad w Wielkiej Brytanii
system policyjnego kszta∏cenia jest
bardzo uzawodowiony i w∏aÊciwie
odizolowany od cywilnego szkol-
nictwa wy˝szego, ale na tamtej-
szych uniwersytetach, chocia˝by
w Exeter, mo˝na zdobyç dyplom,
studiujàc m.in. systemy policyjne
Europy. Wy˝sza Paƒstwowa
Szko∏a Policji w Saint-Cyr-au-
-Mont d’Or z kolei na tyle blisko
powiàzana jest z lyoƒskim Uniwersytetem im.
Jeana Moulin, ˝e wspólnie prowadzà uzupe∏-
niajàce studia magisterskie. Ukoƒczenie kur-
su oficerskiego w Centrum Szkolenia Policji
Paƒstwowej w hiszpaƒskiej Ávila daje dy-
plom ukoƒczenia studiów wy˝szych (o dzia∏a-
niach na rzecz wdro˝enia podobnego rozwià-
zania mówi si´ w holenderskiej szkole
w Amersfoort). W s∏oweƒskiej Lublanie wy˝-
sza szko∏a policyjna jest wydzia∏em uniwersy-
tetu. Na W´grzech i na Litwie, w Czechach
i S∏owacji, na Ukrainie i w Rosji uczelnie 
resortowe funkcjonujà jako placówki akade-
mickie (na S∏owacji mogà nawet prowadziç
post´powania habilitacyjne). W Niemczech,
w niektórych landach, przysz∏ych oficerów 
policji kszta∏cà (cywilne) Wy˝sze Szko∏y Za-
wodowe, a s∏ynna Polizei-Führungsakademie
w Münster podj´∏a dzia∏ania w kierunku 
stania si´ uniwersytetem policyjnym. 

Zjawiska te sà zbyt powszechne, by mo˝na
je by∏o, jak to si´ niekiedy zdarza w Polsce,
nazwaç przejawem wygórowanych ambicji
policyjnych placówek edukacyjnych. Wynika-

jà z najnowszych tendencji we wspó∏czesnym
Êwiecie. (...) Nowoczesne organizacje potrze-

bujà czegoÊ wi´cej ni˝ wyuczonych
roboty rzemieÊlników. Kierowanie
tymi organizacjami i praca w nich
(...) wymagajà szerokiego widze-
nia Êwiata, urozmaiconych do-
Êwiadczeƒ. Pomocà w ich nabyciu
mogà byç studia wy˝sze, prowa-
dzone przez ludzi z doÊwiadcze-
niami zawodowej praktyki i nauki.
Strategia Lizboƒska i Deklaracja
Boloƒska mówià o wiedzy jako
o nadziei Europy na rozwój i do-

brobyt. Wyd∏u˝a si´ te˝ czas pracy niezb´dny
do uzyskania emerytury. Ci z funkcjonariu-
szy, którzy nie majà si∏ do 65. roku ˝ycia 
chodziç w patrolu, ani pracowaç w agencji
ochroniarskiej, starajà si´ zdobyç dyplomy
uznawane tak˝e poza resortem i umo˝liwiajà-
ce im, w przypadku wczeÊniejszego odejÊcia,
znalezienie godnej pracy. Dlatego narzekanie
na to, ˝e policjanci chcà si´ kszta∏ciç, rozwijaç
i awansowaç, wydaje si´ przejawem znaczà-
cej krótkowzrocznoÊci.

insp. prof. dr hab. Andrzej Misiuk 
podinsp. dr Walentyna Trzciƒska

Wy˝sza Szko∏a Policji

Insp. prof. dr hab. Andrzej Misiuk jest

dyrektorem Instytutu Kszta∏cenia Kadr

Kierowniczych i Zarzàdzania JakoÊcià 

w Policji WSPol. Instytut ju˝ w 1994 r. sta∏

si´ prekursorem w dziedzinie kszta∏cenia

i doskonalenia kadr kierowniczych polskiej

Policji.

Ocena
KWP

(...) Najwa˝niejsze w ocenie jednostki to
opinia publiczna, która stwierdza, jak pracu-
je lokalna policja (...), wp∏yw zarejestrowa-
nych zdarzeƒ najbardziej ucià˝liwych – roz-
bój, kradzie˝ z w∏amaniem, kradzie˝, bójka
i pobicie, zniszczenie mienia, uszkodzenie,
narkotyki itp. w porównaniu z przynaj-
mniej 2–3 latami (...), wykrywalnoÊç w da-
nym roku bez porównaƒ z latami poprzednimi
(bez rozliczeƒ kolejnych komendantów czy te˝
rejonów Polski). Nowy system, choç lepszy
od poprzedniego, nadal b´dzie budzi∏ kontro-
wersje oraz obcià˝enie najs∏abszych jednostek.
Nale˝y zainwestowaç jak najszybciej w infor-
matyzacj´ jednostek nawet tych na peryferiach
Polski. To jest podstawa nowoczesnej policji.

Funkcjonariusz 

Edukacja na poziomie wy˝szym
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K iepska kondycja policyjnego szkolnictwa nie usz∏a uwagi kon-
trolerów NIK, którzy wytkn´li: likwidacj´ oÊrodków szkolenia

(doprowadzi∏o to do ograniczenia szkoleƒ specjalistycznych), wie-
lokrotne od 2003 roku zmiany koncepcji funkcjonowania Wy˝szej
Szko∏y Policji w Szczytnie, brak nieprze∏adowanego teorià progra-
mu szkolenia podstawowego, nieegzekwowanie wymogów dosko-
nalenia zawodowego (zbyt niska frekwencja) oraz likwidacj´ Biura
Kadr i Szkolenia (rozmycie odpowiedzialnoÊci za szkolnictwo).

Ocena NIK jest i tak ∏agodniejsza od ocen policjantów, w tym 
samych szkoleniowców.

– Obecny system jest sumà egoizmów poszczególnych szkó∏
– twierdzi bez ogródek dyrektor jednego z biur w komendzie 
g∏ównej.

– Bardziej utrudnia ˝ycie Policji, ni˝ jej pomaga – ocenia insp.
Stanis∏aw Bukowski, komendant SP w S∏upsku. – Wywa˝amy otwar-
te drzwi, wprowadzajàc wcià˝ nowe procedury, mimo ˝e nauczanie
ludzi to doÊwiadczenia setek lat i nale˝y je wykorzystywaç, a nie
wymyÊlaç w∏asne rozwiàzania, które nie sprawdzajà si´ i po kilku
miesiàcach muszà ulec zmianie. Piony kadrowe popad∏y w chaos.
Nie wiadomo, czy wczeÊniej przeszkoleni ludzie majà jeszcze odpo-
wiednie kwalifikacje, czy powinni przejÊç kolejne kursy.

Krytyczne opinie wypowiadajà tak˝e pozostali komendanci
szkó∏, choç z ró˝nym nat´˝eniem.

– W ogóle nie mo˝na mówiç o systemie, a raczej o eksperymen-
tach na ˝ywym organizmie – wali prosto z mostu insp. Piotr Caliƒ-
ski, szef CSP w Legionowie. – P∏acimy za lata zaniedbaƒ.

M∏. insp. Andrzej Gajewski, p.o. komendanta SP w Pile, nieco
broni ostatnio opracowanego modelu.

– Za wczeÊnie na jego ocen´, potrzeba czasu – t∏umaczy. – Do-
tychczasowym b∏´dem by∏y w∏aÊnie zbyt szybkie oceny i idàce
za nimi zmiany.

PRZEROST FORM NAD TREÂCIAMI
Niezale˝nie od surowoÊci ocen ka˝dy przyzna, ˝e szkolnictwo po-
licyjne budowane jest od lat bez pomys∏u. Zdaniem komendanta
CSP (które od dawna rywalizuje z WSPol.), przejawem tego 
mo˝e byç istnienie szko∏y policyjnej z pe∏nymi prawami szko∏y
wy˝szej.

– Nie ma takiej placówki w Europie, a pewno i na Êwiecie –
mówi. – Podaje si´ przyk∏ady szkó∏ w Niemczech, tyle ˝e ich sta-
tus jest zupe∏nie inny. Projekt utworzenia podobnej Akademii Po-
licyjnej w Legionowie storpedowa∏ jednak przedstawiciel WSPol.

Poglàd insp. Caliƒskiego podziela wielu policjantów; nie tylko 
jego podw∏adnych – tak˝e innych dydaktyków, którzy zastanawiajà
si´, czy nie wystarczy∏aby np. podyplomówka, oraz s∏uchaczy uwa-
˝ajàcych, ˝e uporczywe zabiegi Szczytna o status wy˝szej uczelni,
podobnie jak sposób podejÊcia tamtejszej kadry do kursantów,
Êwiadczà, po prostu, o kompleksie prowincji.

Oczywistym przejawem przerostu formy nad treÊcià jest rozbu-
chana liczba programów. W latach funkcjonowania opracowujàcego
programy Centralnego OÊrodka Metodyki Szkolenia (podleg∏ego
Biuru Kadr i Szkolenia KGP) CSP zrealizowa∏o oko∏o 80 szkoleƒ
pilota˝owych.

– Policji brakuje spójnego, przemyÊlanego modelu kszta∏cenia
zawodowego – mówi∏ prof. Andrzej Ba∏andynowicz
na posiedzeniu Komitetu Doradczego przy ówczesnym
komendancie g∏ównym Policji nadinsp. Leszku Szrederze. 
Po up∏ywie dwóch lat ta opinia nadal jest aktualna.

Jakie szkolnictwo?
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Wgrudniu ub.r. komendant g∏ówny Policji Marek Bieƒkowski
powo∏a∏ specjalny zespó∏, który pracuje nad nowymi zasada-

mi oceniania komend wojewódzkich. System, który funkcjonowa∏
dotychczas, by∏ krytykowany. Niektórzy komendanci twierdzili, ˝e
premiowa∏ tylko du˝e komendy. Inni, ˝e ju˝ „na starcie” nie za-
pewnia∏ jednostkom takich samych warunków, poniewa˝ te, które
szczyci∏y si´ od lat wysokà wykrywalnoÊcià, i te o niskim poziomie
zagro˝enia, by∏y oceniane ni˝ej, jako nieosiàgajàce widocznych 
post´pów. Liczba dolegliwych spo∏ecznie wykroczeƒ nie by∏a
w ogóle brana pod uwag´.

Przewodniczàcy zespo∏u nadinsp. Henryk Tusiƒski, komendant
wojewódzki Policji w Poznaniu, podkreÊla, ˝e tworzony projekt
nale˝y poddaç szerokiej konsultacji, aby policjanci mogli wyraziç
swoje zdanie, przedstawiç doÊwiadczenia i pomys∏y. Po przeanali-
zowaniu wszystkich sygna∏ów wyniki trafià do nadinsp. Ryszarda
Siewierskiego, pierwszego zast´pcy komendanta g∏ównego 
Policji.

– Trudno znaleêç wspólne normy dla wszystkich województw,
gdy˝ ró˝nice mi´dzy niektórymi regionami sà bardzo wyraziste.
Trzeba wi´c spróbowaç wypracowaç takie mierniki oceny, które 
b´dà najbardziej sprawiedliwe. Zdajemy sobie spraw´, jak powa˝ne
jest to zadanie – mówi nadinsp. Tusiƒski.

Cz∏onek zespo∏u insp. Krzysztof Staraƒczak, p.o. komendanta
wojewódzkiego Policji w Olsztynie, w dotychczas obowiàzujàcym
systemie dostrzega wiele mankamentów. Uwa˝a, ˝e nowy sposób
oceniania powinien wymuszaç zdecydowane ograniczenie funkcji
nadzorczych komend wojewódzkich na rzecz rozbudowanych funk-
cji pomocniczych dla komend powiatowych. Ju˝ teraz pracuje
nad odpowiednimi rozwiàzaniami, które zamierza wprowadziç
u siebie.

STATYSTYKA INACZEJ
– Tworzony system oceniania nie b´dzie wymaga∏ nowych zesta-
wieƒ, sprawozdaƒ czy formularzy ani anga˝owa∏ dodatkowych pra-
cowników. Mo˝emy go zbudowaç z elementów, które od dawna 
istniejà – wyjaÊnia nadinsp. Tusiƒski. 

Nadrz´dne znaczenie ma, wed∏ug niego, preferowanie rzeczywi-
stego ograniczenia zjawisk najbardziej dokuczliwych dla spo∏eczeƒ-
stwa, czyli mi´dzy innymi przest´pstw przeciwko mieniu, bójek
i pobiç. Tu zapowiada si´ bardzo istotna zmiana: przest´pstwa te
majà byç oceniane na równi z podobnymi im wykroczeniami. W ten
sposób ograniczone zostanie tzw. manipulowanie statystykà i b´-
dzie mo˝na zobaczyç rzetelny obraz prawdziwego zagro˝enia.

– Nale˝y zadaç sobie pytanie, jak to jest, ˝e mniejsza liczba prze-
st´pstw nie przek∏ada si´ na dobrà opini´ spo∏eczeƒstwa o skali 

zagro˝enia? – mówi insp. Staraƒczak. – Obywatel cz´sto nie wie,
czy pad∏ ofiarà przest´pstwa, czy te˝ wykroczenia. W praktyce
mia∏o czasem miejsce fikcyjne zmniejszanie wysokoÊci strat
poni˝ej poziomu 250 z∏otych tylko po to, aby zakwalifikowaç czyn
jako wykroczenie – by uratowaç statystyk´. Zdarza∏o si´ na przy-
k∏ad, ˝e usi∏owanie w∏amania rejestrowano jako uszkodzenia mie-
nia. W pewnym sensie takie zachowania wymusza∏ obowiàzujàcy
system, a praktyki te fa∏szowa∏y obraz stanu przest´pczoÊci. Teraz
kwalifikacja czynu nie b´dzie mia∏a du˝ego znaczenia. 

KWARTALNIE, NIE ROCZNIE
– Dotychczas zdarza∏y si´ ró˝ne nieprawid∏owoÊci – mówi insp.
Krzysztof Staraƒczak. – Na przyk∏ad w zale˝noÊci od statystycz-
nych potrzeb przetrzymywano sprawy wykryte lub koƒczone nie-
wykryciem sprawców. Bywa∏o nawet tak, ˝e je˝eli jakiÊ komendant
na poczàtku roku zabezpieczy∏ du˝à iloÊç mienia, przez nast´pnych
kilka miesi´cy móg∏ ju˝ sobie odpuÊciç, nie tracàc przyzwoitego
miejsca w rankingu. 

W nowym systemie ocena ma byç dokonywana kwartalnie, a nie
rocznie, jak dotàd. W ten sposób po up∏ywie ka˝dego kwarta∏u
trzeba b´dzie wyzerowaç liczniki, co automatycznie wymusi
na jednostkach funkcjonowanie na pe∏nych obrotach. Takie rozwià-
zanie znacznie poprawi jakoÊç pracy, poniewa˝ nie b´dzie mo˝na
odpoczàç choçby miesiàc, bo w ciàgu pozosta∏ych na pewno nie
nadrobi si´ zaleg∏oÊci.

Cz∏onkowie zespo∏u stwierdzili, ˝e stosowane do tej pory przeli-
czanie liczby pope∏nionych przest´pstw okreÊlonego rodzaju na sto
tysi´cy mieszkaƒców to metoda sprawiedliwsza ni˝ podawanie
bezwzgl´dnej liczby zdarzeƒ. Zamiast braç pod uwag´ prze-
st´pstwa stwierdzone, postanowiono sumowaç wszcz´cia post´po-
waƒ. Zdajàc sobie jednak spraw´ z zagro˝enia, jakim mo˝e byç ce-
lowe nieprzyjmowanie zg∏oszeƒ, uznali, ˝e istotnà rol´ zapobiegaw-
czà musi odegraç du˝a kampania medialna, która b´dzie informo-
wa∏a o prawach osób zawiadamiajàcych Policj´ o zdarzeniu. Nie bez
znaczenia ma byç tak˝e nadzór inspektoratów KWP.

– Trzeba patrzeç na tendencje, a nie na jednostkowy roczny wy-
nik. Dlatego nale˝y ustaliç rzetelnie punkt startu w celu stworze-
nia podstaw do nowego oceniania. Wydaje si´, ˝e Êrednia liczba
zdarzeƒ jednego typu z dwóch ostatnich lat to dobry wskaênik
– uwa˝a insp. Staraƒczak. 

Powstajàcy system jest przeznaczony wy∏àcznie dla komend wo-
jewódzkich Policji i nie mo˝e byç automatycznie stosowany w ko-
mendach powiatowych. Inaczej mog∏oby dojÊç do tak zwanego
efektu ma∏ych liczb, zupe∏nie wypaczajàcego zasad´ sprawiedliwej
oceny. W sytuacjach, kiedy dotychczasowy sposób by∏ bezkrytycz-
nie przenoszony do oceniania jednostek powiatowych, do takich
nieprawid∏owoÊci dochodzi∏o. I tak jeÊli w roku 2004 by∏y dwie
Êmiertelne ofiary wypadków drogowych w powiecie, a przy ocenie
KPP u˝ywano kryteriów takich samych, jak wobec ca∏ej KWP
(a wi´c dla du˝o wi´kszych wartoÊci bezwzgl´dnych), to obraz sy-
tuacji by∏ nieprawdziwy. Lub w niedu˝ym powiecie rocznie kra-
dziono 10 aut, a pewnego roku skradziono ich 20, to czy mo˝na de-
finitywnie stwierdzaç, ˝e przest´pczoÊç samochodowa tam si´ po-
dwaja i uznaç, ˝e zagro˝enie wyjàtkowo wzros∏o? Bo przecie˝ staty-
stycznie jest to 200 proc.! – uwa˝a insp. Staraƒczak.

Wszystkich oceniaç
nagradzaç najlepszych
Nie∏atwo wypracowaç uniwersalny sposób oceny jednostek
Policji. Taki system musi uwzgl´dniaç specyfik´ regionów,
a jednoczeÊnie rzetelnie wskazywaç liderów w walce
z przest´pczoÊcià. Ju˝ w tym roku wyró˝niajàce si´ jednostki
dostanà wi´cej pieni´dzy na premie.



POLICJA 997        maj 2006 r. Porady  PRAWO 41

Krótsze terminy, ale bez bonusów
28 lutego br. wesz∏a w ˝ycie nowelizacja rozporzàdzenia ministra

spraw wewn´trznych i administracji w sprawie sk∏adania egzaminów

oraz mianowania policjantów na stopnie policyjne. Zmiany dotyczà

jedynie egzaminów, procedura mianowania policjantów na stopnie

policyjne pozosta∏a w dotychczasowym kszta∏cie. Ustawodawca zre-

zygnowa∏ z 6-miesi´cznego terminu oczekiwania, liczonego

od ukoƒczenia przez policjanta szkolenia, na skierowanie na egza-

min. Nadal jednak obowiàzuje przepis umo˝liwiajàcy funkcjonariu-

szowi przystàpienie do egzaminu tylko w takim przypadku, gdy 

zainteresowany pe∏ni s∏u˝b´ na stanowisku, dla którego okreÊlono

stopieƒ etatowy w korpusie Policji w∏aÊciwy dla rodzaju zdawanego

egzaminu.

Dotychczas policjantów koƒczàcych szkolenie zawodowe – podsta-

wowe, specjalistyczne albo dla absolwentów szkó∏ wy˝szych – z ogól-

nym wynikiem wyró˝niajàcym lub bardzo dobrym, premiowano mo˝-

liwoÊcià z∏o˝enia egzaminu na stopieƒ bezpoÊrednio po odbyciu

szkolenia. Obecnie zrezygnowano z tzw. bonusów. Ponadto wprowa-

dzono rozwiàzanie polegajàce na tym, ˝e termin egzaminu na zakoƒ-

czenie szkolenia dla absolwentów szkó∏ wy˝szych jest zarazem termi-

nem egzaminu na pierwszy stopieƒ oficerski.

Skrócono równie˝ czas sk∏adania raportu o skierowanie na egzamin

na stopieƒ z 60 do 30 dni przed wyznaczonà datà egzaminu, a tak˝e

z 14 do 7 dni rozpatrzenie raportu przez prze∏o˝onego.

Kierownik komórki w∏aÊciwej w sprawach kadr i szkolenia ma

obecnie 14 dni (poprzednio 30) na sporzàdzenie wykazu policjantów

kierowanych na dany rodzaj egzaminu i przes∏anie go do Wy˝szej

Szko∏y Policji albo szko∏y policyjnej. Przepisy dotyczàce ponownego

skierowania na egzamin pozosta∏y niezmienione (nadal obowiàzuje

roczna karencja).

Podstawa prawna: Rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych

i Administracji z 8 lutego 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w spra-

wie sk∏adania egzaminów oraz mianowania na stopnie policyjne

(Dz.U. nr 30 z 2006 r., poz. 212). ■

8 marca 2006 roku zacz´∏y obowiàzywaç zmiany w rozporzàdzeniu

ministra spraw wewn´trznych i administracji w sprawie wymagaƒ

w zakresie wykszta∏cenia, kwalifikacji zawodowych i sta˝u s∏u˝by, 

jakim powinni odpowiadaç policjanci na stanowiskach komendantów

Policji i innych stanowiskach s∏u˝bowych. Zniesiono dotychczasowe

uregulowania okreÊlajàce wymagany sta˝ s∏u˝by na stanowisku kie-

rowniczym, konieczny do zajmowania stanowisk: komendanta g∏ów-

nego Policji, komendanta wojewódzkiego (sto∏ecznego) Policji, 

komendanta szko∏y policyjnej, komendanta powiatowego (miejskie-

go) i rejonowego Policji oraz ich zast´pców. Pozostawiono zatem 

jedynie ogólny sta˝ s∏u˝by oraz posiadanie kwalifikacji zawodowych 

jako warunek obj´cia wspomnianych stanowisk.

Uchylono zapis, na mocy którego dotychczas nie wliczano do sta˝u

s∏u˝by wymaganego do zajmowania stanowisk s∏u˝bowych okresu 

oddelegowania policjanta przez komendanta g∏ównego Policji do pe∏-

nienia zadaƒ s∏u˝bowych poza Policjà w kraju i za granicà.

Podstawa prawna: Rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych

i Administracji z 30 stycznia 2006 r. zmieniajàce rozporzàdzenie

w sprawie wymagaƒ w zakresie wykszta∏cenia, kwalifikacji zawodo-

wych i sta˝u s∏u˝by, jakim powinni odpowiadaç policjanci na stanowi-

skach komendantów Policji i innych stanowiskach s∏u˝bowych

(Dz.U. nr 27 z 2006 r., poz. 202). ■
Opracowa∏a MA¸GORZATA ZATORSKA

Likwidacja sta˝u kierowniczego
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Oszustwo
art. 286 par. 1 k.k.
Wuj´ciu art. 286 par. 1 k.k. oszustwem jest motywowane 

celem osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej doprowadzenie innej

osoby do niekorzystnego rozporzàdzenia mieniem przez wprowa-

dzenie jej w b∏àd albo wyzyskanie b∏´du lub niezdolnoÊci do nale-

˝ytego pojmowania przedsi´branej czynnoÊci.

PRAWO DO MIENIA
Bioràc pod uwag´ ustawowe znamiona oszustwa, trzeba stwierdziç,

˝e przedmiotem ochrony tego przest´pstwa jest mienie, które

nale˝y traktowaç w tzw. szerokim zakresie. W tym rozumieniu

obejmuje ono wszelkie prawa majàtkowe, rzeczowe i obligacyjne,

a tak˝e us∏ugi, Êwiadczenia, zyski lub po˝ytki stanowiàce majàtek.

Dlatego okreÊlenie mienie w kontekÊcie przest´pstwa oszustwa

spe∏nia funkcj´ nazwy zbiorczej, która oznacza wszelkie kategorie

podmiotowych praw majàtkowych, niezale˝nie ani od treÊci lub

przedmiotów tych praw, ani od charakteru podmiotów, którym te

prawa przys∏ugujà. Termin mienie u˝ywany jest wi´c w znamio-

nach przest´pstwa oszustwa jako synonim majàtku, a wi´c ca∏o-

kszta∏tu sytuacji majàtkowej danego podmiotu.

Mienie b´dàce rodzajowym przedmiotem ochrony przest´pstwa

oszustwa powinno byç mieniem cudzym, tzn. gdy jest ono czyjàÊ

w∏asnoÊcià i do tego mienia nie przys∏uguje sprawcy przest´pstwa

˝adne prawo rzeczowe wy∏àczajàce inne osoby. Stàd te˝ mienie b´-

dàce przedmiotem wspó∏w∏asnoÊci pozostaje cudzym dla wspó∏-

w∏aÊciciela.

Istotne jest zagadnienie, z którym mo˝na si´ spotkaç w prakty-

ce, ˝e w chwili pope∏nienia przest´pstwa w∏aÊciciel mienia musi

byç znany sprawcy przest´pstwa. 

Sprawcy oszustwa nie przys∏uguje ˝adne prawo do przedmiotu

przest´pstwa, a przedmiot nale˝y do nawet nieznanego jeszcze

w∏aÊciciela. Nie oznacza to jednak, ˝e w∏aÊciciel mienia mo˝e byç

w ogóle nieoznaczalny. Sprawca oszustwa musi mieç ÊwiadomoÊç,

˝e nie przys∏uguje mu ˝adne prawo do mienia b´dàcego przedmio-

tem zamachu okreÊlonego w art. 286 par. 1 k.k., a mienie to jest

przedmiotem czyjegoÊ prawa podmiotowego. Nale˝y stwierdziç, ˝e

brak ustalenia w∏aÊciciela mienia lub osoby uprawnionej do rozpo-

rzàdzania tym mieniem wyklucza jednoczeÊnie mo˝liwoÊç ustale-

nia, czy potencjalny sprawca wprowadzi∏ osob´ uprawnionà do dys-

pozycji tym mieniem w b∏àd, wyzyska∏ jej b∏àd albo niezdolnoÊç

do rozumienia przedsi´branego dzia∏ania. Nieustalenie osoby

uprawnionej do dyspozycji mieniem jest tak˝e równoznaczne

z nieustaleniem przedmiotu zamachu w konkretnej sprawie, co 

∏àczy si´ ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami procesowy-

mi, np. w postaci zwrotu sprawy prokuratorowi do uzupe∏nienia

istotnych braków post´powania przygotowawczego lub umorzenia

post´powania z powodu braku znamion czynu zabronionego lub

braku danych dostatecznie uzasadniajàcych pope∏nienie przest´p-

stwa przez tego podejrzanego.

ROZPORZÑDZENIE MIENIEM
Przedmiotem zamachu oszustwa jest osoba i mienie.

Wprowadzenie w b∏àd, wyzyskanie b∏´du lub niezdolnoÊci do

nale˝ytego pojmowania przedsi´branego dzia∏ania stanowi zamach

na ÊwiadomoÊç, a tym samym i na wol´ danej osoby. Doprowadze-

nie do niekorzystnego rozporzàdzenia mieniem jest natomiast 

zamachem na sk∏adniki mienia tej lub innej osoby.

Ustawodawca przewiduje ró˝ne formy doprowadzenia pokrzyw-

dzonego do podj´cia niekorzystnej decyzji dotyczàcej mienia, 

które sà z∏o˝onym dzia∏aniem lub zaniechaniem i mogà przybraç

postaç: wprowadzenia w b∏àd tej osoby; wyzyskania b∏´du tej 

osoby; wyzyskania niezdolnoÊci tej osoby do nale˝ytego pojmowa-

nia przedsi´branego dzia∏ania.

B∏´dem w rozumieniu przest´pstwa oszustwa jest niezgodnoÊç

mi´dzy obiektywnà rzeczywistoÊcià a jej odbiciem w ÊwiadomoÊci

cz∏owieka. To fa∏szywe wyobra˝enie, czyli urojenie lub nieÊwiado-

moÊç, odnoszàce si´ do faktów, zjawisk, stosunków, okolicznoÊci

dotyczàcych osób, jakoÊci, liczby i wartoÊci rzeczy, a tak˝e do

istniejàcych przepisów prawnych. 

Wprowadzenie w b∏àd oznacza takie zachowanie, które

zmierza do wywo∏ania u danej osoby b∏´du, czyli fa∏szywego od-

zwierciedlenia rzeczywistoÊci w ÊwiadomoÊci tej osoby. Przy czym,

co wydaje si´ istotne, przed podj´ciem dzia∏ania przez sprawc´ po-

krzywdzony nie ma b∏´dnego wyobra˝enia o rzeczywistoÊci. Nie-

prawid∏owe odzwierciedlenie rzeczywistoÊci w ÊwiadomoÊci rozpo-

rzàdzajàcego mieniem stanowiç ma wi´c rezultat podejmowanych

przez sprawc´ dzia∏aƒ. Znamiona oszustwa nie okreÊlajà sposobów,

za pomocà których mo˝na wprowadziç w b∏àd danà osob´. Ustawa

daje mo˝liwoÊç jakiegokolwiek sposobu zachowania si´, tym 

samym wprowadzenie w b∏àd mo˝liwe jest przy wykorzystaniu

wszelkich sposobów i metod, które doprowadzajà do powstania

rozbie˝noÊci mi´dzy ÊwiadomoÊcià osoby rozporzàdzajàcej 

mieniem a rzeczywistoÊcià.

Wprowadzenie w b∏àd mo˝e przejawiaç si´ w ró˝nych formach.

Byç dokonane s∏owem, pismem, gestem lub w jakikolwiek inny

sposób, a tak˝e osiàgni´te przez przemilczenie, zaniechanie poin-

formowania o faktycznym stanie. Mo˝e tak˝e nast´powaç za pomo-

cà tzw. faktów konkludentnych, tj. takiego zachowania sprawcy,

z którego pokrzywdzony sam ma, wed∏ug zamiaru sprawcy, wysnuç

b∏´dne wnioski. 

Przepis art. 286 par. 1 k.k. nie wymaga, aby w celu wprowadze-

nia w b∏àd sprawca podejmowa∏ szczególne czynnoÊci polegajàce

na dzia∏aniu podst´pnym lub chytrym. By uznaç, ˝e zaistnia∏o

wprowadzenie w b∏àd, wystarcza ka˝de jakiekolwiek dzia∏anie, 

które mo˝e doprowadziç do powstania b∏´dnego wyobra˝enia

o rzeczywistoÊci u osoby rozporzàdzajàcej mieniem.

Znamienne, ˝e wprowadzenie w b∏àd musi dotyczyç tzw. istot-

nych okolicznoÊci danej sprawy, które mogà mieç wp∏yw na podj´-

cie przez oszukiwanà osob´ okreÊlonej decyzji rozporzàdzenia mie-

niem, czyli dzia∏anie, które ma na celu wywo∏anie b∏´du, musi si´

odnosiç do okolicznoÊci powodujàcej, ˝e rozporzàdzenie mieniem

ma charakter niekorzystny.

Przest´pstwo oszustwa jest przest´pstwem skutkowym polega-

jàcym na niekorzystnym rozporzàdzeniu mieniem, co powoduje

zmniejszenie stanu majàtkowego podmiotu, w stosunku do które-

go nastàpi∏o rozporzàdzenie.

Rozporzàdzenie mieniem to wszelkie czynnoÊci prowadzàce

do zmiany we w∏adaniu nim.

Niekorzystne rozporzàdzenie mieniem ma szeroki kontekst

znaczeniowy. Obejmuje zarówno rzeczywiste uszczerbki w majàtku

poszkodowanego (damnum emergens), jak i spodziewane, a utraco-

ne w wyniku zachowania sprawcy prowadzàcego do niekorzystnego

rozporzàdzenia, korzyÊci (lucrum cessans). W wyniku dzia∏aƒ przed-

1
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miotowej sieci handlowej kontrahent poniós∏ uszczerbek w swoim

mieniu, nie osiàgnà∏ równie˝ spodziewanych korzyÊci.

Niekorzystne rozporzàdzenie mieniem oznacza przy transak-

cjach pogorszenie sytuacji majàtkowej rozporzàdzajàcego i jest

szersze od poj´ç szkoda i strata. NiekorzystnoÊç nie oznacza niepo-

wetowalnoÊci szkody. Nie wyklucza niekorzystnoÊci rozporzàdze-

nia okolicznoÊç, ˝e szkoda mo˝e byç naprawiona, a w szczególno-

Êci, i˝ pokrzywdzonemu przys∏uguje roszczenie cywilne.

W uzasadnieniu sàd poda∏, ˝e „(...) brak w niniejszej sprawie ma-

terialnych podstaw do potràcenia przez pozwanego wskazanych

przez niego wierzytelnoÊci. Pozwany nie wykaza∏ bowiem meryto-

rycznej zasadnoÊci tych wierzytelnoÊci, tym bardziej ˝e powód

kwestionowa∏, by pozwany by∏ upowa˝niony do prowadzenia jakiej-

kolwiek dzia∏alnoÊci promocyjnej na jego rzecz i obcià˝ania go 

z tego tytu∏u kosztami. Pozwany nie wykaza∏ jakiego rodzaju i na

jakiej podstawie podejmowa∏ szeroko rozumianà dzia∏alnoÊç pro-

mocyjnà, kosztami której obcià˝y∏ powoda”.

Wydaje si´, ˝e realizowanie zachowaƒ wykraczajàcych poza usta-

lenia zawartej umowy mi´dzy stronami i doprowadzajàcych do nie-

korzystnego rozporzàdzenia mieniem (do zap∏aty dla kontrahenta

pozosta∏a kwota 64 672,20 z∏, którà obraca∏ przez ca∏y czas ewen-

tualny sprawca) wype∏nia zachowania przest´pstwa oszustwa.

Wywiàzanie si´ ze zobowiàzania w cz´Êci oznacza tak˝e nieko-

rzystnoÊç rozporzàdzenia mieniem, a w skrajnych przypadkach na-

wet spe∏nienia Êwiadczenia wzajemnego w ca∏oÊci, np. pokrzyw-

dzony otrzymuje ca∏e Êwiadczenie, tyle ˝e ze zw∏okà, a gdyby je

otrzyma∏ w ustalonym terminie, móg∏by

przeprowadziç innà zyskownà dla niego

transakcj´ lub zap∏aciç w terminie za zo-

bowiàzanie, dysponujàc w∏aÊnie Êrodka-

mi, które sàdzi∏, ˝e otrzyma w okreÊlonym

w oszukaƒczej transakcji terminie.

Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e „ustawo-

we znami´, stanowiàce skutek przest´p-

stwa oszustwa, okreÊlonego w art. 286

par. 1 k.k., wype∏nione zostaje wtedy, gdy

sprawca, dzia∏ajàc w sposób opisany

w tym przepisie, doprowadza innà osob´

do rozporzàdzenia mieniem, które jest

niekorzystne z punktu widzenia intere-

sów tej osoby lub innej osoby pokrzyw-

dzonej. Powstanie szkody w mieniu nie jest warunkiem koniecz-

nym do przyj´cia, ˝e dosz∏o do tak pojmowanego niekorzystnego

rozporzàdzenia”.

Na aprobat´ zas∏uguje tak˝e stanowisko okreÊlajàce, ˝e kon-

strukcja omawianego przest´pstwa nie przewiduje skutku w posta-

ci „niezap∏acenia nale˝noÊci”, a wi´c efektywnej straty. Ustawo-

wym skutkiem jest „niekorzystne rozporzàdzenie mieniem”, które

nie musi oznaczaç zaplanowanego z góry przez nieuczciwego na-

bywc´ braku zap∏aty. Skutek przest´pny przewidziany w art. 286

par. 1 k.k. mo˝e zostaç osiàgni´ty tak˝e przez takie dzia∏anie

sprawcy, którego zamiarem by∏o jedynie nieterminowe albo opóê-

nione uregulowanie zap∏aty za nabyty towar.

OSIÑGNI¢CIE KORZYÂCI MAJÑTKOWEJ
Przest´pstwo oszustwa okreÊlone w art. 286 par. 1 k.k. jest prze-

st´pstwem umyÊlnym, o zabarwionym celu dzia∏ania (dolus directus
coloratus), tzw. przest´pstwem kierunkowym.

Ustawodawca wymaga, aby zachowanie sprawcy by∏o ukierunko-

wane na okreÊlony cel, którym w przypadku oszustwa jest osiàgni´-

cie korzyÊci majàtkowej. Sprawca, który podejmuje zachowanie,

musi mieç wyobra˝enie po˝àdanej dla niego sytuacji, która ma sta-

nowiç rezultat jego zachowania.

Charakterystyczny dla przest´pstwa oszustwa zamiar bezpoÊred-

ni powinien obejmowaç zarówno cel dzia∏ania sprawcy, jak i sposób

dzia∏ania zmierzajàcego do zrealizowania tego celu. Sprawca musi

chcieç u˝yç takiego w∏aÊnie sposobu dzia∏ania. Zamiar oszustwa

musi przyjmowaç postaç ch´ci skierowania zachowania prowadzà-

cego do wywo∏ania b∏´du, wyzyskania go lub wyzyskania niezdolno-

Êci osoby rozporzàdzajàcej mieniem do nale˝ytego pojmowania

przedsi´branego dzia∏ania, ch´ci doprowadzenia do niekorzystnego

rozporzàdzenia mieniem przez osob´, w stosunku do której spraw-

ca podejmuje dzia∏ania wprowadzajàce w b∏àd, zaniechanie poin-

formowania o pozostawaniu przez t´ osob´ w b∏´dnym przekona-

niu lub zachowanie polegajàce na wyzyskaniu jej niezdolnoÊci

do nale˝ytego pojmowania przedsi´branego dzia∏ania oraz ch´ci

osiàgni´cia za pomocà opisanych zachowaƒ korzyÊci majàtkowej. 

Sprawca oszustwa musi nie tylko chcieç uzyskaç korzyÊç majàt-

kowà, lecz tak˝e u˝yç w tym celu okreÊlonego sposobu dzia∏ania

lub zaniechania. Sprawca musi obejmowaç swà ÊwiadomoÊcià i wo-

là wprowadzenie pokrzywdzonego w b∏àd lub wyzyskanie b∏´du,

aby w ten sposób doprowadziç do niekorzystnego rozporzàdzenia

mieniem.

Poj´cie korzyÊci majàtkowej zosta∏o okreÊlone w art. 115 

par. 4 k.k. i obejmuje korzyÊç dla sprawcy, jak i dla kogoÊ innego.

KorzyÊcià majàtkowà jest zwi´kszenie aktywów lub zmniejszenie

pasywów majàtkowych, czyli ka˝de przysporzenie majàtku lub

unikni´cie strat albo zmniejszenie obcià˝eƒ.

KorzyÊç majàtkowa w rozumieniu przest´pstwa oszustwa jest

poj´ciem szerszym ni˝ przyw∏aszczenie, zagarni´cie mienia, które

stanowi cel dzia∏ania sprawcy. Dlatego dla realizacji znamienia

dzia∏ania w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej sprawca nie musi

dà˝yç do przyw∏aszczenia mienia stano-

wiàcego przedmiot oszukaƒczych zabie-

gów. Wystarczy, ˝e zamierza osiàgnàç 

korzyÊç majàtkowà wynikajàcà z nieko-

rzystnego rozporzàdzenia mieniem przez

osob´ czy inny podmiot wprowadzony

w b∏àd. O zamiarze sprawcy przesàdza 

ca∏okszta∏t zarówno podmiotowych, jak

i przedmiotowych okolicznoÊci sprawy.

Dopiero bowiem na podstawie wszystkich

okolicznoÊci dotyczàcych danego zdarze-

nia i osoby sprawcy mo˝liwe jest ustale-

nie, do czego zmierza∏, czego chcia∏. Mo˝-

liwe jest ustalenie zamiaru sprawcy

na podstawie sposobu dzia∏ania, pod wa-

runkiem ˝e dzia∏anie to jest tego rodzaju, i˝ podj´cie go przez

sprawc´ wskazuje jednoznacznie, bez ˝adnych w tym zakresie 

wàtpliwoÊci, cel, do jakiego on zmierza. JednoznacznoÊç ta okreÊla

nieodzownoÊç danego skutku, gdy˝ tylko wtedy mo˝liwe jest pra-

wid∏owe ustalenie, ˝e sprawca chcia∏ takiego a nie innego skutku

swego dzia∏ania.

Do przyj´cia zamiaru przy przest´pstwie oszustwa niezb´dne

jest ustalenie, ˝e sprawca mia∏ ÊwiadomoÊç przekazywania osobie

rozporzàdzajàcej mieniem nieprawdziwych informacji i dzia∏a∏

w celu doprowadzenia do niekorzystnego rozporzàdzenia mieniem,

by osiàgnàç korzyÊç majàtkowà.

W przest´pstwie oszustwa konieczne jest wykazanie zwiàzku

przyczynowego mi´dzy dzia∏aniem sprawcy a niekorzystnym roz-

porzàdzeniem mieniem, jak równie˝ kierunkowoÊci zamiaru spraw-

cy w postaci osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej.

W wyroku Sàdu Apelacyjnego w Krakowie z 26 kwietnia 1999 r.

(II AKa 131/99 KZS 1999/8-9/47) stwierdzono, ˝e mi´dzy oszu-

stwem a przyw∏aszczeniem nie ma ró˝nicy co do przyw∏aszczenia

rzeczy, a jest ta, ˝e oszust uzyskuje rzecz (mienie, prawo majàtko-

we) za pomocà oszukaƒczych zabiegów, sprawca przyw∏aszczenia

zaÊ wchodzi w posiadanie rzeczy (mienia, prawa majàtkowego)

na podstawie tytu∏u prawnego. ■
cdn.

dr. JANUSZ BRYK
WSPol. w Szczytnie

Art. 286. par. 1. Kto, w celu osiàgni´cia
korzyÊci majàtkowej, doprowadza innà

osob´ do niekorzystnego rozporzàdzenia
w∏asnym lub cudzym mieniem 

za pomocà wprowadzenia jej w b∏àd 
albo wyzyskania b∏´du lub niezdolnoÊci 

do nale˝ytego pojmowania przedsi´branego
dzia∏ania, podlega karze pozbawienia
wolnoÊci od 6 miesi´cy do lat 8. (...)

Kodeks karny, Rozdzia∏ XXXV – Przest´pstwa przeciwko mieniu
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GRUNT TO W¸AÂCIWA 
ORGANIZACJA PRACY,
CZYLI – ZRÓB WSZYSTKO,
BY DZIENNIKARZE DALI CI SPOKÓJ 
Czy pisaç cz´sto? Raczej nie, bo dziennika-

rze przyzwyczajà si´ do informacji i sam 

sobie dodasz roboty. A przecie˝ na g∏owie

masz tyle o wiele wa˝niejszych spraw. Raz

na tydzieƒ powinno wystarczyç. Dlaczego

wszyscy majà si´ dowiedzieç, ˝e policjanci

pracujà, ˝e kiedy inni Êpià, oni patrolujà,

Êcigajà, zatrzymujà? Przecie˝ wie to nawet

dziecko, bo od tego jest Policja, po co jesz-

cze o tym pisaç. Czy to ty musisz szukaç

dla nich ciekawych tematów? Czy na tym

polega dziennikarstwo? Sami powinni do-

cieraç do informacji, kontaktowaç si´ z eks-

pertami i to najlepiej z takimi spoza Policji.

Gdyby to by∏ cz∏owiek z twojej jednostki,

dziennikarz dowiedzia∏by si´, ˝e Policja coÊ

robi. Niech to pozostanie tajemnicà wà-

skiego grona. Plotki, dywagacje, spekulacje

zawarte potem w artykule nie sà przecie˝

twoim problemem. Ty o tym nic nie pisa-

∏eÊ. Niech si´ martwi komendant. 

W koƒcu jednak spoÊród tych wszystkich

nieistotnych bàdê te˝ owianych tajemnicà

spraw odnalaz∏eÊ t´, o której mo˝esz coÊ

napisaç. Zresztà minà∏ ju˝ tydzieƒ, odkàd

stworzy∏eÊ poprzednie pi´ciozdaniowe

dzie∏o. Dobrze te˝ odczekaç z publikacjà

kilka dni. Wtedy informacja jest ju˝ nieak-

tualna i dziennikarze nie b´dà wydzwaniaç.

Zrobi∏eÊ wszystko, by komunikat prasowy

by∏ jak najmniej atrakcyjny. 

NAJWA˚NIEJSZE TO SENSACJA 
PIERWSZEGO STOPNIA, 
CZYLI – OPISZ PRZEST¢PCÓW 
I ICH DZIE¸O
Masz przed sobà telefonogram, a zatem

wiesz ju˝ wszystko. Rozmowa z prowadzà-

cym spraw´ wydaje si´ w tej sytuacji niedo-

puszczalna. Móg∏byÊ przecie˝ zdobyç wi´cej informacji, a to tylko skomplikowa∏oby twoje

zadanie. Niechcàcy pokaza∏byÊ trud pracy w∏o˝onej przez policjantów z patrolówki, dro-

gówki czy kryminalnego. Piszesz wi´c niewiele, by ma∏o kto o czymkolwiek si´ dowiedzia∏.

Najwa˝niejsze, by ukazaç przest´pstwo i jego sprawców. Dziennikarze powinni byç tym za-

interesowani. Sensacja pierwszego stopnia. Od tego te˝ nale˝y rozpoczàç. Kiedy je pope∏-

niono, w jaki sposób dzia∏ali sprawcy,  jakie mieli narz´dzia i co ukradli? Wyka˝ si´ znajo-

moÊcià szczegó∏ów i obowiàzkowo podkreÊl profesjonalizm przest´pców, ich specjalizacj´,

doskona∏e przygotowanie, dobrà organizacj´, szybkoÊç dzia∏ania. Nawet w samym tytule

i lidzie (zajawce tekstu – je˝eli takà piszesz) poka˝ tych, którzy ∏amià prawo. Tytu∏y: „Kra-

dzie˝ w sklepie”, „Rozbój na stacji benzynowej”, „Napad na bank” – w tej sytuacji wydajà

si´ jak najbardziej w∏aÊciwe. Lid: „Nieznani sprawcy wtargn´li..., ukradli..., uciekli” – te˝.

A Policja? Có˝, o tym wspomnisz w ostatnim zdaniu. A je˝eli ju˝  z∏apano bandytów, nie za-

pomnij o s∏owie „uda∏o si´”. W ten sposób podkreÊlisz, ˝e szcz´Êliwy los dotyczy tak˝e tej

formacji.

PAMI¢TAJ, TWÓJ STYL ÂWIADCZY O TWOJEJ KOMPETENCJI, 
CZYLI – U˚YWAJ J¢ZYKA NOTATEK S¸U˚BOWYCH I PROTOKO¸ÓW
Je˝eli musisz napisaç coÊ wi´cej, pami´taj o tzw. stylu notatki s∏u˝bowej. Nie mo˝esz 

pos∏ugiwaç si´ j´zykiem prostym i zrozumia∏ym dla wi´kszoÊci czytelników, gdy˝ ktoÊ móg∏-

by pomyÊleç, ˝e jest to j´zyk prostacki. Nie zastanawiaj si´, czy czytajàcy domyÊli si´, o co

chodzi. To ju˝ jego problem. A zatem zacznij: „W dniu..., o godz..., w miejscu... itd.”. 

Bohaterowie tekstu nie mogà przecie˝ tak normalnie „iÊç”, „biec” czy „jechaç”, muszà „uda-

waç si´”. Nie mogà czegoÊ „mieç”, np. broni, dokumentów czy bliskich, muszà „posiadaç”.

Nigdy nie zapominaj o s∏owie „dokonano” – bez niego tekst by∏by niedopuszczalny. Przecie˝

„skradziono” brzmi o wiele gorzej ni˝ „dokonano kradzie˝y”, „przeszukano” – „dokonano

przeszukania”, „zabito” – „dokonano zabójstwa”, „wykryto” – „dokonano wykrycia” itd. AbyÊ

by∏ postrzegany jako osoba szalenie kompetentna, powinieneÊ tak˝e u˝ywaç sformu∏owaƒ

prawniczych, najlepiej ˝ywcem przepisanych z kodeksów bàdê protoko∏ów. Jak˝e pi´knie

brzmi sformu∏owanie o „doprowadzeniu ofiary do stanu bezbronnoÊci”.

Prawie zapomnia∏eÊ o skrótowcach. A tu j´zyk policyjny jest przebogaty. Pe∏no w nim

„w/wym.” „d/s”, „tut. KPP”, „nn” itp. Cz´Êç z nich pisana jest z b∏´dami ortograficznymi,

co z pewnoÊcià jeszcze bardziej urozmaica tekst. Po co si´gaç do s∏ownika ortograficznego.

Przydatny by∏ w szkole, ale teraz wiesz ju˝ wszystko. 

Stosujàc si´ do tych zasad, z pewnoÊcià zas∏u˝ysz na miano wspania∏ego rzecznika, tyle

˝e nie Policji, ale... przest´pców. ■
MARIUSZ SOKO¸OWSKI
zdj. Wojciech Basiƒski

B´dàc m∏odym oficerem prasowym,
cz´sto nieetatowym, 
musisz coÊ napisaç do prasy, 
bo: tak trzeba 
albo tak chce komendant.

Jak napisaç 
informacj´ dla prasy 
antyporadnik
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Minus dla:
Patrolu, który w Che∏mie zatrzyma∏ Leszka B.

za to, ˝e zrobi∏ zdj´cie policjantom w momencie,

gdy na ulicy do ich radiowozu wsiada∏a kobieta

(jak wynika z wyjaÊnieƒ, pracownica cywilna miej-

scowej komendy, którà chcieli podwieêç). „Spo-

∏eczny tropiciel afer”, jak sam siebie nazywa czuj-

ny fotograf, co prawda prowokowa∏ podczas rozmo-

wy funkcjonariuszy, strzelajàc im tu˝ przed oczami

lampà b∏yskowà, czy to jednak powód, by zabieraç

go „na do∏ek”? Panowie, mniej nerwów, zw∏aszcza

wobec „tropicieli”! Bo teraz pachnie zarzutami

prokuratury o przekroczenie uprawnieƒ... 

Podinsp. Miros∏awa G. z KGP, sier˝. Anny H.,

podkom. Piotra H. i asp. Rados∏awa K. (wszyscy

troje z KSP) za przekazywanie informacji prywat-

nemu detektywowi Marcinowi P. Policjanci i de-

tektyw, w mieszkaniu którego znaleziono wydruki

z policyjnych baz danych, zostali zatrzymani.

Nadkom. Andrzeja Sz., naczelnika Wydzia∏u

Prewencji KPP w Lidzbarku Warmiƒskim, który

u dy˝urnego zamówi∏ dowiezienie litra wódki

„na imprezk´”. Sprawa wysz∏a na jaw, gdy inspek-

torat bada∏ reakcje policjantów nagrane na reje-

stratorze rozmów. Naczelnik poda∏ si´ do dymisji.

Sier˝. szt. Zdzis∏awa L. z Referatu Konwojowe-

go KMP w Bydgoszczy, który (po s∏u˝bie), ma-

jàc 2,36 promila, siad∏ za kó∏kiem i spowodowa∏

kolizj´. Zosta∏ zawieszony, straci prac´.

Kom. Piotra B. z Wydzia∏u ¸àcznoÊci i Informa-

tyki KWP w Lublinie równie˝ za jazd´ „na podwój-

nym gazie”. Majàc powy˝ej 0,5 promila, wymusi∏

pierwszeƒstwo i uderzy∏ w ci´˝arowego mercede-

sa. Wyszed∏ z tego bez szwanku, ale z dalszej pra-

cy w Policji nic ju˝ nie wyjdzie.

Sier˝. Marka C. z krakowskiego komisariatu

wodnego, który w hipermarkecie krad∏... kupony

konkursowe ze sprzedawanych w promocji roso∏-

ków. 19 lat s∏u˝by, rozumu za grosz.

Dwóch gdaƒskich policjantów (litoÊciwie prze-

milcz´ których) za niesamowite gapiostwo. Byli

tak zaj´ci prowadzeniem pijaczka do izby wytrzeê-

wieƒ, ˝e zapomnieli zamknàç drzwi radiowozu.

KtoÊ wykorzysta∏ to i buchnà∏ im kamizelk´ kulo-

odpornà... ■
PRZEMYS¸AW KACAK

Plus dla:
DolnoÊlàskiej policji za uruchomienie pierwszego w Polsce

systemu alarmowego dla g∏uchoniemych. ProÊb´ o pomoc lub

zg∏oszenie przest´pstwa b´dà oni mogli przes∏aç SMS.

St. post. Arkadiusza Rozwadowskiego z KMP w Suwa∏kach,

który w ciàgu paru tygodni dwukrotnie ratowa∏ ludzkie ˝ycie

– raz odcinajàc w ostatniej chwili sznur niedosz∏emu samobójcy,

drugi zaÊ – podejmujàc skutecznà reanimacj´ m´˝czyzny, który

bez oznak ˝ycia le˝a∏ na drodze.

Policjantów z Wydzia∏u dw. z Przest´pczoÊcià Gospodarczà

KWP w Olsztynie za uj´cie dwóch oszustów, którzy przy u˝yciu

„trojana” przej´li ok. 70 kont na jednym z aukcyjnych portali 

internetowych i wykorzystali je do wy∏udzenia co najmniej

37 tys. z∏otych od 350 osób.

M∏. asp. Tadeusza Woêniaka z warszawskiej KRP Praga-Pó∏-

noc za niekonwencjonalne uj´cie z∏odzieja samochodu. Po s∏u˝-

bie, b´dàc Êwiadkiem zderzenia dwóch aut, ruszy∏ w pogoƒ

za sprawcà, który chcia∏ uciec z miejsca wypadku. Pracujàc

na co dzieƒ jako technik kryminalistyczny, nie mia∏ przy sobie

kajdanek, wi´c skr´powa∏ r´ce m´˝czyzny... jego w∏asnym pa-

skiem od spodni. Okaza∏o si´, ˝e schwytany Artur B. kilkana-

Êcie minut wczeÊniej ukrad∏ toyot´, którà jecha∏.

Policjantów z p∏ockiego Wydzia∏u CBÂ KGP za zatrzymanie

Marcina F., w którego aucie znaleziono 50 g amfetaminy,

a w mieszkaniu 13 tys. tabletek ecstasy o wartoÊci co naj-

mniej 100 tys. z∏otych.

Gdaƒskiego CBÂ za rozbicie gangu majàcego na koncie blisko

pó∏ tony sprzedanych narkotyków: amfetaminy, kokainy i ecsta-

sy. Najpierw na Pomorzu zatrzymano „˝o∏nierzy”; kilka dni póê-

niej, na warszawskim Ok´ciu, usi∏ujàcych czmychnàç za

granic´ szefów: Wojciecha P., który przemyci∏ do Polski 200 kg

amfetaminy, sprzedanej póêniej dilerom i Mariana K., specjalist´

od organizowania siatek przerzutowych.

Funkcjonariuszy Wydzia∏u Kryminalnego KWP w Gorzowie

Wielkopolskim za rozpracowanie sieci dilerów marihuany i ecsta-

sy. Zatrzymano 18 osób, z których 6 zosta∏o ju˝ tymczasowo

aresztowanych. Grupa wprowadzi∏a do obrotu ok. 4 tys. tabletek

ecstasy.

Policjantów z Wydzia∏u dw. z Przest´pczoÊcià Gospodarczà

KWP w Katowicach za zatrzymanie 5-osobowej grupy, która za∏o-

˝y∏a fikcyjny Niepubliczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej, s∏u˝àcy

im jako przykrywka do wy∏udzania pieni´dzy z jednego z banków

(ponad 400 tys. z∏otych) oraz Miejskiego OÊrodka Pomocy 

Spo∏ecznej.

Miesiàc z ˝ycia Policji

● Miesiàc z ˝ycia Policji ● Miesiàc z ˝ycia Policji ●

✚

✚

✚

✚

✚

✚

✚

✚
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Inicjatywa powo∏ania stowarzyszenia kolekcjonerów

pad∏a w 2004 roku na – zorganizowanym przez ów-

czesny Wydzia∏ Promocji Kultury Biura Kadr i Szkole-

nia KGP – I Ogólnopolskim Seminarium Kolekcjone-

rów Policyjnych. Ta forma organizacyjna okaza∏a si´

jednak zbyt trudna. Rozwiàzaniem sta∏a si´ formu∏a

klubu. Na ten pomys∏ wpad∏ Jacek Micha∏kowski

z KWP w Szczecinie, sekretarz generalny IPA Polska.

– Troszk´ mnie „przycisnà∏” i na II seminarium 

w kwietniu 2005 roku przyjecha∏em z projektem regu-

laminu – wspomina nadkom. Pawe∏ Dratwiƒski

z KMP w Dàbrowie Górniczej; wybrany wówczas

przez aklamacj´ na pierwszego przewodniczàcego.

Klub stawia sobie za zadanie gromadziç zapaleƒców

zbierajàcych najró˝niejszego rodzaju pamiàtki odno-

szàce si´ do wszelkich formacji policyjnych/milicyj-

nych.

– Chcemy integrowaç t´ cz´Êç Êrodowiska policyj-

nego oraz osoby cywilne, które czujà sentyment do na-

szej bran˝y – mówi Dratwiƒski. – JesteÊmy w pe∏ni

apolityczni, nie mamy ˝adnych uprzedzeƒ historycz-

nych. Nasz kolega Bo˝ydar Starosolski z Zabrza, który

w ubieg∏ym roku zda∏ matur´, jest wed∏ug mnie jed-

nym z najlepszych w Polsce znawców z zakresu „Bar-

wa i broƒ ZOMO”.

Na razie klub zrzesza 52 cz∏onków (na oficjalne

przyj´cie czekajà nowi ch´tni). W ich zbiorach domi-

nujà: naszywki, odznaki i czapki. Kolekcjonowaç mo˝-

na jednak wszystko, nie brakuje wi´c te˝: miniaturek

samochodów, wizytówek, militariów, a nawet porcela-

ny. Kilka osób zajmuje si´ historycznymi rekonstruk-

cjami, na razie g∏ównie z okresu Policji Paƒstwowej

(sam przewodniczàcy nale˝y tak˝e do Stowarzyszenia

na rzecz Zabytków Fortyfikacji „Pro Fortalicjum”).

Bodêce do zaj´cia si´ takim a nie innym hobby by∏y

najró˝niejsze.

– W 1994 roku by∏em goÊciem IPA Berlin i tam 

zaskoczono mnie po raz kolejny – opowiada Micha∏-

kowski. – W sali tradycji by∏y nie tylko emblematy

i wyposa˝enie policji zagranicznych, ale i gospodarzy.

Oni nie ukrywali swego zawodu, jak my robiliÊmy

do 1989 roku. Byli z niego dumni i pokazywali to. 

No i wtedy zaczà∏em zbieraç czapki policyjne. 

Informacjami o kolejnych zdobyczach i nowo pozna-

nych kolegach wymieniajà si´ g∏ównie telefonicznie

i przez Internet.

– Pami´tam, jak na I Ogólnopolskim Seminarium

Kolekcjonerów spotkaliÊmy si´ w kilkanaÊcie osób

w holu, ko∏o Muzeum Policji w KGP przy ul. Doma-

niewskiej i nagle okaza∏o si´, ˝e wszyscy si´ znamy,

choç nigdy si´ nie widzieliÊmy – mówi Dratwiƒski.

– Magiczna chwila. Obecnie wykorzystujemy klubowà

baz´ danych kontaktów mailowych, a tak˝e komuni-

katy przekazywane przeze mnie lub mojego zast´pc´

Piotra ¸achat´ z KMP w Sosnowcu. W opracowaniu

jest strona internetowa, po której wiele sobie obiecu-

jemy.

Sieç pozwala na wymian´ wieÊci z kolekcjonerami

o podobnych zainteresowaniach praktycznie na ca∏ym

Êwiecie.

– Kiedy odkry∏em Internet i mo˝liwoÊç Êciàgni´cia

czapki nawet z Singapuru, to jedynà rzeczà, która

mnie teraz ogranicza, jest ÊwiadomoÊç, ˝e w mieszka-

niu musz´ jeszcze zostawiç troch´ przestrzeni dla ro-

dziny – Êmieje si´ Micha∏kowski. – Ale znalaz∏em ju˝

rozwiàzanie. Wybuduj´ dom...

Pomocna okazuje si´ równie˝ przynale˝noÊç

do Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA),

którego cz∏onkami jest wielu klubowiczów. Tà drogà

równie˝ mo˝na nawiàzywaç nowe znajomoÊci lub wy-

mieniaç eksponaty.

Internet i IPA to praktycznie jedyne dost´pne

obecnie formy „spotkaƒ” – na osobiste nie pozwalajà

problemy natury organizacyjnej i wysokie, jak na poli-

cyjne portfele, koszty.

– Liczymy, ˝e uda nam si´ zorganizowaç III semina-

rium, ale nie ukrywam, ˝e do tego niezb´dne jest

wsparcie „góry” – mówi Dratwiƒski. ■
PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. archiwum klubu

PS. Kontakt z klubem Pawe∏ Dratwiƒski

pablopro@o2.pl

Nie samà pracà 
cz∏owiek ˝yje

Zbierasz policyjne lub milicyjne elementy mundurów i wyposa˝enia?
Chcia∏byÊ wymieniaç si´ z innymi hobbystami bàdê otrzymywaç
informacje, gdzie i jak mo˝na „upolowaç” nowy eksponat? Nic trudnego
– zapisz si´ do Klubu Kolekcjonerów Policyjnych.

Bo˝ydar Starosolski ze swojà
kolekcjà
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Z raportówki
Cud w G∏ogówku. Przed tamtejszy komisariat zaje-

cha∏ mercedes. Wysiad∏ z niego 46-letni m´˝czyzna

i wszed∏ do budynku. Na miejscu z trudem wyartyku-

∏owa∏: „Przyjecha∏em pijany, zabierzcie mi prawo jaz-

dy”. Badanie alkomatem wykaza∏o blisko 3 promile al-

koholu, wi´c proÊbie zadoÊçuczyniono. 

✩
20-latek z Bydgoszczy grozi∏ 78-letniej kobiecie po-

zbawieniem ˝ycia. Popycha∏ jà od Êciany do Êciany,

przewraca∏, a nad jej g∏owà wymachiwa∏ no˝em. Póê-

niej zagrozi∏, ˝e spali jà ˝ywcem wraz z jej ulubionym

tapczanem. Wszystko dlatego, ˝e kobieta odmówi∏a

dania mu 10 z∏ na wino. Napastnikiem by∏ ukochany

wnusio.

✩
21-letnia Bogus∏awa S. z Gliwic, wyjrzawszy wieczo-

rem przez okno, spostrzeg∏a m´˝a stojàcego przed klat-

kà. Towarzyszy∏y mu dwie kobiety – przyjació∏ka pani

Bogusi i domniemana kochanka m´˝a. Pani Bogusia,

niewiele myÊlàc, poszczu∏a kochank´ psem. Do szpita-

la jednak trafi∏a kole˝anka, bo na nià rzuci∏ si´ pies.

U˝ar∏ jà 21 razy. Teraz kochanka dzi´kuje Bogu

za szcz´Êcie, a pani Ma∏gosia dzi´kuje za takà kole˝an-

k´. A mo˝e pies mia∏ po prostu lepszego nosa?

✩
Po warszawskiej Woli w oÊmiostopniowym mrozie

spacerowa∏ obywatel. Nie mia∏ butów i kurtki. Mia∏

za to 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Policjantom nie by∏ w stanie wyt∏umaczyç, co sta∏o si´

z jego odzieniem, gdzie zmierza, jak si´ czuje, gdzie

pi∏ – i takie tam.

✩
Do mieszkaƒców kamienicy przy ul. Pomorskiej

w ¸odzi wpad∏ z wizytà piec kaflowy. Wraz z kawa∏-

kiem sufitu. Nie ma rannych, sàsiedzi nie czujà do sie-

bie ˝alu. Administracja twierdzi, ˝e dba∏a o pod∏og´,

sufit i ca∏y budynek. Czyli norma.

✩
W sklepie z alkoholem policjanci zatrzymali 38-let-

nià Julit´ M. z Gdaƒska. Kobieta próbowa∏a zrobiç za-

kupy, jednak nie to by∏o powodem interwencji. Wcze-

Êniej pani Julita prowadzi∏a swoje auto, zygzakujàc

po ca∏ej szosie i cudem unikajàc zderzenia z tirem.

W jej krwi krà˝y∏o ponad 2,5 prom. alkoholu. Pani 

Julicie nale˝à si´ dowody uznania za opiekuƒczoÊç, 

bo na tylnym siedzeniu wioz∏a dwójk´ swoich dzieci

(10 i 11 lat). 

✩
– Dawaj k... pieniàdze – wykrzycza∏ 54-letni m´˝-

czyzna do sprzedawcy na stacji benzynowej w Wyso-

kiej pod ¸aƒcutem, mierzàc przy tym do niego ze

sztucera. – Jakie k... pieniàdze – zapyta∏ pracownik,

wyrywajàc jednoczeÊnie m´˝czyênie broƒ. Wtedy na-

pastnik struchla∏ i poprosi∏ o zawiadomienie Policji.

By∏ to napad z happy endem. ■
Wybra∏ PIOTR JANUSZEWSKI

PS. Czekamy na ciàg dalszy. Wszystkie doniesienia

pochodzà z prasy lokalnej. Publikujemy je ku przestro-

dze, uwadze, a czasem i pokrzepieniu.
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W trakcie s∏u˝by podstawowym

ubiorem policjantek jest mundur.

To, jak i kiedy go nosiç, regulujà odpo-

wiednie przepisy, trzeba tylko pami´taç,

by by∏ schludny. Nie zak∏adamy do niego

˝adnych ozdób – korali, ∏aƒcuszków, bran-

soletek itp. Makija˝ robimy dyskretny,

stonowany. JeÊli mamy d∏ugie w∏osy – upi-

namy je, zwiàzujemy bàdê zaplatamy.

Najodpowiedniejszym ubraniem do

pracy w urz´dzie jest kostium, czyli

spódnica i ˝akiet. Modne sà te˝ garnitury

– spodnie z marynarkà, a tak˝e sukienki,

tzw. przedpo∏udniowe, o prostym, niewy-

szukanym fasonie. Do tego rodzaju 

strojów najbardziej pasujà czó∏enka

na 3–4-centymetrowym obcasie. 

Pami´tajmy! Spódnica nie mo˝e byç

zbyt krótka, co najwy˝ej ods∏aniajàca kola-

na. JeÊli pod ˝akiet czy marynark´ wk∏a-

damy bluzk´, to nie powinna byç przezro-

czysta. W pracy nie nosimy garderoby

w zbyt krzykliwych, jaskrawych kolorach,

np. ró˝ach, ˝ó∏cieniach, a tak˝e ods∏ania-

jàcej brzuch, dekolt. Plecy i ramiona 

nawet latem powinny byç zakryte.

Na wczasy, wycieczki, spacery wk∏ada-

my strój weekendowy. Jego wszystkie

elementy – kurtka, blezer, pulower, bluz-

ka, spodnie bàdê spódnica – majà charak-

ter wybitnie sportowy, sà do siebie dopa-

sowane stylem, barwà i gatunkiem mate-

ria∏u. Pantofle solidne, najlepiej skórzane,

na grubym obcasie. Ca∏oÊç uzupe∏niajà

apaszki, szaliki, paski.

Idàc z wizytà, na przyj´cie, koncert czy

do teatru wk∏adamy sukienk´ wizyto-

wà. Jej d∏ugoÊç, w zale˝noÊci od tenden-

cji dominujàcych w modzie, si´ga nieco

poni˝ej lub powy˝ej kolan. Dekolt

umiarkowany. Udajàc si´ na kolacj´

do przyjació∏, dobieramy sukni´ skrom-

niejszà, ale na obiad w wytwornym lokalu

bardziej strojnà. Torebka niezbyt du˝a,

obuwie na obcasie.

Suknia d∏uga wieczorowa jest nie-

zb´dnà cz´Êcià garderoby paƒ uczestni-

czàcych w przyj´ciach odbywajàcych si´

póênà porà. Mo˝e mieç du˝y dekolt, oczy-

wiÊcie, wszystko zale˝y od panujàcej 

mody.

Suknia d∏uga balowa. Najcz´Êciej nie

ma r´kawów, posiada natomiast wielki de-

kolt. Nosimy do niej ma∏à torebk´, deli-

katne pantofelki na wysokich obcasach,

które mogà byç w kolorze srebrnym i z∏o-

tym.

Ozdoby. Naszyjniki, broszki, pier-

Êcionki, bransolety etc. podnoszà estety-

k´ wyglàdu, nadajà uroczysty charakter.

Nie wpadajmy jednak w przesad´, nie

uzyskamy dobrego efektu, gdy np.

do skromnej sukienki przypniemy klipsy,

broszk´, w∏o˝ymy naszyjnik, bransolet´,

pierÊcionki. Do toalet wieczorowych czy

balowych te˝ nie noÊmy zbyt wielu ozdób.

W ciàgu dnia najodpowiedniejsze sà 

wyroby ze srebra, a tak˝e skóry, drewna,

metalu. Wieczorem preferowane jest na-

tomiast z∏oto. Zawsze modna jest równie˝

sztuczna bi˝uteria, która pasuje zarówno

do swetrów, letnich sukienek, ubraƒ

o charakterze sportowym, jak i do strojów

uroczystych, wyjÊciowych.

O kobiecie wiele mówià jej r´ce. Powin-

ny byç zadbane, wypiel´gnowane, z czy-

stymi, opi∏owanymi – najlepiej niewysta-

jàcymi poza opuszki palców – paznokcia-

mi. Pami´tajmy, ˝e do pracy nie u˝ywamy

zbyt jaskrawych lakierów. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK

Konsultacja – Grzegorz Chmielewski, 
zast´pca dyrektora Protoko∏u Dyplomatycznego MSZ

zdj. Przemys∏aw Kacak

Dobrze 
ubrana 
pani
Elegancka kobieta nosi garderob´
dostosowanà do typu urody, wieku
i okolicznoÊci. Inaczej ubiera si´
do pracy, na przyj´cie, wycieczk´.




