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MO˚EMY POMÓC
RODZINOM POLEG Y̧CH POLICJANTÓW

Fundacja powsta∏a w 1997 roku z inicjatywy nadinspektora 
Marka Papa∏y. Udziela pomocy rodzinom osieroconym 
przez funkcjonariuszy, którzy ponieÊli Êmierç podczas
wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych. Najwi´kszà wag´
przywiàzuje do kszta∏cenia dzieci – najs∏abiej sytuowanym
op∏aca czesne za studia, akademik, stancje.

Przy rozliczaniu si´ z podatku dochodowego za rok 2005
mo˝na przeznaczyç 1 proc. kwoty nale˝nej fiskusowi 
na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom 
po Poleg∏ych Policjantach. Jest to mo˝liwe, poniewa˝
fundacja zosta∏a zarejestrowana jako organizacja po˝ytku
publicznego (nr KRS 0000101309). 

Podajemy numer konta fundacji:
PKO BP SA VI O/Warszawa 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

FORMULARZ PRZEKAZU DO POBRANIA na stronie:  www.policja.pl w dziale: 
„Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poleg∏ych Policjantach”. Op∏ata pocztowa 1 z∏.

Aby przekazaç 1 proc. podatku na rzecz organizacji po˝ytku publicznego, najpierw nale˝y obliczyç nale˝ny za 2005 r. podatek dochodowy.

Nast´pnie wyliczyç, ile wynosi jeden procent tej kwoty. T́  w∏aÊnie sum´ wp∏acamy, za poÊrednictwem banku lub poczty, na konto

takiej organizacji.  

Wype∏niajàc zeznanie roczne (PIT), w odpowiedniej rubryce wpisujemy sum´, którà przekazaliÊmy. Nale˝y pami´taç, ˝e zaokràglamy

jà do pe∏nych dziesiàtek groszy w dó∏.

Dzi´ki odpisom na rzecz organizacji po˝ytku publicznego pomniejszony zostaje podatek i, je˝eli wychodzi nam nadp∏ata, wtedy urzàd

skarbowy dolicza do niej kwot´ 1 proc., je˝eli mamy niedop∏at´, to pomniejsza jà o 1 procent.

Zmniejszenie podatku nastàpi wtedy, gdy wp∏ata na rzecz organizacji po˝ytku publicznego dokonana zosta∏a od 1 maja do 31 grud-

nia 2005 r. oraz od stycznia 2006 r. do dnia z∏o˝enia zeznania podatkowego za rok 2005, nie póêniej jednak ni˝ do 30 kwietnia 2006 r.

Nale˝y pami´taç, ˝e 1-procentowe zmniejszenie podatku z tytu∏u wp∏aty na rzecz organizacji po˝ytku publicznego stosuje si´, jeÊli 

dokonane wp∏aty nie zosta∏y odliczone od dochodu jako darowizna lub od podatku – na podstawie ustawy o zrycza∏towanym podatku 

dochodowym od osób fizycznych.

KRZYSZTOF P¸ATEK 
wicedyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

S∏u˝ba
Sier˝ant sztabowy TADEUSZ BARTOSIK – policjant – by∏ wÊród osób, które zgin´∏y w katastrofie po zawaleniu si´

hali targowej w Katowicach.
W sobotnie popo∏udnie (28 stycznia br.) pe∏ni∏ s∏u˝b´. Do jego zadaƒ nale˝a∏o zapewnienie bezpieczeƒstwa uczestnikom

wystawy go∏´bi. W czasie katastrofy ratowa∏ osoby usi∏ujàce wydostaç si´ z hali wystawowej... 
Jego partner, który, równie˝ ratujàc uczestników wystawy, zdo∏a∏ si´ wydostaç ze zgliszcz, poszukiwa∏ go bezpoÊrednio

po tragedii. Dzwoni∏ do niego. Telefon komórkowy Tadeusza Bartosika nie odpowiada∏...
Oko∏o 1.00 w niedziel´ (29 stycznia) znaleziono sier˝anta Bartosika. Nie ˝y∏.
Policjant osieroci∏ ˝on´ i 10-letniego syna. W nocy o tragedii rodzin´ poinformowali policyjni psychologowie oraz dowódcy z oddzia∏u pre-

wencji, w którym s∏u˝y∏. Âlàski komendant wojewódzki roztoczy∏ opiek´ nad rodzinà poleg∏ego na s∏u˝bie funkcjonariusza.
– To wielka tragedia dla najbli˝szych, ale tak˝e dla nas, policjantów – powiedzia∏ komendant g∏ówny Marek Bieƒkowski. – Ka˝dy z funkcjo-

nariuszy Êlubuje s∏u˝yç z nara˝eniem ˝ycia. Przychodzi czas, gdy s∏owa przysi´gi si´ wype∏niajà. Sier˝ant Bartosik zginà∏ jak bohater.
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RozmaitoÊci 
Miesiàc z ˝ycia Policji – Przemys∏aw Kacak

PAMI¢å
Polegli na s∏u˝bie
Nie zapomnieli – Gra˝yna Bartuszek
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Oko w oko z oÊmiornicà – Jolanta Âlifierz
Âwiat zawistnych facetów – rozmowa z Ewà Ornackà

ÂWIAT
Co ka˝dy policjant 
o Schengen wiedzieç powinien?
W poÊcigu – Jolanta Âlifierz

PRAWO
Porady
Immunitet krajowy – Andrzej Trela
Projekt zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym – 

Jerzy Paciorkowski

REAKCJE

ROZRYWKA
Z raportówki – Micha∏ P∏owecki
Uchwyceni – Wojciech Basiƒski
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Wr´czanie kwiatów – Gra˝yna Bartuszek
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Z notatnika Mleczki

Z funkcjonariuszami Wydzia∏u Ruchu Drogowego

KMP w Jeleniej Górze, bohaterami g∏oÊnej

przed trzema laty „afery mandatowej”, spotkaliÊmy

si´ w wynaj´tej sali w mieÊcie. Nie mogliÊmy w bu-

dynku komendy, poniewa˝ odebrano im legitymacje

s∏u˝bowe umo˝liwiajàce wejÊcie do obiektu. Kiedy

usiedli wokó∏ sto∏u, zapanowa∏a g´sta atmosfera. Sà

rozgoryczeni, pe∏ni ˝alu i poczucia krzywdy. W ich

mniemaniu nie zrobili niczego z∏ego. 

DONIESIENIE
Wszystko zacz´∏o si´ od sprawy st. sier˝. Krzysztofa

Pohory∏o. W 2001 roku z∏o˝y∏ on w prokuraturze 

w Jeleniej Górze zawiadomienie o nieprawid∏owo-

Êciach w pracy Wydzia∏u Ruchu Drogowego tamtejszej

KMP. 

– Pohory∏o wszed∏ w konflikt z naczelnikiem i za-

st´pcà. Mia∏ pretensje, ˝e oddali zatrzymany przez

niego dowód rejestracyjny. Pisa∏ skargi, odwo∏ywa∏ si´

itd. To trwa∏o jakiÊ czas, ale nas nie dotyczy∏o. Nawet

dok∏adnie nie wiedzieliÊmy, o co tam chodzi. Wreszcie

z∏o˝y∏ doniesienie do prokuratury. Chcia∏ uderzyç

w naczelnika i komendanta, a w efekcie trafi∏o w nas

– mówià jeden przez drugiego. Dodajà, ˝e Pohory∏o

nie by∏ lubiany, nikt nie chcia∏ z nim pracowaç. – Uwa-

˝a∏, ˝e zjad∏ wszystkie rozumy, màdrzy∏ si´, wszystkich

poucza∏, choç jego wiedza z zakresu ruchu drogowego

by∏a niewielka. Ca∏y Êwiat chcia∏ naprawiaç, wsz´dzie

szuka∏ afer... 

– Z∏o˝y∏em doniesienie do prokuratury nie po to,

˝eby si´ zemÊciç, lecz dlatego, ˝e by∏em bezradny, 

bo nikt nie reagowa∏ na nieprawid∏owoÊci – mówi

Krzysztof Pohory∏o. – Chodzi∏o mi o nagminne odda-

wanie kierowcom zatrzymanych dowodów rejestracyj-

nych przez kierownictwo wydzia∏u ruchu, zw∏aszcza

zast´pc´ naczelnika. Najpierw powiedzia∏em o tym

ówczesnemu komendantowi miejskiemu, a poniewa˝

nie zareagowa∏, z∏o˝y∏em oficjalny raport, po którym

Czekajàc na wyrok
Szesnastu m´˝czyzn w sile wieku, 30-, 40-latkowie, policjanci
w najlepszym okresie zawodowym, z przygotowaniem specjalistycznym,
kilkunastoletnim doÊwiadczeniem. Teraz nie pracujà. Dostajà po∏ow´
pensji i siedzà w domu. Sà zawieszeni w s∏u˝bie. KiedyÊ byli chwaleni
i nagradzani, walczyli o lepsze wyniki, o wy˝sze kwalifikacje, o awanse.
DziÊ walczà o to, ˝eby w ogóle pozostaç w Policji.

PROWOKACJE
Modernizacja Policji
Istotna zmiana w nowelizacji 

Zdanie odr´bne – rozmowa z Antonim Dudà,

przewodniczàcym ZG NSZZP

Projekt zmian w ustawie o Policji i innych aktach prawnych

przygotowany przez MSWiA 

Insp. Mariusz Róg, dyrektor Biura Prawnego KGP, 

mówi o zmianach w ustawie o Policji i w ustawie 

o zaopatrzeniu emerytalnym

Przywództwo
Gdzie kierowaç policjantów! – Rudolph W. Giuliani

Biblia dla prewencji
Wspó∏praca ze spo∏eczeƒstwem – George L. Kelling, Catherine M. Coles

TYLKO S¸U˚BA 
Konkretne przedsi´wzi´cia
Nowa struktura Komendy G∏ównej Policji

Program antykorupcyjny w Policji

Wrzód Policji?
Jakie szkolnictwo? – Przemys∏aw Kacak

Samobójstwa
Kiedy majà doÊç – Jolanta Âlifierz

Nagrody dla policjantów
Martwy przepis? – Tadeusz Noszczyƒski

Policja, S∏u˝ba Wi´zienna 
czy agencje ochrony?
Konwoje – Jerzy Paciorkowski

STRZA¸ OSTRZEGAWCZY
Nieza∏atwione interwencje
W∏odowo – Krajobraz po linczu 

– El˝bieta Sitek 

KRAJ
KPP w Lesku
Skuterem i w siodle – Pawe∏ Ostaszewski

zdj´cie na ok∏adce Wojciech Basiƒski
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Co najbardziej nie podoba si´ zwiàzkowcom w zapisach 
nowelizowanej ustawy o Policji?

– Najwi´ksze zastrze˝enia mieliÊmy do regulacji dotyczàcej 

obni˝ania wynagrodzenia za czas choroby. Nasze zdanie w tej spra-

wie zosta∏o uwzgl´dnione. Obecnie du˝e wàtpliwoÊci mamy wobec

przepisu dopuszczajàcego mo˝liwoÊç pozbawiania funkcjonariuszy

uprawnieƒ emerytalnych.

Dlaczego? Przecie˝ mowa jest tam o przest´pcach, którzy kiedyÊ byli
policjantami. Chcecie ich broniç?

– Ale˝ skàd. Wielokrotnie pierwsi zawiadamialiÊmy prze∏o˝onych

o ró˝nych przekr´tach. Kto najwczeÊniej mówi∏ o aferze z genera-

∏em Mieczys∏awem K.? W∏aÊnie my, zwiàzkowcy. To najpowa˝niej-

sza sprawa w ostatnich kilku latach i, zanim si´ nià zaj´∏o BSW, 

informowaliÊmy o niej kilkakrotnie kolejnych komendantów.

Pami´tam. Ale wracam do pytania. Dlaczego chcecie broniç 
przest´pców? W ciàgu roku za korupcj´ i wspó∏prac´ z gangami 
zostaje skazanych najwy˝ej kilkudziesi´ciu by∏ych policjantów. 
Chcecie, aby po wyjÊciu z wi´zienia pobierali emerytur´ 
na tych samych zasadach, jak ca∏a rzesza uczciwych funkcjonariuszy?

– Boimy si´ pomówieƒ. Dzisiaj grupa przest´pcza, aby zniszczyç

uczciwego policjanta, mo˝e przekazaç nieprawdziwe informacje. 

Ale przepis mówi o pozbawianiu uprawnieƒ do policyjnej emerytury
tylko skazanych prawomocnym wyrokiem.

– Dlatego nie mówimy twardo: nie, a zwracamy uwag´ na proble-

my. Na przyk∏ad wydaje nam si´ ryzykowne pozbawianie mieszka-

nia s∏u˝bowego policjanta skazanego za korupcj´ i wspó∏prac´ ze

zorganizowanymi grupami. 

Wiedzia∏ wczeÊniej, co robi. Móg∏ si´ zastanowiç, zanim pope∏ni∏
przest´pstwo.

– Ale ucierpi jego rodzina. On pójdzie do wi´zienia, a rodzi-

na na bruk.

Decyzja o przydziale mieszkania dotyczy konkretnego policjanta.
I nie jest sprawiedliwe, aby mieszkanie s∏u˝bowe zajmowa∏ 

przest´pca, podczas gdy uczciwi funkcjonariusze czekajà na lokal
w wieloletnich kolejkach.

– To sà zasady odpowiedzialnoÊci zbiorowej. Ale najwa˝niejsze,

aby materia∏ dowodowy zosta∏ dobrze zebrany, ˝eby nie opierano

si´ na pomówieniach. No i pytanie, dlaczego tylko skazani policjan-

ci majà traciç uprawnienia do resortowej emerytury, a prokuratorzy

i s´dziowie nie?

O rodzinie trzeba myÊleç stale, a nie wtedy, gdy si´ zostanie 
przy∏apanym i skazanym przez sàd za wspó∏prac´ z gangsterami. 
Pomówmy o innych zapisach. Czy podoba si´ zwiàzkowcom, 
˝e zast´pcami komendantów wojewódzkich do spraw logistyki 
b´dà cywile?

– To nie jest z∏e rozwiàzanie. Rozumiem, ˝e to poczàtek ucywil-

niania logistyki. Zwiàzek stoi jednak na stanowisku, ˝e musi to byç

proces, który pozwoli przekwalifikowaç si´ policjantom s∏u˝àcym

w logistyce. Warto te˝ uregulowaç status cywilnego komendanta

g∏ównego. Ta sprawa wcià˝ budzi kontrowersje. Przecie˝ Policja to

uzbrojona i umundurowana formacja.

Prawnicy nie majà jednak takich wàtpliwoÊci. Gdyby ustawodawca
chcia∏ bezwzgl´dnie, aby komendantem g∏ównym by∏ oficer Policji, 
to zapisa∏by to w ustawie, podobnie jak zrobi∏ w wypadku 
komendantów wojewódzkich.

– A mo˝e lepiej to uregulowaç jednoznacznie teraz, przy okazji

nowelizacji?

Proponuj´ zaufaç legislatorom. Dzi´kuj´ za rozmow´. ■
PAWE¸ BIEDZIAK

zdj. Anna Michejda

ANTONI DUDA – przewodniczàcy Zarzàdu G∏ównego
Niezale˝nego Samorzàdnego Zwiàzku Zawodowego Policjantów

Biuro Kadr i Szkolenia KGP ma do-

k∏adnie sprawdziç, jak istotnym pro-

blemem w organizacji s∏u˝by w Policji

jest nadu˝ywanie przez funkcjonariu-

szy zwolnieƒ lekarskich. 

Tak zdecydowa∏ wicepremier, minister

SWiA Ludwik Dorn po zapoznaniu si´ ze

stanowiskiem przedstawionym przez ko-

mendanta g∏ównego.

SpecjaliÊci z Biura Kadr i Szkolenia oraz

Biura Prawnego KGP opracujà, na podsta-

wie wyników analizy, sposób przeciwdzia∏a-

nia nadu˝ywaniu tych zwolnieƒ przez poli-

cjantów.

Wicepremier Dorn nie zgodzi∏ si´ na roz-

wiàzanie zak∏adajàce, ˝e 100 proc. wyna-

grodzenia za czas choroby otrzymywaliby

tylko ci policjanci, którzy ulegli wypadkowi

na s∏u˝bie, przebywali w szpitalu lub

na zwolnieniu bezpoÊrednio po zakoƒczo-

nej hospitalizacji oraz policjantki chorujàce

podczas cià˝y, a pozostali funkcjonariusze

(chorzy np. na angin´, gryp´) – 80 proc. 

– ˚eby przeciwdzia∏aç zjawisku, ko-

nieczne jest poznanie jego skali i przyczyn

– mówi Tomasz Sk∏odowski, rzecznik

MSWiA. – Minister nie chce te˝, by z po-

wodu nadu˝yç cz´Êci policjantów, przywi-

Istotna zmiana w nowelizacji lejów zwiàzanych ze Êwiadczeniami lekar-

skimi pozbawieni zostali wszyscy funkcjo-

nariusze. 

– Chcemy, by zosta∏ opracowany taki me-

chanizm, który pozwoli na wychwycenie

tylko tych, którzy nadu˝ywajà zwolnieƒ

– podkreÊla Sk∏odowski.

O takie rozwiàzanie zabiegali policyjni

zwiàzkowcy, wi´kszoÊç forumowiczów

z www.ifp.pl oraz czytelników miesi´czni-

ka „Policja 997”. Komendant g∏ówny zrela-

cjonowa∏ wicepremierowi podobne opinie

policjantów, z którymi rozmawia∏ podczas

spotkaƒ w wielu jednostkach terenowych.

Raz jeszcze okaza∏o si´ ˝e warto rozma-

wiaç. ■
Red.

Zdanie odr´bne
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Art. 1.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r.

Nr 7, poz. 58 z póên. zm.1)), wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zast´pców Komendanta G∏ównego Policji, w tym I zast´pc´,

powo∏uje i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych

na wniosek Komendanta G∏ównego Policji.”;

2) w art. 6b ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Na stanowisko komendanta wojewódzkiego i Komendanta

Sto∏ecznego Policji oraz zast´pców komendanta wojewódzkiego

i Komendanta Sto∏ecznego Policji powo∏uje si´ oficerów Policji,

z wyjàtkiem stanowisk zast´pców do spraw s∏u˝b wspomagajàcych

dzia∏alnoÊç Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i tech-

nicznym, na które powo∏uje si´ pracowników Policji.”;

3) w art. 6c ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie: 

„3. Komendant wojewódzki Policji, na wniosek komendanta 

powiatowego (miejskiego) Policji, powo∏uje i odwo∏uje I zast´pc´

i pozosta∏ych zast´pców komendanta powiatowego (miejskiego)

Policji.

4. Komendant Sto∏eczny Policji, na wniosek komendanta rejono-

wego Policji, powo∏uje i odwo∏uje zast´pców komendanta rejonowe-

go Policji.”;

4) w art. 6d ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zast´pców komendanta komisariatu Policji powo∏uje i odwo-

∏uje komendant powiatowy (miejski) Policji na wniosek komendan-

ta komisariatu Policji.”;

5) w art. 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komendant G∏ówny Policji mo˝e tworzyç i likwidowaç oÊrod-

ki szkolenia i szko∏y policyjne.”;

6) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Koszty zwiàzane z funkcjonowaniem Policji sà pokrywane

z bud˝etu paƒstwa.”;

7) po art. 18a dodaje si´ art. 18b w brzmieniu: 

„Art. 18b. 1. W razie zagro˝enia bezpieczeƒstwa publicznego lub

porzàdku publicznego, je˝eli u˝ycie jednostek Policji oka˝e si´ nie-

wystarczajàce, minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo˝e za-

rzàdziç u˝ycie funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej do udzielenia po-

mocy Policji.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, mo˝e zostaç udzielona przez

funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej równie˝ w formie samodzielnych

dzia∏aƒ.

3. Funkcjonariuszom Stra˝y Granicznej skierowanym do wykony-

wania zadaƒ s∏u˝bowych polegajàcych na udzielaniu pomocy Policji

przys∏ugujà w zakresie niezb´dnym do wykonywania zadaƒ, upraw-

nienia policjantów okreÊlone w art. 15 ust. 1 pkt 1–3 i 4–5a, art. 16

ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 i art. 17 ust. 1. Korzystanie z tych uprawnieƒ

nast´puje na zasadach i w trybie okreÊlonym dla policjantów.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze

zarzàdzenia, szczegó∏owe warunki i sposób u˝ycia funkcjonariuszy

Stra˝y Granicznej do udzielenia pomocy Policji.”;

8) w art. 19: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) okreÊlonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156

§ 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, 167, 173

§ 1 i 3, art. 189, 204 § 4, art. 223, 228, 229, 230, 230a, 231

§ 2, 232, 245, 246, 252 § 1–3, art. 253, 258, 269, 280–282, 285 § 1,

art. 286, 296, 296a, 296b, 299 § 1–6 oraz w art. 310 § 1, 2 i 4 Kodek-

su karnego,”, 

b) uchyla si´ ust. 4, 18 i 19;

9) w art. 20: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Policja mo˝e pobieraç, gromadziç, przetwarzaç i wykorzy-

stywaç w celach wykrywczych, dowodowych i identyfikacyjnych in-

formacje, w tym dane osobowe o osobach podejrzanych o pope∏nie-

nie przest´pstw Êciganych z oskar˝enia publicznego, nieletnich do-

puszczajàcych si´ czynów zabronionych przez ustaw´ jako prze-

st´pstwa Êcigane z oskar˝enia publicznego, osobach o nieustalonej

to˝samoÊci lub usi∏ujàcych ukryç swà to˝samoÊç oraz o osobach po-

szukiwanych, tak˝e bez ich wiedzy i zgody.”; 

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Informacje, o których mowa w ust. 2, mogà obejmowaç:

1) dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.

Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580

i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474, Nr 49,

poz. 509 i Nr 100, poz. 1087), z tym ˝e dane dotyczàce kodu

genetycznego, wy∏àcznie o niekodujàcych regionach genomu,

2) odciski linii papilarnych,

3) zdj´cia i opisy wizerunku,

4) cechy i znaki szczególne, pseudonimy,

5) informacje o: 

a) miejscu zamieszkania lub pobytu,

b) wykszta∏ceniu, zawodzie, miejscu i stanowisku pra-

cy oraz sytuacji materialnej i stanie majàtku, 

c) dokumentach i przedmiotach, którymi si´ pos∏u-

gujà, 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do dyskusji na temat planowanych zmian 
w ustawie o Policji.  Czekamy na opinie pod adresem: dyskusja@policja.gov.pl 
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d) sposobie dzia∏ania sprawcy, jego Êrodowisku i kon-

taktach, 

e) sposobie zachowania si´ sprawców wobec osób 

pokrzywdzonych.

2b. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2, pobiera si´ 

wy∏àcznie w przypadku i w zakresie uzasadnionym wykrywczà, do-

wodowà lub identyfikacyjnà przydatnoÊcià w prowadzonym post´-

powaniu.”, 

c) ust. 19 otrzymuje brzmienie: 

„19. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze

rozporzàdzenia, sposoby przetwarzania danych osobowych, o któ-

rych mowa w ust. 2, w zbiorach danych, rodzaje s∏u˝b policyjnych

uprawnionych do korzystania z tych zbiorów, wzory dokumentów

obowiàzujàcych przy przetwarzaniu danych oraz szczegó∏owe zasa-

dy oceny danych osobowych pod kàtem ich przydatnoÊci w prowa-

dzonych post´powaniach, uwzgl´dniajàc potrzeb´ ochrony danych

przed nieuprawnionym dost´pem i przes∏anki zaniechania zbiera-

nia okreÊlonych rodzajów informacji.”;

10) po art. 25 dodaje si´ art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo˝e 

wyraziç zgod´ na przyj´cie do s∏u˝by w Policji funkcjonariusza

Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu oraz Paƒstwowej Stra˝y

Po˝arnej, jeÊli wykazuje on szczególne predyspozycje do s∏u˝by

w Policji.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze

rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady prowadzenia post´powania 

wobec funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dniajàc

równorz´dnoÊç okresów s∏u˝by i sta˝u oraz uzyskanych w dotych-

czasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych z policyjnymi.”;

11) po art. 26 dodaje si´ art. 26a w brzmieniu: 

„Art. 26a. 1. Policjant mo˝e zostaç poddany procedurze okreÊla-

jàcej jego predyspozycje do s∏u˝by na okreÊlonych stanowiskach lub

w komórkach organizacyjnych, na którà sk∏adajà si´: ustalenie zdol-

noÊci fizycznej lub psychicznej do s∏u˝by lub przeprowadzenie 

badania psychofizjologicznego.

2. W stosunku do policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ lub ubiegajàcych

si´ o podj´cie s∏u˝by w Komendzie G∏ównej Policji badania zarzà-

dza Komendant G∏ówny Policji.

3. W stosunku do policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´ na obszarze 

terytorialnego dzia∏ania komendanta wojewódzkiego, z zastrze˝e-

niem art. 6 ust. 3 i 4, badania zarzàdza komendant wojewódzki 

Policji.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, w drodze rozporzà-

dzenia, okreÊla tryb i warunki ustalania zdolnoÊci fizycznej, psy-

chicznej do s∏u˝by na okreÊlonych stanowiskach lub komórkach 

organizacyjnych i przeprowadzania badaƒ psychofizjologicznych,

uwzgl´dniajàc wykaz komórek i stanowisk oraz zakres i ramowà 

metodyk´ badaƒ na ka˝de ze stanowisk.”;

12) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 29. 1. Osob´ przyj´tà do s∏u˝by w Policji mianuje si´ poli-

cjantem w s∏u˝bie przygotowawczej, na okres 3 lat.”;

13) art. 34 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 34. 1. Mianowanie lub powo∏anie na stanowisko s∏u˝bowe

uzale˝nione jest od posiadanego przez policjanta wykszta∏cenia,

uzyskania okreÊlonych kwalifikacji zawodowych, a tak˝e sta˝u s∏u˝-

by w Policji.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant G∏ów-

ny Policji mo˝e wyraziç zgod´ na mianowanie na stanowisko s∏u˝bo-

we policjanta, tak˝e w s∏u˝bie przygotowawczej, przed uzyskaniem

przez niego kwalifikacji zawodowych oraz sta˝u s∏u˝by wymaganych

na tym stanowisku, przy spe∏nieniu wymagaƒ w zakresie wykszta∏-

cenia. Kwalifikacje zawodowe policjant zobowiàzany jest uzyskaç

przed mianowaniem na sta∏e.

3. Warunkiem uzyskania kwalifikacji zawodowych niezb´dnych

do mianowania na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe jest ukoƒczenie

przez policjanta:

1) szkolenia zawodowego podstawowego,

2) szkolenia zawodowego dla absolwentów szkó∏ wy˝szych,

3) Wy˝szej Szko∏y Policji.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze

rozporzàdzenia:

1) wymagania w zakresie wykszta∏cenia, kwalifikacji zawodowych

i sta˝u s∏u˝by, jakim powinni odpowiadaç policjanci na stanowi-

skach komendantów Policji i innych stanowiskach s∏u˝bowych, oraz

warunki mianowania na wy˝sze stanowiska s∏u˝bowe,

2) szczegó∏owe warunki odbywania szkoleƒ zawodowych oraz do-

skonalenia zawodowego w Policji, uwzgl´dniajàc rodzaje, formy, wa-

runki i tryb ich odbywania, a tak˝e organizacj´ i sposób prowadzenia

szkoleƒ i doskonalenia zawodowego oraz nadzór nad ich realizacjà.”;

14) po art. 37 dodaje si´ art. 37a w brzmieniu: 

„Art. 37a. Policjanta mo˝na przenieÊç do dyspozycji prze∏o˝one-

go w∏aÊciwego w sprawach osobowych w przypadku zwolnienia

z dotychczas zajmowanego stanowiska s∏u˝bowego na okres:

1) poprzedzajàcy powo∏anie lub mianowanie na inne stanowisko

s∏u˝bowe albo zwolnienie ze s∏u˝by, nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy,

2) zwolnienia z obowiàzku wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych

udzielonego na zasadach okreÊlonych w przepisach o zwiàzkach 

zawodowych,

3) delegowania do pe∏nienia zadaƒ s∏u˝bowych poza Policjà

w kraju lub za granicà,

15) w art. 38 w ust. 2 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu: 

„5) niewyra˝enia zgody na mianowanie na stanowisko s∏u˝bowe

w okresie pozostawania w dyspozycji prze∏o˝onego w∏aÊciwego

w sprawach osobowych, gdy nie ma mo˝liwoÊci mianowania go

na inne równorz´dne stanowisko.”;

16) w art. 41 w ust. 2 po pkt 8 dodaje si´ pkt 9 i 10

w brzmieniu:

„9) up∏ywu 12 miesi´cy zawieszenia w czynnoÊciach s∏u˝bowych,

je˝eli nie usta∏y przyczyny b´dàce podstawà zawieszenia,

10) zastosowania tymczasowego aresztowania.”;

17) art. 47 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 47. 1. Ustanawia si´ korpusy Policji i stopnie policyjne 

w nast´pujàcym porzàdku:

1) w korpusie genera∏ów Policji: 

a) generalny inspektor Policji, 

b) nadinspektor Policji,

2) w korpusie oficerów starszych Policji: 

a) inspektor Policji, 

b) m∏odszy inspektor Policji, 

c) podinspektor Policji,

3) w korpusie oficerów m∏odszych Policji: 

a) nadkomisarz Policji, 

b) komisarz Policji, 

c) podkomisarz Policji,

4) w korpusie aspirantów Policji: 

a) aspirant sztabowy Policji, 

b) starszy aspirant Policji, 

c) aspirant Policji, 

d) m∏odszy aspirant Policji,

5) w korpusie podoficerów Policji: 

a) sier˝ant sztabowy Policji, 

b) starszy sier˝ant Policji, 

c) sier˝ant Policji,

6) w korpusie szeregowych Policji: 

a) starszy posterunkowy, 

b) posterunkowy.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, w porozumieniu

z Ministrem Obrony Narodowej, okreÊli szczegó∏owo w drodze roz-

porzàdzenia, jakie stopnie wojskowe odpowiadajà poszczególnym

stopniom policyjnym.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊla, w drodze

rozporzàdzenia, jakie stopnie Stra˝y Granicznej, Biura

▲
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Ochrony Rzàdu oraz Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej odpowia-

dajà poszczególnym stopniom policyjnym.”;

18) art. 48 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 48. 1. Na stopnie policyjne w korpusie szeregowych Policji

mianuje prze∏o˝ony, o którym mowa w art. 32 ust. 1. Na stopieƒ po-

sterunkowego mianuje si´ z dniem mianowania na stanowisko s∏u˝-

bowe.

2. Na stopnie policyjne w korpusie podoficerów i aspirantów Po-

licji, a tak˝e na stopnie komisarza i nadkomisarza Policji mianuje

prze∏o˝ony, o którym mowa w art. 32 ust. 1, z wyjàtkiem komendan-

ta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji.

3. Na pierwszy stopieƒ oficerski, z zastrze˝eniem art. 56 ust. 3,

oraz na stopnie generalnego inspektora Policji i nadinspektora Poli-

cji mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek mini-

stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych. Na pozosta∏e stopnie 

oficerskie, z zastrze˝eniem ust. 2, mianuje Komendant G∏ówny 

Policji.”;

19) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. 1. Na pierwszy stopieƒ policyjny w korpusie podofice-

rów Policji mo˝e byç mianowany policjant, który spe∏nia warunki

okreÊlone w art. 25 ust. 1 lub 2, ukoƒczy∏ szkolenie zawodowe pod-

stawowe i zosta∏ mianowany lub powo∏any na stanowisko, dla któ-

rego zosta∏ okreÊlony stopieƒ w korpusie podoficerów, aspirantów

lub oficerów Policji.

2. Na pierwszy stopieƒ policyjny w korpusie aspirantów Policji

mo˝e byç mianowany podoficer Policji, który spe∏nia warunki okre-

Êlone w art. 25 ust. 1 i zosta∏ mianowany lub powo∏any na stanowi-

sko, dla którego zosta∏ okreÊlony stopieƒ w korpusie aspirantów lub

oficerów Policji.”;

20) art. 50 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 50. Na pierwszy stopieƒ policyjny w korpusie m∏odszych

oficerów Policji mo˝e byç mianowany policjant, który spe∏nia wa-

runki okreÊlone w art. 25 ust. 1, ukoƒczy∏ studia w Wy˝szej Szkole

Policji lub szkolenie zawodowe dla absolwentów szkó∏ wy˝szych

i z∏o˝y∏ egzamin oficerski.”;

21) w art. 56 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Osob´ przyjmowanà do s∏u˝by na podstawie art. 25a ust. 1

i posiadajàcà stopieƒ Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu oraz

Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej mianuje si´ na odpowiedni stopieƒ 

policyjny.”;

22) art. 57 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 57. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb mianowania po-

licjantów na stopnie policyjne, uwzgl´dniajàc warunki przystàpie-

nia do egzaminu oficerskiego, jego zakres, tryb i terminy sk∏adania,

jednostki Policji w∏aÊciwe do przeprowadzania egzaminu oficerskie-

go, terminy mianowania na stopnie policyjne, wzór wniosku o mia-

nowanie na stopieƒ policyjny oraz aktu mianowania na stopieƒ po-

licyjny, a tak˝e tryb ich sporzàdzania i prze∏o˝onych w∏aÊciwych

w tych sprawach.”;

23) art. 62 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 62. 1. Policjant nie mo˝e bez zezwolenia prze∏o˝onego pod-

jàç zaj´cia zarobkowego poza s∏u˝bà.

2. Policjant jest obowiàzany z∏o˝yç oÊwiadczenie o swoim stanie

majàtkowym, majàtku obj´tym ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtkowà,

majàtku osobistym swojego ma∏˝onka oraz osób pozostajàcych we

wspólnym gospodarstwie domowym przy nawiàzywaniu lub rozwià-

zywaniu stosunku s∏u˝bowego lub stosunku pracy, corocznie oraz

na ˝àdanie prze∏o˝onego w∏aÊciwego w sprawach osobowych.

3. OÊwiadczenie majàtkowe coroczne sk∏ada si´ do dnia 31 marca

wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku poprzedniego.

4. Prawo wglàdu do z∏o˝onych oÊwiadczeƒ majàtkowych majà

prze∏o˝eni w∏aÊciwi w sprawach osobowych w zakresie niezb´dnym

do przeprowadzenia analizy oÊwiadczeƒ majàtkowych.

5. OÊwiadczenia majàtkowe osób b´dàcych organami Policji publi-

kowane sà na w∏aÊciwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze

rozporzàdzenia, tryb post´powania w sprawach oÊwiadczeƒ, o któ-

rych mowa w ust. 2, sposób analizy oÊwiadczeƒ majàtkowych, a tak-

˝e wzór oÊwiadczenia wraz z objaÊnieniami co do miejsca i terminu

jego sk∏adania oraz odpowiedzialnoÊci za podanie informacji nie-

zgodnych ze stanem faktycznym. Rozporzàdzenie powinno okreÊliç

zakres danych obj´tych oÊwiadczeniem, dotyczàcych ma∏˝onka 

oraz osób pozostajàcych we wspólnym gospodarstwie domowym

z policjantem.”;

24) po art. 62 dodaje si´ art. 62a w brzmieniu:

„Art. 62a. Policjant jest zobowiàzany poinformowaç prze∏o˝onego

w∏aÊciwego w sprawach osobowych o podj´ciu przez ma∏˝onka lub

osoby pozostajàce z nim we wspólnocie domowej zatrudnienia lub

innych czynnoÊci zarobkowych w firmach Êwiadczàcych us∏ugi w za-

kresie us∏ug detektywistycznych lub ochrony osób i mienia, podj´-

ciu dzia∏alnoÊci gospodarczej w takich firmach lub obj´ciu w nich

akcji lub udzia∏ów, a tak˝e o fakcie bycia wykonawcà w rozumieniu

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieƒ publicznych

(Dz.U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,

poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362

i Nr 184, poz. 1539) na rzecz organów i jednostek nadzorowanych

i podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych,

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.”;

25) art. 64 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 64. Policjant obowiàzany jest powiadomiç swego bezpoÊred-

niego prze∏o˝onego o planowanym wyjeêdzie zagranicznym, 

poza obszar Unii Europejskiej, na wi´cej ni˝ 3 dni.”;

26) w art. 95 ust. 2 dodaje si´ pkt 9 w brzmieniu: 

„9) zosta∏ skazany prawomocnym orzeczeniem sàdu za przest´p-

stwo umyÊlne lub przest´pstwo skarbowe umyÊlne, Êcigane z oskar-

˝enia publicznego pope∏nione w zwiàzku z wykonywaniem obo-

wiàzków s∏u˝bowych i w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub

osobistej albo przest´pstwa okreÊlonego w art. 258 Kodeksu karne-

go lub wobec którego orzeczono prawomocnie Êrodek karny pozba-

wienia praw publicznych za przest´pstwo lub przest´pstwo 

skarbowe.”;

27) w art. 99 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Przez uposa˝enie, o którym mowa w ust. 3, nale˝y rozumieç

uposa˝enie okreÊlone w art. 100 oraz miesi´cznà równowartoÊç 

nagrody rocznej okreÊlonej w art. 110.”;

28) art. 110 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 110. 1. Policjantowi za s∏u˝b´ pe∏nionà w danym roku kalen-

darzowym przys∏uguje nagroda roczna do wysokoÊci jednomiesi´cz-

nego uposa˝enia.

2. WysokoÊç nagrody rocznej ustala si´ w relacji do okresu s∏u˝by

pe∏nionej w roku kalendarzowym, za który przys∏uguje nagroda,

z wy∏àczeniem okresów niewykonywania zadaƒ s∏u˝bowych 

z innych przyczyn, ni˝ wymienione w art. 121 ust. 1–3.

3. Okres pe∏nionej s∏u˝by, o którym mowa w ust. 2, nie mo˝e byç

krótszy od 6 miesi´cy kalendarzowych.

4. Warunku, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje si´ przy ustala-

niu uprawnieƒ do nagrody rocznej za rok kalendarzowy, w którym

policjant:

1) korzysta∏ z urlopu wychowawczego,

2) zosta∏ delegowany lub odwo∏any z delegowania bez prawa

do uposa˝enia w przypadkach, o których mowa w art. 36 ust. 4

i art. 122a,

3) zosta∏ zwolniony ze s∏u˝by w zwiàzku z nabyciem uprawnieƒ

do emerytury lub renty, bàdê na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 6 i 7,

4) zmar∏ lub zosta∏ uznany za zaginionego.

5. Nagrod´ rocznà obni˝a si´ policjantowi, z zastrze˝eniem ust. 6,

w granicach od 20 do 50% w przypadku:

1) pope∏nienia przest´pstwa stwierdzonego prawomocnym orze-

czeniem sàdu,

2) naruszenia dyscypliny s∏u˝bowej, stwierdzonego w prawomoc-

nie zakoƒczonym post´powaniu dyscyplinarnym,

▲
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3) otrzymania opinii s∏u˝bowej, o której mowa w art. 38 ust. 2

pkt 2,

4) otrzymania pierwszej opinii s∏u˝bowej, o której mowa w art. 38

ust. 2 pkt 3.

6. Nagroda roczna nie przys∏uguje policjantowi w przypadku:

1) skazania prawomocnym wyrokiem sàdu za przest´pstwo,

o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 4;

2) pope∏nienia przest´pstwa lub czynu, z powodu którego poli-

cjanta zwolniono ze s∏u˝by na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 4a i ust. 2

pkt 2 i 8;

3) pope∏nienia czynu, za który policjantowi wymierzono jednà

z kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 134 pkt 3–6;

4) zwolnienia ze s∏u˝by na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 2 i ust. 2

pkt 1.

7. Obni˝enie lub pozbawienie prawa do nagrody rocznej nast´pu-

je za rok kalendarzowy, w którym policjant pope∏ni∏ czyn okreÊlony

w ust. 5 i 6 pkt 1–3, otrzyma∏ opini´ okreÊlonà w ust. 5 pkt 3 i 4, 

albo zosta∏ zwolniony ze s∏u˝by w przypadkach, o których mowa

w ust. 6 pkt 4, a je˝eli nagroda zosta∏a ju˝ wyp∏acona za rok, w któ-

rym:

1) post´powanie karne lub dyscyplinarne w tej sprawie zosta∏o

zakoƒczone prawomocnym orzeczeniem, bàdê

2) policjant zosta∏ zwolniony ze s∏u˝by.”;

29) po art. 110 dodaje si´ art. 110a i 110b w brzmieniu: 

„Art. 110a. 1. Policjantowi, niezale˝nie od wyró˝nieƒ, o których

mowa w art. 87 ust. 1, mogà byç przyznawane nagrody motywacyj-

ne w formie pieni´˝nej lub rzeczowej, za wzorowe wykonywanie za-

daƒ s∏u˝bowych, wykazywane w s∏u˝bie m´stwo i inicjatyw´ oraz

pe∏nienie s∏u˝by w trudnych warunkach. Art. 87 ust. 3 stosuje si´

odpowiednio.

2. Policjantowi mogà byç przyznawane zapomogi w formie pie-

ni´˝nej lub rzeczowej w przypadku indywidualnych zdarzeƒ loso-

wych, kl´ski ˝ywio∏owej, choroby, Êmierci cz∏onka rodziny oraz in-

nych zdarzeƒ powodujàcych pogorszenie sytuacji materialnej poli-

cjanta i jego rodziny.

3. Wydatki na nagrody i zapomogi, o których mowa w ust. 1 i 2,

pokrywa si´ z funduszu nagród i zapomóg policjantów. 

Art. 110b. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli,

w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i tryb przyznawania

policjantom nagród i zapomóg, o których mowa w art. 110 i 110a

oraz sposób tworzenia funduszu nagród i zapomóg policjantów,

uwzgl´dniajàc:

1) ustalanie okolicznoÊci uzasadniajàcych pozbawienie lub ogra-

niczenie prawa do nagrody rocznej, sposób obliczania jej wysoko-

Êci, rodzaje okresów niewykonywania obowiàzków s∏u˝bowych,

które nie sà wliczane do okresu s∏u˝by uprawniajàcego do tej na-

grody,

2) tryb post´powania oraz w∏aÊciwoÊç prze∏o˝onych w zakresie

przyznawania i wyp∏aty nagród i zapomóg,

3) jednostki Policji, w których tworzy si´ fundusz nagród i zapo-

móg oraz sposoby ustalania i warunki zwi´kszania jego wysokoÊci

dla poszczególnych dysponentów.”;

30) w art. 114: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) ekwiwalent pieni´˝ny za niewykorzystane urlopy wypo-

czynkowe lub dodatkowe oraz rekompensat´ pieni´˝nà za niewyko-

rzystany czas wolny od s∏u˝by przyznane na podstawie art. 33 ust. 3,

nie wi´cej jednak ni˝ za ostatnie 3 lata kalendarzowe,”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Policjant zwalniany ze s∏u˝by na podstawie art. 41 ust. 1

pkt 3 i 4a oraz ust. 2 pkt 8 otrzymuje 50% odprawy oraz ekwiwalent

pieni´˝ny za urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe niewykorzysta-

ne w latach poprzedzajàcych rok zwolnienia ze s∏u˝by, nie wi´cej

ni˝ za okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.”;

31) po art. 116 dodaje si´ art. 116a w brzmieniu: 

„Art. 116a. 1. W przypadku policjanta, którego Êmierç nastàpi∏a

w zwiàzku ze s∏u˝bà, ka˝demu z dzieci b´dàcych na jego utrzyma-

niu, które w dniu jego Êmierci spe∏nia∏y warunki do uzyskania ren-

ty rodzinnej, Komendant G∏ówny Policji mo˝e przyznaç pomoc fi-

nansowà na kszta∏cenie, ze Êrodków przeznaczonych na ten cel

w bud˝ecie Policji.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje uczniom

ponadgimnazjalnych szkó∏ publicznych i niepublicznych o upraw-

nieniach szkó∏ publicznych dla m∏odzie˝y i dla doros∏ych oraz stu-

dentom wy˝szych uczelni do czasu ukoƒczenia kszta∏cenia, nie d∏u-

˝ej jednak ni˝ do ukoƒczenia 25 roku ˝ycia.”;

32) w art. 120 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dwukrotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego uposa˝enia zasad-

niczego policjantów wraz z dodatkami o charakterze sta∏ym, o któ-

rym mowa w art. 112 ust. 3 – je˝eli koszty pogrzebu ponosi poli-

cjant,”.

33) w art. 132 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a–4c w brzmieniu: 

„4a. W przypadku czynu stanowiàcego przewinienie dyscyplinar-

ne, wype∏niajàcego jednoczeÊnie znamiona wykroczenia, w przy-

padku mniejszej wagi lub ukarania grzywnà, prze∏o˝ony dyscypli-

narny mo˝e nie wszczynaç post´powania dyscyplinarnego, a wsz-

cz´te umorzyç.

4b. W przypadku czynu stanowiàcego przewinienie dyscyplinarne

mniejszej wagi prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e odstàpiç od wszcz´-

cia post´powania i przeprowadziç ze sprawcà przewinienia dyscy-

plinarnego udokumentowanà w formie notatki rozmow´ dyscypli-

nujàcà.

4c. Notatk´, o której mowa w ust. 4b, w∏àcza si´ do akt osobo-

wych na okres 1 roku.”. 

Art. 2. 

Prawo do nagrody rocznej za 2006 r. ustala si´ na podstawie prze-

pisów dotychczasowych. 

Art. 3. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie

upowa˝nieƒ zmienianych ustawà, o której mowa w art. 1, zachowujà

moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie

przepisów niniejszej ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 

12 miesi´cy. 

Art. 4. 

Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia,

z wyjàtkiem art. 1 pkt 27, który ma zastosowanie przy okreÊlaniu

przeci´tnego uposa˝enia policjantów, od dnia 1 stycznia 2006 roku.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984,

Nr 15, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137,

poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873, Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703,

Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411.
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W ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym

funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,

Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony Rzàdu, Paƒ-

stwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej (Dz.U. z 2004 r.

Nr 8, poz. 67 z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 10. 1. Prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie

ustawy nie przys∏uguje funkcjonariuszowi, który zosta∏ skazany

prawomocnym orzeczeniem sàdu za przest´pstwo umyÊlne lub

przest´pstwo skarbowe umyÊlne pope∏nione w zwiàzku z wyko-

nywaniem czynnoÊci s∏u˝bowych i w celu osiàgni´cia korzyÊci

majàtkowej lub osobistej albo za przest´pstwo okreÊlone w art.

258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie

Êrodek karny pozbawienia praw publicznych, za przest´pstwo lub

przest´pstwo skarbowe, które zosta∏o pope∏nione przed zwolnie-

niem ze s∏u˝by.

2. Skazanie osoby, której przys∏uguje prawo do zaopatrzenia

emerytalnego na podstawie ustawy, prawomocnym orzeczeniem

sàdu za przest´pstwo umyÊlne lub przest´pstwo skarbowe umyÊl-

ne, pope∏nione w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci s∏u˝bo-

wych i w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej lub osobistej albo

za przest´pstwo okreÊlone w art. 258 Kodeksu karnego lub orze-

czenie wobec niej prawomocnie Êrodka karnego pozbawienia

praw publicznych za przest´pstwo umyÊlne lub przest´pstwo

skarbowe umyÊlne pope∏nione przed zwolnieniem ze s∏u˝by po-

woduje utrat´ prawa do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie

ustawy.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, funkcjonariusz lub

osoba, której przys∏ugiwa∏o zaopatrzenie emerytalne na podsta-

wie ustawy nabywa prawo do Êwiadczeƒ pieni´˝nych z ubezpie-

czenia emerytalnego i rentowych, je˝eli spe∏nia warunki okreÊlo-

ne w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39,

poz. 353 z póên. zm.)”;

2) po artykule 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu: 

„Art.10a. 1. W przypadku, gdy funkcjonariuszowi lub osobie,

o której mowa w art. 10 ust. 2 nie przys∏uguje prawo do zaopa-

trzenia emerytalnego na podstawie ustawy z przyczyn, o których

mowa w art. 10, a spe∏nione sà warunki do nabycia prawa

do Êwiadczeƒ z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych okreÊlo-

ne w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39,

poz. 353 z póên. zm.) od uposa˝enia wyp∏aconego funkcjonariu-

szowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze s∏u˝by,

od którego nie odprowadzono sk∏adki na ubezpieczenia emerytal-

ne i rentowe, przekazuje si´ sk∏adki za ten okres przewidziane

w ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ

spo∏ecznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 z póên. zm.).

2. Przez uposa˝enie stanowiàce podstaw´ wymiaru sk∏adek

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o którym mowa w ust. 1,

rozumie si´:

1) kwot´ najni˝szego wynagrodzenia ustalanà na podstawie od-

r´bnych przepisów – za okres s∏u˝by kandydackiej przed dniem

1 stycznia 2003 r.,

2) kwot´ minimalnego wynagrodzenia za prac´ obowiàzujàcego

w grudniu roku poprzedniego, ustalonego na podstawie odr´b-

nych przepisów – za okres s∏u˝by kandydackiej po dniu 31 grud-

nia 2002 r.,

3) uposa˝enie zasadnicze, dodatki do uposa˝enia, nagrody

roczne i uznaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie wyp∏acone

na podstawie art. 116, odpowiednio przeliczone zgodnie

z art. 110 ustawy, o której mowa w ust. 1 – za pozosta∏e okresy

s∏u˝by.

3. Sk∏adki podlegajà waloryzacji wskaênikiem waloryzacji sk∏a-

dek okreÊlonym na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych

(Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z póên. zm.).

4. Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏adek, waloryzowanych

na podstawie ust. 4, stosuje si´ odpowiednio art. 19 ust. 1 oraz

art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecz-

nych.

5. Kwota nale˝nych, zwaloryzowanych sk∏adek stanowi przy-

chody Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, po zasi´gni´ciu

opinii Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefa Agen-

cji Wywiadu oraz Ministra SprawiedliwoÊci, okreÊli, w drodze roz-

porzàdzenia, tryb i terminy przekazywania do Zak∏adu Ubezpie-

czeƒ Spo∏ecznych sk∏adek, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, oraz

jednostki do tego w∏aÊciwe, majàc na uwadze koniecznoÊç zapew-

nienia prawid∏owego i niezw∏ocznego wykonywania czynnoÊci

zwiàzanych z przekazywaniem tych sk∏adek.”;

3) w art. 15: 

a) w ust. 1 w zdaniu wst´pnym po wyrazie „wzrasta” dodaje

si´ wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 4a.”. 

PROJEKT ZMIAN 
W USTAWIE O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM

FUNKCJONARIUSZY...

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191, poz. 1954 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 65,

Nr 90, poz. 757 i Nr 130, poz. 1085. 
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Rozmowa z insp. MARIUSZEM ROGIEM
– dyrektorem Biura Prawnego KGP

Jak ostatecznie wyglàdajà zmiany w ustawie o Policji oraz ustawie
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy?

– Zaczn´ od tej, która budzi najwi´cej emocji. Otó˝ uprawnienia

do mundurowej emerytury stracà policjanci skazani prawomocnym

wyrokiem sàdu, za przest´pstwa umyÊlne, pope∏nione w zwiàzku

ze s∏u˝bà i w dodatku kierujàcy si´ ch´cià osiàgni´cia korzyÊci 

majàtkowej lub osobistej…

Czyli, mówiàc proÊciej, chodzi o szeroko rozumianà korupcj´?
– W sensie potocznym tak. To pierwsza grupa przest´pstw, ale

utrata uprawnieƒ emerytalnych grozi te˝ funkcjonariuszom skaza-

nym prawomocnym wyrokiem za wspó∏prac´ ze zorganizowanymi

grupami przest´pczymi oraz tym, wobec których sàd, za najci´˝sze

zbrodnie, orzeknie utrat´ praw publicznych.

Stracà bezwzgl´dnie emerytur´?
– Nie. Utracà szans´ na skorzystanie z uprawnieƒ do emerytury

przewidzianej dla s∏u˝b mundurowych. Po wyjÊciu z wi´zienia 

b´dà musieli pracowaç do 65. roku ˝ycia, aby nabyç prawa do eme-

rytury w systemie powszechnym.

Jakie inne zmiany przynosi nowelizacja?
– Na zast´pców komendantów wojewódzkich do spraw logi-

stycznych powo∏ywani b´dà pracownicy cywilni.

Dostatecznie si´ zorientujà w potrzebach Policji? 
– A dlaczego nie? Przecie˝ ucywilnienie ca∏ej logistyki to tak˝e

szansa na prac´ dla wielu emerytów policyjnych.

Zmieniajà si´ równie˝ przepisy dyscyplinarne.
– Musia∏y si´ zmieniç. Funkcjonariusz, który zap∏aci∏ mandat,

nie mo˝e byç raz jeszcze karany w post´powaniu dyscyplinarnym.

Teraz mo˝na nie wszczynaç takiego post´powania, a wszcz´te

umorzyç, gdy dosz∏o do ukarania mandatem. Na koniecznoÊç doko-

nania tej zmiany zwracali uwag´ rzecznik praw obywatelskich,

zwiàzek zawodowy, a przede wszystkim policjanci w czasie spotkaƒ

z komendantem g∏ównym.

Mówili te˝ o przywróceniu innego, ni˝ wszczynanie 
post´powania dyscyplinarnego, sposobu reagowania na drobne 
przewinienia... 

– No i tak si´ stanie. W takich przypadkach wystarczy rozmowa

dyscyplinujàca, bez koniecznoÊci wszczynania post´powania.

Liczne spotkania, jakie w pierwszych miesiàcach urz´dowania od-

bywa∏ komendant g∏ówny, a tak˝e dyskusje nad kolejnymi wersja-

mi nowelizacji, jakie toczy∏y si´ za poÊrednictwem witryn interne-

towych www.policja.pl, www.ifp.pl oraz listów nadsy∏anych

do miesi´cznika „Policja 997”, zaowocowa∏y konkretnymi zapisa-

mi w ustawie.

Albo ich brakiem.
– Tak si´ sta∏o z regulacjà dotyczàcà p∏atnoÊci za pobyt na zwol-

nieniu lekarskim. Dyskusja uÊwiadomi∏a wszystkim, ˝e problem

nadu˝ywania zwolnieƒ istnieje. Nie negowa∏y tego nawet zwiàzki

zawodowe. Ale regulacja powinna dotknàç osoby, które zwolnieƒ

nadu˝ywajà, nie zaÊ uczciwie pracujàcych policjantów. Trzeba si´

wspólnie zastanowiç, jak wyeliminowaç patologi´ bez naruszania

praw zdecydowanej wi´kszoÊci funkcjonariuszy, którzy codziennie

ci´˝ko pracujà.

Dyskusja przynios∏a te˝ inny przepis, który umo˝liwia systemowà 
pomoc dla rodzin po poleg∏ych policjantach.

– Dzieci osierocone przez funkcjonariuszy, którzy zgin´li na s∏u˝-

bie, b´dà mia∏y fundowane z bud˝etu Policji stypendia podczas 

nauki w liceum oraz na studiach.

Uleg∏y te˝ zmianie artyku∏y mówiàce o pracy operacyjnej.
– WykonaliÊmy w ca∏oÊci wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego.

Ka˝da kontrola operacyjna b´dzie teraz mog∏a si´ odbywaç tylko

za zgodà sàdu. SkreÊleniu uleg∏ wi´c zapis pozwalajàcy na pods∏uch

za zgodà nadawcy lub odbiorcy. Nie istnieje tak˝e mo˝liwoÊç odstà-

pienia od zniszczenia materia∏ów z kontroli operacyjnej, jeÊli by∏a

podj´ta w sytuacjach niecierpiàcych zw∏oki, a sàd nie wyrazi∏ 

zgody na jej kontynuacj´.

Sporo problemów sprawia∏ charakter zbieranych danych.
– Teraz katalog ten zosta∏ zamkni´ty. Wymienione zosta∏y dane,

które mo˝na gromadziç i przetwarzaç. Wreszcie rozszerzyliÊmy 

grup´ przest´pstw umo˝liwiajàcych kontrol´ operacyjnà o korupcj´

w sporcie i biznesie oraz o p∏atnà protekcj´.

Kiedy nast´pna nowelizacja?
– Obecnie pracujemy nad rozporzàdzeniami do ustawy i rozpo-

czynamy dyskusj´ nad nowà ustawà o Policji. To dobry zwyczaj, ˝e

pracy prawników towarzyszà g∏osy osób, które ustaw´ b´dà wyko-

nywaç. Chc´ podzi´kowaç za wszystkie e-maile, g∏osy dyskutantów

na forach internetowych oraz listy czytelników do miesi´cznika

„Policja 997”. Pomog∏o nam to przy pisaniu ustawy.

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■
BARTOSZ PAWLICKI
zdj. Anna Michejda

Co nowego w nowelizacji
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Komenda G∏ówna Policji istnieje w nowym kszta∏cie. Ma staç si´ spraw-
nym sztabem obs∏ugujàcym komendanta g∏ównego oraz jednoczeÊnie
wspomagaç jednostki terenowe. To w∏aÊnie g∏osy policjantów z komend
wojewódzkich i powiatowych spowodowa∏y odtworzenie biura prewen-
cji oraz biura kryminalnego. Szkolnictwo policyjne znów ma swoje cen-
trum koordynujàce (biuro kadr i szkolenia). W kadrze kierowniczej na-
stàpi∏a zmiana generacyjna. Ârednia wieku dyrektorów biur wynosi
obecnie 43 lata (poprzednio 51 lat). Jest wÊród nich a˝ dziewi´ciu poli-
cjantów przyj´tych do s∏u˝by po 1990 roku (dotàd nie by∏o ˝adnego).
Po szeÊciu miesiàcach od powstania KGP w nowym kszta∏cie przewi-
dziano audyt, który pozwoli na ostatecznà korekt´ struktury.

Redakcja
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• Wzrost p∏ac funkcjonariuszy
B´dzie uzale˝niony od efektów pracy danej jednostki. Najlepsze

garnizony otrzymajà najwy˝szy fundusz premiowy. Do tego celu

niezb´dne jest wypracowanie w∏aÊciwych kryteriów oceny nie 

tylko na podstawie statystyki, lecz rzeczywistego poziomu bezpie-

czeƒstwa w danym województwie. O wielkoÊci Êrodków na nagro-

dy b´dà decydowaç wyniki w danym kwartale w porównaniu

z okresem poprzednim. Nad stworzeniem takiego systemu pracu-

je powo∏any przez komendanta g∏ównego zespó∏ pod kierunkiem

nadinsp. Henryka Tusiƒskiego. 

Od 2007 roku rozszerzà si´ tzw. wide∏ki w dodatkach s∏u˝bo-

wych, co da szans´ na awans poziomy. Funkcjonariusz b´dzie móg∏

uzyskaç wi´kszy dodatek nie tylko w przypadku otrzymania wy˝-

szego stanowiska, ale tak˝e za lepszà prac´.

Ju˝ jednak w 2006 roku uda si´ doprowadziç do prawie trzykrot-

nego wzrostu funduszu nagród.

• Obowiàzek sk∏adania przez policjantów oÊwiadczeƒ
majàtkowych i ich weryfikacja
Ostatnio w Internecie swoje oÊwiadczenia opublikowali komen-

dant g∏ówny i jego zast´pcy oraz – jako pierwszy z komendantów

wojewódzkich – nadinsp. Kazimierz Szwajcowski ze Âlàska.

• Dobór uczciwych przywódców
Korupcja rozwija si´ cz´sto dlatego, ˝e na czele zespo∏ów stojà

ludzie zwiàzani z ró˝nymi uk∏adami. Aby tego uniknàç, zbudowane

zostanà przejrzyste Êcie˝ki kariery zawodowej, aby wiadomo by∏o,

kto i dlaczego awansuje. 

• Wprowadzenie zasady, ˝e policjant przest´pca traci
wszystko
Z inicjatywy ministra spraw wewn´trznych i administracji

do ustawy o Policji wejdzie zapis, na podstawie którego funkcjona-

riusz skazany prawomocnym wyrokiem sàdu za najpowa˝niejsze

przest´pstwa, np. wspó∏prac´ z grupà przest´pczà, korupcj´ itp.,

straci mieszkanie s∏u˝bowe (jeÊli je mia∏), uprawnienia emerytalne

oraz inne Êwiadczenia. Nie korzysta∏by wówczas z prawa do cz´Êcio-

wej emerytury po 15 latach oraz pe∏nej (maksymalnie 75 proc. upo-

sa˝enia) po 30 latach s∏u˝by, lecz podlega∏by systemowi powszech-

nemu, gdzie prawo do Êwiadczeƒ osiàga si´ po 65. roku ˝ycia. 

Prace nad stosownymi regulacjami prawnymi trwajà i prawdopo-

dobnie wejdà w ˝ycie ju˝ wiosnà tego roku. 

• Wzmocnienie liczebnoÊci oraz roli Biura Spraw
Wewn´trznych
– Liczba etatów BSW b´dzie sukcesywnie w ciàgu trzech lat

zwi´kszana z obecnych 240 do 700 (w 2006 roku przyb´dzie 150

etatów). Dopiero wtedy proporcja funkcjonariuszy BSW w stosun-

ku do wszystkich policjantów b´dzie analogiczna, jak w podobnych

s∏u˝bach europejskich i amerykaƒskich, gdzie wynosi ona od 0,5

do 2,5 proc. 

– Zatrudnieni w BSW otrzymajà wy˝sze ni˝ w innych pionach

wynagrodzenie. Mi´dzy innymi dlatego, ˝e b´dà tu wybierani naj-

lepsi, a specyfika pracy nie daje im zbyt wielkiej mo˝liwoÊci awan-

su. Przewiduje si´, ˝e w BSW funkcjonariusz na danym stanowisku

zaszeregowany by∏by o jednà grup´ wy˝ej ni˝ w innej s∏u˝bie, 

czyli np. ekspert (grupa XI) otrzyma∏by grup´ XII. Na tej samej 

zasadzie stworzona zostanie mo˝liwoÊç awansu w stopniu – np.

ekspert b´dzie móg∏ awansowaç do m∏odszego inspektora. 

– Zacznà obowiàzywaç szczególne warunki doboru. Dyrektor

BSW b´dzie proponowa∏ zatrudnienie wytypowanym z ca∏ego 

kraju policjantom, którzy odnieÊli sukcesy w swojej pracy opera-

cyjnej lub dochodzeniowej. Zostanà oni decyzjà komendanta g∏ów-

nego przeniesieni do biura na 3 lata. Po tym okresie b´dà mogli

wróciç do swojej jednostki albo w nim pozostaç.

– Aktywniej wykorzystywane b´dà dozwolone metody pracy ope-

racyjnej. Obecnie na podstawie art. 19a ustawy o Policji funkcjona-

riusze BSW najcz´Êciej stosujà tzw. ∏apówk´ kontrolowanà, trwajà

jednak przygotowania do stworzenia mo˝liwoÊci dzia∏ania

pod przykryciem i prowokacji. W tym celu potrzebne sà zmiany

w przepisach karnych i w ustawie. Polska formacja wzoruje si´ w tej

kwestii na rozwiàzaniach obowiàzujàcych w innych policjach, które

poradzi∏y sobie z korupcjà w swoich szeregach. ■
Opracowa∏a E.S.

zdj. Anna Michejda

Program 
antykorupcyjny 
w Policji
Jednym z najwa˝niejszych elementów naprawy Policji jest
systemowe przeciwdzia∏anie i zwalczanie korupcji we w∏asnych
szeregach. Program antykorupcyjny przygotowany przez
komend´ g∏ównà zawiera bardzo konkretne przedsi´wzi´cia.
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Gdzie kierowaç policjantów!
(...) Wielcy liderzy przewodzà za poÊrednictwem idei. Kiedy kieruje si´ jakàkolwiek organizacjà, ideologia

jest ogromnie wa˝na. Ludzie, którzy dla ciebie pracujà, ci, co oczekujà od ciebie odpowiedzi, Êrodki maso-
wego przekazu, a nawet twoi rywale, majà prawo wiedzieç, w jaki sposób postrzegasz Êwiat.

We wspó∏czesnej amerykaƒskiej polityce mocne przekonania sà czasami k∏opotliwe. Dzieje si´ tak dlate-
go, ˝e dzia∏acz, który t∏umaczy ludziom swoje przekonania, podejmuje podwójne ryzyko – ˝e nie zdo∏a osià-
gnàç celów wyp∏ywajàcych z owych przekonaƒ (a w takim przypadku jego obserwatorzy uznajà, ˝e poniós∏
pora˝k´) oraz ˝e zbyt wielu wyborców si´ z nim nie zgodzi. Ale w przywództwie nie chodzi o odnoszenie
sukcesu w pojedynczej inicjatywie ani o budowanie konsensusu wokó∏ ka˝dego problemu.

Waga rozwijania mocnych przekonaƒ jest jednà z przyczyn, dla których wol´ aktywistów osiàgajàcych coÊ
znaczàcego poza politykà. Ci, którzy sp´dzili w niej ca∏e ˝ycie, cz´sto stajà si´ raczej mistrzami kreacji w∏a-
snego wizerunku ni˝ istotami myÊlàcymi. Tracà czujnoÊç. M∏odzi ludzie wkraczajàcy do polityki bez ˝adnych
innych doÊwiadczeƒ, na stanowiska obsadzane w drodze wyborów, gubià zdolnoÊç krytycznego myÊlenia.

Bez wzgl´du na to, jaka to kwestia, musisz najpierw zrozumieç jej istot´, rozwa˝yç jà ze wszystkich stron,
wpuÊciç do swego krwiobiegu, zanim zdecydujesz, jakie stanowisko chcesz zajàç. Kiedy ju˝ wiesz, na czym
stoisz, to staraj si´ przedstawiç swoje zdanie w jak najkorzystniejszym Êwietle. Istniejà tu trzy istotne stadia.
Po pierwsze, wyrobiç sobie przekonania. Nast´pnie, przekazywaç je i w koƒcu zaczàç dzia∏aç. (...)

Dobry przyk∏ad takiego sposobu post´powania mia∏ miejsce podczas mojej pierwszej kadencji. 
W latach 1990–1993 w Nowym Jorku zamordowano ponad 8300 osób (jest to o 1500 morderstw wi´cej
ni˝ przez osiem lat mojej administracji). Obywatele byli przera˝eni i chcieli, by ich przywódcy coÊ z tym zro-
bili. Modna sta∏a si´ koncepcja „policji w spo∏ecznoÊci” polegajàca na tym, ˝e gdy obywatel widzia∏ funkcjo-
nariusza stojàcego na rogu, to czu∏ si´ bezpieczniej. Mo˝na przypuszczaç, ˝e w∏aÊciciel sklepu ch´tniej 
powie przyjaznemu policjantowi Joe, który cz´sto bywa w pobli˝u, o przest´pcach stojàcych przed jego 
sklepem. Ta teoria dawa∏a poczucie bezpieczeƒstwa, rodzaj zgrabnie opakowanego pomys∏u,
który politycznie trafia∏ w samo sedno. Sprawdza∏ si´, dopóki nie przekszta∏ci∏ policji 
w rodzaj s∏u˝by socjalnej.

A stró˝e prawa nie mogà byç przesadnie nieÊmiali. Majà zapewniç, by ludzie przestrze-
gali norm. Sà osobnikami apodyktycznymi, chocia˝ dzia∏ajàcymi w ramach prawnych, kon-
stytucyjnych ograniczeƒ. Ale zasada „policjanta na obchodzie” kusi∏a i akceptowa∏em jà, 
zanim zosta∏em burmistrzem. Do czasu, kiedy przy u˝yciu systemu Compstat przeanalizo-
waliÊmy statystyki dotyczàce ka˝dego posterunku. Okaza∏o si´, ˝e w rzeczywistoÊci policja nie
powstrzymuje przest´pczoÊci. Pracuje tylko tylu policjantów, ilu miasto mo˝e zatrudniç. 
Kiedy ich okreÊlona liczba jest zobowiàzana, by staç na rogu ka˝dej ulicy, mniej b´dzie tych,
którzy mogà patrolowaç szczególnie niebezpieczne okolice i zajmowaç si´ specyficznymi za-
gadnieniami. Jeszcze inny problem: przest´pcy tak˝e korzystajà z wiedzy na temat mo˝liwych
do przewidzenia codziennych tras obchodów policjantów. Sprawia to, ˝e planowanie przez nich
niecnych poczynaƒ staje si´ du˝o ∏atwiejsze.

UÊwiadomi∏y mi to cz´sto powtarzane proÊby o obecnoÊç policjanta w ka˝dym sk∏adzie 
metra. Nawet przez jakiÊ czas sk∏ania∏em si´ ku temu. A potem dowiedzia∏em si´, ˝e od
65 do 70 proc. przest´pstw w metrze ma miejsce na peronach i na stacjach, a nie w wagonach.
Zda∏em sobie spraw´, ˝e realizacja pomys∏u gliniarza w ka˝dym pociàgu da∏aby w efekcie scena-
riusz, w którym osoby napastowane na peronach mog∏yby tylko pomachaç policjantom bezrad-
nie przeje˝d˝ajàcym obok miejsca przest´pstwa. 

Przekona∏o mnie to do skupienia si´ na kierowaniu funkcjonariuszy nie tam, gdzie byli oczeki-
wani, lecz tam, gdzie byli potrzebni – i korzystania z obiektywnych kryteriów w okreÊlaniu
tych potrzeb. Dane liczbowe sà bezdyskusyjne. Compstat udowodni∏, ˝e szybkie rozmiesz-
czenie policjantów w miejscach szczególnego zagro˝enia jest najlepszym sposobem wal-
ki z przest´pczoÊcià. Liczba morderstw, rabunków, kradzie˝y samochodów i prze-
st´pstw z u˝yciem broni palnej w latach 1993–2001 spad∏a o oko∏o 70 proc. lub 
nawet wi´cej. Kiedy uzna∏em, ˝e to podejÊcie jest skuteczne, pozosta∏em przy nim 
nawet wtedy, kiedy ludzie przyzwyczajeni do policjanta Joe narzekali, ˝e teraz aresztu-
je on w nocy przest´pców, zamiast gadaç z nimi za dnia. (...) ■

RUDOLPH W. GIULIANI
(fragment ksià˝ki pt. „Przywództwo”)
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Wspó∏praca ze spo∏eczeƒstwem
(...) W dawnym modelu policjanci pojawiali si´ na wezwanie, reagowali, gdy na przyk∏ad po raz setny 

wybucha∏a k∏ótnia mi´dzy sàsiadami. I tak w kó∏ko. Zdarzenia tego typu nie mia∏y dla nich ani historii, ani
przysz∏oÊci. Nie wolno im by∏o wtràcaç si´ w ˝ycie spo∏ecznoÊci, nie mogli wi´c na czas zaradziç ewentual-
nym konfliktom.

W nowej taktyce dba∏oÊç o porzàdek wymaga od funkcjonariuszy nawiàzywania bli˝szych kontaktów
z obywatelami, zw∏aszcza z tymi, którzy mogà dopuÊciç si´ jakiegokolwiek przekroczenia przepisów, nie 
tylko przest´pstwa. Skupienie si´ na rozwiàzywaniu problemów oznacza, ˝e policjanci b´dà si´ starali za-
wczasu do nich nie dopuÊciç. Zacznà si´ zag∏´biaç w ich histori´ i potencjalnà przysz∏oÊç, co stanie si´ zasad-
niczà cz´Êcià codziennej pracy. JeÊli w ciàgu kilku tygodni nastàpi 15 wezwaƒ do jednego domu, funkcjona-
riusz zada sobie pytanie: „Po co czekaç na nast´pny telefon, po co pozwoliç, ˝eby w koƒcu komuÊ si´ coÊ
naprawd´ przydarzy∏o?”. 

W rozwiàzywaniu problemów lokalnych policja tak˝e zmienia swój styl dzia∏ania z wyczekujàcego na pre-
wencyjny – nie dopuszczajàc do powstania kolejnego incydentu, przest´pstwa, braku porzàdku, uszczerbku
na zdrowiu. (...)

We wprowadzanych obecnie w Stanach Zjednoczonych programach walki z zak∏ócaniem porzàdku mamy
do czynienia z zaanga˝owaniem spo∏eczeƒstwa we wspó∏prac´ z w∏adzami i instytucjami wymiaru sprawie-
dliwoÊci, w tym z policjà. ˚adne akcje nie przyniosà jednak d∏ugotrwa∏ego efektu, je˝eli przy ich realizacji nie
b´dzie wyst´powa∏o wspó∏dzia∏anie mi´dzy stronami, którym przyÊwieca poprawa jakoÊci ˝ycia w dzielnicy
czy w mieÊcie. Muszà si´ w nie zaanga˝owaç wszystkie grupy etniczne, religijne i ekonomiczne. Wspó∏pra-
ca powinna si´ rozwijaç i zmieniaç, a jej zasadniczy cel to wyposa˝enie miasta i policji w odpowiednio 
mocne podstawy do zbudowania i efektywnego egzekwowania systemu wprowadzania porzàdku.

Dzi´ki partnerstwu obywatele b´dà mieli wi´kszy wp∏yw na bezpieczeƒstwo ich okolicy, a identyfikujàc
si´ z problemem, potrafià skuteczniej go rozwiàzywaç. Wraz z policjantami, prokuraturà, sàdami i s∏u˝bà pe-
nitencjarnà wezmà na siebie cz´Êç odpowiedzialnoÊci za przywracanie porzàdku – muszà wi´c uczestniczyç
w tworzeniu odpowiednich programów, przedstawiaç swój punkt widzenia podczas spotkaƒ, a w koƒcu
wspieraç wcielanie projektów w ˝ycie. Zaanga˝owanie to nie zniknie, gdy ∏ad z powrotem zagoÊci na ulicach,
spo∏eczeƒstwo musi byç gotowe do przej´cia wiodàcej roli w walce o utrzymanie wywalczonego spokoju
i o dalszy spadek przest´pczoÊci. 

Nie ma jednej, s∏usznej recepty na aktywne uczestnictwo ludzi w jakichkolwiek dzia∏aniach. Mieszkaƒcy
dzielnic oraz tylko tam pracujàcy powinni wzajemnie pilnowaç swego mienia, nie dopuszczaç do naruszania
norm wspó∏˝ycia spo∏ecznego, w koƒcu dbaç o czystoÊç swojej okolicy. Przedsi´biorcy mogà jednoczyç wy-
si∏ki na rzecz bezpieczeƒstwa w centrach miast, fundacje prywatne wspieraç tworzenie nowych sàdów spo-
∏ecznych oraz innych zakorzenionych w lokalnym Êrodowisku podmiotów zajmujàcych si´ egzekwowaniem
przestrzegania prawa. Konieczne jest zaanga˝owanie szkó∏, policji oraz innych instytucji w stworzenie 
dzieciom, osobom starszym i s∏abszym odpowiednich warunków do ˝ycia.

Wa˝nà rolà obywateli jest wspieranie organów Êcigania w dotarciu do najbardziej kryminogennych obsza-
rów. Nie wolno nie doceniaç wp∏ywu strachu na dzia∏ania policjantów, zw∏aszcza podczas akcji w zat∏oczo-
nych centrach miast czy w rejonach zamieszkanych przez mniejszoÊci. Nale˝y pami´taç, ˝e przez d∏ugi czas
policja by∏a odizolowana od spo∏eczeƒstwa, a ci funkcjonariusze, którzy pami´tajà jeszcze dawne patrole 
piesze i taktyk´ ich dzia∏ania, sà na emeryturze i nie mogà s∏u˝yç nam swoim doÊwiadczeniem. 

Przygotowywaniu policjantów do ulicznej rzeczywistoÊci poÊwi´ca si´ zdecydowanie zbyt ma∏o czasu. Ale
aktywiÊci spo∏eczni, prawnicy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwoÊci i przywódcy lokalnych spo∏ecznoÊci
regularnie zapoznajà si´ z problemami dzielnicy i w rezultacie sà w stanie dbaç o jej bezpieczeƒstwo. 

Sedno wspó∏pracy mi´dzy mieszkaƒcami a wymiarem sprawiedliwoÊci trafnie ujà∏ Robert Peel, podkreÊla-
jàc, ˝e „policja to spo∏eczeƒstwo, a spo∏eczeƒstwo to policja”. Policjanci sà o tyle nietypowymi cz∏onkami
spo∏eczeƒstwa, ˝e „przez ca∏y czas w imi´ dobra ogólnego pilnujà przestrzegania zasad i obowiàzków cià˝à-
cych na ka˝dym obywatelu”. S∏owa te doskonale podsumowujà nowà taktyk´ zapobiegania i zwalczania
przest´pczoÊci – taktyk´, która ma byç oparta na wspó∏pracy policjant–obywatel i która jest coraz szerzej
wprowadzana w ˝ycie. (...) ■

GEORGE L. KELLING, CATHERINE M. COLES
(fragment ksià˝ki pt. „Wybite szyby”)

Biblia dla prewencji

02.14-15  25-01-06  13:05  Page 15



STRZA¸ OSTRZEGAWCZY  Nieza∏atwione interwencje POLICJA 997        luty 2006 r.16

Krajobraz 
po linczu

W ∏odowo, niewielka wioska na Mazurach, po∏o˝ona z dala

od g∏ównych turystycznych szlaków. Stary koÊció∏ na wzgó-

rzu, kilkanaÊcie domów. Szaro i biednie. Na skraju wsi cmentarz.

Tu niedaleko, na ∏àce, feralnego lipcowego piàtku zginà∏ Józef C.

zwany Ciechankiem.

Mieszkaƒcy mówià, ˝e ich terroryzowa∏, ˝e si´ go bali, ˝e zawsze

mia∏ przy sobie nó˝ i ze wszystkimi szuka∏ zwady. 24 lata przesie-

dzia∏ w wi´zieniach. Umia∏ tylko piç i biç. Najbardziej swojà kon-

kubin´, ale oprócz niej ka˝dego, kto mu si´ nie spodoba∏. 

SPRAWIEDLIWOÂå WE W¸ASNE R¢CE
1 lipca ub.r. bez powodu zaczepi∏ Tomasza W. na jego w∏asnym 

podwórku. Zrani∏ go w r´k´ maczetà do obcinania ga∏´zi i uciek∏.

Po jakimÊ czasie wróci∏ i znów si´ awanturowa∏. Kiedy na pomoc 

zaatakowanemu zbiegli si´ bracia i sàsiedzi, Józef C., widzàc ich

przewag´, zaczà∏ uciekaç. Dopadli go w krzakach na ∏àce, kopali

i bili, czym kto mia∏. Sztachetami, kijami, ∏opatami. Na oczach 

ca∏ej wsi, która przyglàda∏a si´ temu z daleka. W ten sposób wy-

Siedmiu m´˝czyzn zat∏uk∏o na Êmierç
60-letniego recydywist´, 
który by∏ postrachem wsi. 
Zwolnieni z aresztu, czekajà na proces. 
Nie czujà si´ winni. I nie majà ˝adnych
wàtpliwoÊci, ˝e za wszystko odpowiedzialna
jest policja. Bo nie reagowa∏a na wezwania,
nie podj´∏a interwencji, nie udzieli∏a pomocy.
Przed sàdem w Olsztynie trwa proces dwóch
policjantów oskar˝onych o niedope∏nienie
obowiàzków s∏u˝bowych. Pozostaje jednak
pytanie, czy ich zaniedbanie mo˝e byç
usprawiedliwieniem czynu mieszkaƒców?

mierzyli mu sprawiedliwoÊç za wszystko z∏o, które czyni∏. Swojà

sprawiedliwoÊç. 

Ofiara zmar∏a, a oni zostali zatrzymani. Po czterech miesiàcach

aresztu zwolniono ich na skutek interwencji ministra sprawiedli-

woÊci.

– Wszystkiemu winna jest policja. Jakby przyjechali na czas, to

by go zabrali i do niczego by nie dosz∏o – twierdzà mieszkaƒcy 

W∏odowa. 

Na drugi dzieƒ po zdarzeniu prowadzili swoje Êledztwo. Gdy ju˝

odjechali policjanci i prokurator, jeden przez drugiego chodzili

na miejsce zabójstwa i oglàdali Êlady. I majà w∏asnà wersj´ wyda-

rzeƒ. ˚e „ch∏opaki” nie zabili Józefa C., tylko go pobili. A umar∏

póêniej.

– S∏ysza∏am, ˝e jak nasi z tej ∏àki, co go tam dopadli, wracali

do domów, to C. z daleka im si´ odgra˝a∏. A to znaczy, ˝e ˝y∏ 

wtedy jeszcze. Co si´ sta∏o póêniej, tego nie wiemy – przekonuje

Marlena W., ˝ona jednego z oskar˝onych. 

Wszyscy zgodnie powtarzajà, ˝e ze strony mieszkaƒców nie by∏

to atak na Józefa C., tylko obrona przed nim. WieÊ by∏a terroryzo-

wana, a policja nie reagowa∏a, wi´c byli zmuszeni wziàç sprawy

w swoje r´ce. Tego dnia kilkakrotnie zwracali si´ o pomoc do ko-

misariatu w Dobrym MieÊcie. Bezskutecznie. 

WPISY W KSIÑ˚CE INTERWENCJI 
1 lipca po po∏udniu s∏u˝b´ pe∏nili: dy˝urny – st. sier˝. Bogus∏aw S.,

policjant operacyjny – asp. Andrzej J. i dwuosobowy zmotoryzowa-

ny patrol prewencji. 

Pierwsze powiadomienie o tym, ˝e Józef C. rozrabia u swojej

konkubiny we W∏odowie przyj´to o 17.05. W ksià˝ce interwencji

odnotowano: „Pijany Józef C. wszczà∏ awantur´, zg∏oszenie odwo-
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zujàc skaleczonà przez Józefa C. r´k´. Zapis w ksià˝ce brzmi: 

„Pijany Józef C. wszczà∏ awantur´ i zrani∏ zg∏aszajàcego”. Godzi-

na rozpocz´cia interwencji – 18.05, zakoƒczenia – 18.16. W rubry-

ce „sposób za∏atwienia” wpisano: „Pouczony, ˝e powy˝sza sprawa

kwalifikuje si´ z powództwa cywilnego”. Czwarty wpis, dokonany

o 21.30, jest najkrótszy: „Zabójstwo Józefa C.”. 

Nawet tak lakoniczne zdania wyraênie pokazujà, jak ros∏o zagro-

˝enie. A przecie˝ dy˝urny wys∏ucha∏ znacznie d∏u˝szych relacji

osób zg∏aszajàcych si´ po pomoc.

ZEZNANIA ÂWIADKÓW
Jadwiga R. (drugie zg∏oszenie – przez telefon): Powiedzia∏am, ˝e
Ciechanek pocz´stowa∏ cz∏owieka no˝em i uciek∏. Spyta∏am, co mamy
robiç. Policjant odpowiedzia∏, ˝eby czekaç, bo jest du˝o interwencji,
a kiedy powiedzia∏am, ˝e si´ boj´, bo on tak˝e mnie grozi∏, to kaza∏ mi
zamknàç okna, drzwi i czekaç.

Marlena W. (trzecie zg∏oszenie – wraz z m´˝em w komisariacie):

Kiedy powiedzieliÊmy, ˝e si´ boimy, dy˝urny zapyta∏ z uÊmieszkiem,
czy daç nam ochron´. Wtedy zacz´∏am mówiç podniesionym g∏osem,
˝e C. jest niebezpieczny, na co funkcjonariusz odpowiedzia∏ mi, ˝ebym
si´ nie dar∏a, gdy˝ sà wa˝niejsze sprawy, bo mo˝e akurat teraz

∏ane, poniewa˝ sprawca zbieg∏”. O 18.00 do komisariatu z proÊbà

o pomoc w tej samej sprawie zadzwoni∏a inna osoba (tym razem 

by∏a to córka wspomnianej konkubiny). „Pijany Józef C. grozi po-

biciem” – zapisa∏ dy˝urny. Przy tej informacji brak adnotacji o go-

dzinie rozpocz´cia interwencji oraz o sposobie jej zakoƒczenia, 

co oznacza, ˝e ze strony miejscowej policji nie by∏o ˝adnej reakcji.

Trzecie zawiadomienie dotyczàce tej samej sprawy pochodzi∏o

od Tomasza W., który do komisariatu przyjecha∏ wraz z ˝onà, poka-

▲
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gdzieÊ mà˝ bije ˝on´. Powiedzia∏am, ˝e przecie˝ C. zra-
ni∏ mojego m´˝a i spyta∏am, czy mamy czekaç, a˝ wyr˝nie
ca∏à rodzin´, a on na to: „wielka mi rana, widzia∏em gor-
sze rzeczy”.

Dy˝urny skierowa∏ ma∏˝onków W. do asp. Andrzeja

J., który jednak nie przyjà∏ od nich zawiadomienia

o przest´pstwie, ale pouczy∏, ˝e sprawa kwalifikuje si´

jako cywilna, z powództwa cywilnego (!).

Jadwiga R. (czwarte zg∏oszenie, 21.30): Jak ju˝ by∏o
po wszystkim (podkr. red.) zadzwoni∏am do komisaria-
tu, ˝e Józef C. le˝y w krzakach mocno poobijany. Powie-
dzia∏am: zróbcie z nim coÊ. Jak chcecie, to go sobie ratuj-
cie. Policjant wypytywa∏, czy to sà rany ci´te czy k∏ute.
Powiedzia∏, ˝e tym si´ zajmà. Przyjechali o 22.00.

WYJAÂNIENIA POLICJANTÓW
W efekcie przeprowadzonego przez Inspektorat KWP

post´powania wyjaÊniajàcego st. sier˝. Bogus∏aw S. 

zosta∏ zwolniony, asp. Andrzeja J. natomiast ukarano

opinià o niepe∏nej przydatnoÊci do s∏u˝by (zwolni∏ si´

dwa miesiàce póêniej). Prokurator postawi∏ im zarzut

o niedope∏nienie obowiàzków s∏u˝bowych (art. 231

par. 1 k.k.).

By∏y dy˝urny nie czuje si´ winny. T∏umaczy, ˝e tego

popo∏udnia mia∏ do dyspozycji tylko jeden patrol,

a zg∏oszeƒ (w ciàgu ca∏ego dnia) by∏o 19. Wed∏ug niego

informacja, ˝e ktoÊ po pijanemu wszczà∏ awantur´

i uciek∏, nie brzmia∏a groênie, raczej wskazywa∏a, i˝

nic si´ nie dzieje. Potem by∏o drugie powiadomienie

z W∏odowa, ale wtedy policjanci przeprowadzali inter-

wencj´ domowà, bo pijany mà˝ bi∏ ˝on´. Nast´p-

na sprawa mia∏a miejsce kilka kilometrów od poprzed-

niej, wi´c wysy∏a∏ ten jedyny patrol po kolei, tak jak

wynika∏o z trasy. W∏odowo by∏o na koƒcu.

– Dy˝urny kierowa∏ si´ ekonomikà, a nie wagà zda-

rzeƒ – mówi podinsp. Krzysztof Âwi´cicki, komendant

miejski Policji w Olsztynie. – Chocia˝ tak naprawd´

trudno oceniç, czy wczeÊniej trzeba wys∏aç funkcjona-

riuszy tam, gdzie mà˝ bije ˝on´, czy tam, gdzie jest

awantura sàsiedzka. 

Nie ma jednak wàtpliwoÊci, ˝e policjant zawini∏. 

Podobnie uwa˝a kom. Mieczys∏aw Wójcik, komen-

dant komisariatu w Nowym MieÊcie, bezpoÊredni

prze∏o˝ony Bogus∏awa S.

– Nale˝a∏o przerwaç trwajàcà interwencj´ i czym

pr´dzej wys∏aç radiowóz do W∏odowa. O ile po pierw-

szym zg∏oszeniu dy˝urny móg∏ nie zdawaç sobie spra-

wy z sytuacji, to przy drugim, gdy ludzie osobiÊcie

przyjechali do komisariatu, a m´˝czyzna by∏ skaleczo-

ny, powinno zapaliç mu si´ w g∏owie czerwone Êwia-

te∏ko – mówi. Wójcika nie przekonujà t∏umaczenia, ˝e

st. sier˝. S. nie dysponowa∏ wystarczajàcà liczbà patro-

li. – Mia∏ mo˝liwoÊç zg∏osiç problem swojemu odpo-

wiednikowi w komendzie miasta. Albo zadzwoniç

do mnie z proÊbà o pomoc.

Bogus∏aw S. by∏ policjantem z 23-letnim sta˝em

s∏u˝by. O braku doÊwiadczenia nie ma wi´c mowy. Co

zatem zdecydowa∏o o jego zachowaniu: niedbalstwo

czy rutyna? 

Drugi ukarany, funkcjonariusz pionu operacyjnego

asp. Andrzej J., nie przyjà∏ od Tomasza W. i jego ˝ony

zawiadomienia o przest´pstwie, lecz poinformowa∏

ich, ˝eby skierowali spraw´ do sàdu z powództwa cy-

wilnego. Chcia∏ pozbyç si´ k∏opotu czy zabrak∏o mu

podstawowej wiedzy prawnej?

Obaj wymienieni nie chcieli rozmawiaç z dziennika-

rzem „Policji 997”. Powiedzieli tylko, ˝e nie majà za-

ufania do prasy, gdy˝ ju˝ przed wyrokiem sàdu okrzyk-

n´∏a ich winnymi. Jedna z gazet zamieÊci∏a ich adresy

i zrobione im z ukrycia zdj´cia. 

Podczas pierwszej rozprawy policjanci nie przyznali

si´ do winy. Nast´pna rozprawa – 22 lutego br.

W OCENIE PRAWNIKÓW
Prokurator Mieczys∏aw Orzechowski z Prokuratury

Okr´gowej w Olsztynie okreÊla czyn funkcjonariuszy

jako typowe przest´pstwo urz´dnicze. Ale nie zgadza

si´ z opinià, ˝e temu, co si´ sta∏o we W∏odowie, 

winna jest policja. 

– Nieprawdà jest, ˝e Józef C. terroryzowa∏ ca∏à wieÊ,

a komisariat nie reagowa∏ – mówi. – Trzy tygodnie

przed tym zdarzeniem wszcz´to przeciwko C. spraw´

o zn´canie. Jego konkubina w wyniku pobicia trafi∏a

do szpitala. Dzielnicowy d∏ugo jà namawia∏, ˝eby z∏o-

˝y∏a zawiadomienie o przest´pstwie. WczeÊniej dwu-

krotnie funkcjonariusze interweniowali, kiedy awan-

turowa∏ si´ po pijanemu. Raz pokrzywdzona odwo∏a∏a

zg∏oszenie w ostatniej chwili, za drugim razem C.

uciek∏ przed przyjazdem radiowozu.

– Dobrze znam t´ wieÊ i nigdy nikt nie mówi∏ mi, 

˝e mieszkaƒcy czujà si´ przez Józefa C. zagro˝eni

– mówi dzielnicowy z W∏odowa sier˝. szt. Andrzej S´k.

– On mieszka∏ w sàsiednim Brzydowie i we W∏odowie

bywa∏ rzadko. Cz´Êciej zaczà∏ si´ pojawiaç dopiero

na dwa miesiàce przed zdarzeniem, bo tu przenios∏a

si´ jego konkubina. I C. nachodzi∏ g∏ównie jà. Gdyby

rzeczywiÊcie terroryzowa∏ ca∏à wieÊ, jak to dziÊ mówià,

to na pewno bym o tym wiedzia∏. Mieszkam w sàsied-

niej miejscowoÊci i ludzie z ró˝nymi sprawami

do mnie przychodzà, cz´sto wieczorami, do domu.

O tym, ˝e mieszkaƒcy W∏odowa czujà si´ zastrasze-

ni, nie s∏ysza∏ tak˝e nigdy wczeÊniej Janusz Sypiaƒski,

wójt gminy. 

– Nie dociera∏y do mnie ˝adne skargi ani na zagro-

˝enie, ani na bezczynnoÊç stró˝ów prawa. Ludzie na-

rzekajà tylko, ˝e mamy za ma∏o policjantów, ˝e powin-

niÊmy mieç swój posterunek – mówi. 

– Funkcjonariusze padli ofiarà medialnej nagonki.

Owszem, êle wykonali swoje obowiàzki, ale ich 

wina zosta∏a wyolbrzymiona – uwa˝a prokurator Orze-

chowski. – Zrzucajàc ca∏à odpowiedzialnoÊç na policj´,

szuka si´ usprawiedliwienia dla prawdziwych spraw-

ców przest´pstwa.

Podobnego zdania jest prof. Marian Filar z Uniwer-

sytetu im. Miko∏aja Kopernika w Toruniu, znany praw-

nik.

– Taka sprawiedliwoÊç ludowa to zwyk∏y samosàd.

Mieszkaƒcy W∏odowa usi∏ujà wywo∏aç wra˝enie, ˝e

dzia∏ali w obronie koniecznej i takà tez´ forsujà nie-

które media – mówi. – To jest bzdura tak oczywista, ˝e

nie powiedzia∏by tego nawet student pierwszego roku

Co do zachowania funkcjonariuszy w tej sprawie profesor uwa˝a,
˝e nie zareagowali szybko i skutecznie, ale rozumie, 
i˝ wynika to zarówno z ich zaniedbania, jak i z braków, z którymi
boryka si´ ta s∏u˝ba. 
– Przerzucanie na policj´ ca∏ej odpowiedzialnoÊci za to, 
co si´ sta∏o we W∏odowie, jest zamazywaniem prawdy i grubym
nadu˝yciem – mówi prof. Marian Filar.

▲
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prawa. Zatrzymanie sprawców w areszcie by∏o nato-

miast niepotrzebne i dobrze si´ sta∏o, ˝e zostali zwol-

nieni. Odnosz´ jednak wra˝enie, ˝e ci ludzie zrozu-

mieli to jako zapowiedê uniewinnienia. Takie myÊle-

nie podsycajà media, robiàc bardzo niebezpiecznà

z punktu widzenia prawa robot´.

Co do zachowania funkcjonariuszy w tej sprawie

profesor uwa˝a, ˝e nie zareagowali szybko i skutecz-

nie, ale rozumie, i˝ wynika to zarówno z ich zaniedba-

nia, jak i z braków, z którymi boryka si´ ta s∏u˝ba. 

– Przerzucanie na policj´ ca∏ej odpowiedzialnoÊci

za to, co si´ sta∏o we W∏odowie, jest zamazywaniem

prawdy i grubym nadu˝yciem – mówi.

PÓ¸ ROKU PÓèNIEJ
Po dramatycznych wydarzeniach ukarani zostali ci,

którzy zawinili, ale warmiƒska policja te˝ próbuje wy-

ciàgnàç wnioski. Na polecenie zast´pcy komendanta

wojewódzkiego  insp. Krzysztofa Staraƒczaka dokonano

analizy pracy s∏u˝b patrolowych i dy˝urnych. Odnale-

ziono i spisano najbardziej drastyczne przypadki êle

za∏atwionych interwencji w ostatnich latach. 

– Na podstawie takich „wpadek” przeprowadzili-

Êmy w Szczytnie szkolenie dla dy˝urnych, naczelni-

ków sztabów i koordynatorów pracy dy˝urnych. Doko-

naliÊmy zmian w strukturze pionu prewencji w woje-

wództwie tak, aby zwi´kszyç s∏u˝b´ patrolowà – wy-

mienia Staraƒczak. – Badamy czas dojazdu patrolu

do zdarzenia i szukamy, co mo˝na poprawiç, ˝eby

w mieÊcie nie przekracza∏ on 15, a na wsi 30 minut.

Odchodzimy od specjalizacji w ma∏ych komisariatach,

aby ka˝dy policjant móg∏ byç wys∏any do przeprowa-

dzenia interwencji.

Krzysztof Staraƒczak pó∏ roku po zdarzeniu we W∏o-

dowie mówi:

– Takie sytuacje powinny nas czegoÊ uczyç i mam

nadziej´, ˝e przerobiliÊmy t´ lekcj´... 

– Wzi´liÊmy na siebie swojà cz´Êç winy i wyciàgn´-

liÊmy wnioski – zapewnia komendant Wójcik. – Ci´˝-

ko si´ teraz pracuje w Dobrym MieÊcie, ale moi ludzie

zacisn´li z´by i mówià: Musimy zrobiç wszystko, ˝eby

odbudowaç spo∏eczne zaufanie.

Mieszkaƒcy wioski po tragedii, w jakiej uczestniczy-

li, te˝ sà zgodni w ocenach: Po pierwsze – wszystkie-

mu winna jest policja. Po drugie – dobrze si´ sta∏o, ˝e

Józef C. nie ˝yje. 

– Nie ˝al mi go ani troch´, ch∏opaków mi tylko szko-

da, ˝e za niego musieli siedzieç – mówi stara kobieta,

podparta laskà, na Êrodku wyboistej drogi. 

– Ale przecie˝ to cz∏owiek by∏... 

– E, tam, jaki to cz∏owiek. Dobrze si´ sta∏o. Naresz-

cie spokój tu b´dzie – dodaje jej sàsiad. ■
EL˚BIETA SITEK

zdj. podkom. Wojciech Sokó∏ (KWP w Olsztynie)
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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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– Naprodukowano w przepisach wewn´trznych tyle specjalizacji,

a teraz bawimy si´ w szyldy i nazwy – komentuje insp. Bukowski.

– Tymczasem zasadnicze powinno byç szkolenie podstawowe

o profilu prewencyjnym, nast´pnie specjalistyczne, zale˝ne od pre-

dyspozycji policjanta, a póêniej doskonalàce, bo uczyç si´ trzeba

ciàgle.

Za mnogoÊcià programów nie sz∏a jakoÊç. By∏y prze∏adowane 

informacjami, czasami zupe∏nie niepotrzebnymi.

TEORIA A PRAKTYKA
Niemal standardowym zarzutem policjantów wobec szkó∏ jest fa-

szerowanie s∏uchaczy wiedzà teoretycznà, odstajàcà od realiów

s∏u˝by.

– Nie mo˝na tak mówiç, skoro programy uk∏adane sà i oceniane

wspólnie przez teoretyków i praktyków – broni szkó∏ insp. Marek

Zawartka, komendant SP w Katowicach. – Za krótkie sà natomiast

praktyki wyk∏adowców w jednostkach terenowych. Zgodnie z za-

rzàdzeniem komendanta g∏ównego, trwajà od 1 do 3 miesi´cy. Po-

winny zaÊ od 6 do 12. W tym czasie ch´tnie widzia∏bym u siebie

„liniowca” do nauki praktycznej cz´Êci zawodu.

Identyczny osàd ma komendant Caliƒski, który porusza jeszcze

jeden problem dotyczàcy przygotowania kadry.

– Jak mo˝na uczyç w szkole przez 30 lat? – pyta. – Przecie˝ wia-

domo, ˝e taki ktoÊ klepie wcià˝ to samo.

Odwrotnych sytuacji nie brakuje – choç szko∏y zabiegajà o prak-

tyków, uczà w nich te˝ ludzie z minimalnà wiedzà zawodowà, 

a czasami nawet ˝yciowà.

– Jednym z wyk∏adowców prewencji by∏a Êwie˝o upieczona pod-

komisarz, która po maturze zda∏a do Szczytna – wspomina st. post.

Jerzy Lech.

DOSKONALENIE ZAWODOWE
Decyzja z marca 2003 roku podj´ta przez ówczesnego komendanta

g∏ównego gen. insp. Antoniego Kowalczyka o likwidacji 14 woje-

wódzkich oÊrodków szkolenia, t∏umaczona koniecznoÊcià oszcz´d-

noÊci, przynios∏a op∏akane skutki. Prowadzenie kursów podstawo-

wych dla ok. 4000 osób przyjmowanych rocznie do Policji spad∏o

na szko∏y, które ∏àcznie dysponujà tylko 4200 miejscami.

– Zdezorganizowane zosta∏o prowadzenie szkoleƒ specjalistycz-

nych, oczekuje na nie zbyt wielu policjantów (wed∏ug ró˝nych sza-

cunków, od kilku do kilkunastu tysi´cy – przyp. aut.) – mówi nad-

insp. Henryk Tusiƒski, komendant wojewódzki Policji w Poznaniu.

– Odtworzenie oÊrodków szkolenia to teraz jedna ze spraw priory-

tetowych.

I kosztownych, trzeba dodaç. W latach 2004–2005 uda∏o si´

przywróciç trzy placówki. Poch∏on´∏o to 90 proc. oszcz´dnoÊci, ja-

kie mia∏a daç likwidacja czternastu.

– Infrastruktur´ da si´ odtworzyç, ale co si´ sta∏o z ludêmi, któ-

rzy tam uczyli? – zastanawia∏ si´ na spotkaniu ze zwiàzkowcami

Marek Bieƒkowski, komendant g∏ówny Policji, nawiàzujàc do sta-

nowiska NSZZ Policjantów w sprawie szkolnictwa policyjnego,

w którym mowa m.in. o tym problemie.

Sytuacj´ mia∏y ratowaç szkolenia eksternistyczne, ale sprawdza-

jà si´ Êrednio. Uczestnicy przyje˝d˝ajà tylko na tzw. zjazdy, uczàc

si´ samodzielnie mi´dzy jednym a drugim. Pogodzenie tego z pra-

cà bywa trudne. Problematyczne jest te˝ podejÊcie dydaktyków,

którzy (s∏usznie lub nie), powàtpiewajàc w efektywnoÊç nauki w∏a-

snej, gorliwie zmieniajà egzaminy w „rzezie niewiniàtek”. Na 91
osób (...) z prawa materialnego uwalili 74 i to po obni˝eniu kryteriów.
W przeciwnym wypadku zda∏yby 2 (...). Wed∏ug KGP za∏o˝eniem sys-
temu eksternistycznego jest minimum kosztów, maksimum przeszkolo-
nych ludzi. Tylko przy takim podejÊciu (...) tego kursu (PG – przyp.

aut.) nikt nie ukoƒczy (IFP, „greg30”). 

Od∏ogiem le˝à szkolenia j´zykowe dla policjantów, choç tu po-

wodem jest niesprecyzowanie, jaki stopieƒ znajomoÊci j´zyka jest

niezb´dny na danym stanowisku. Policja, razem z British Council,

przygotowa∏a 6-stopniowy kurs angielskiego. Komendanci woje-

wódzcy przys∏ali zapotrzebowania na przeszkolenie 11 tys. funkcjo-

nariuszy. Ponad si∏y szkó∏.

ZMIANY ORGANIZACYJNE
W odpowiedzi na uwagi kontrolerów NIK komendant Bieƒkowski

poleci∏ usunàç nieprawid∏owoÊci. Ju˝ odtwarzane jest Biuro Kadr

i Szkolenia oraz przygotowywane sà bardziej praktyczne progra-

my: 6-miesi´czne szkolenie podstawowe i 3-miesi´czne specjali-

styczne. Reaktywowane zostanà oÊrodki szkolenia, przebudowie

ulegnie system doskonalenia zawodowego, a WSPol. poprowa-

dzi 3,5-miesi´czne szkolenia mened˝erskie (oficerskie) i zorgani-

zuje studia licencjackie z zakresu bezpieczeƒstwa wewn´trznego

(tak˝e dla cywilów).

Wyglàda na to, ˝e zmiany w znacznym stopniu spe∏niajà oczeki-

wania policjantów, ale... nie wystarczà.

– Mo˝e odpowiednio u∏o˝ony system awansu poziomego spowo-

dowa∏by, ˝e przyzwoite pieniàdze mo˝na by zarabiaç, b´dàc tylko

sier˝antem czy starszym posterunkowym, pod warunkiem ˝e jest

si´ dobrym fachowcem? – pyta retorycznie jeden z warszawskich

dzielnicowych.

Dotychczas taki system nie powsta∏. Do dziÊ jednak pozostaje

tylko awans w stopniu, po przejÊciu kolejnego kursu. Obserwowaç

wi´c mo˝na osobliwy „p´d do wiedzy”. W najwi´kszym chyba stop-

niu dotyczy to szkoleƒ oficerskich, które prowadzone sà bez 

analizy, ilu oficerów potrzeba w Policji.

– Nie b´d´ wypowiada∏ si´ na ich temat, choç zastanawiam si´,

czy nied∏ugo ruchem na skrzy˝owaniu b´dà kierowaç oficerowie

– ujmuje krótko spraw´ insp. Caliƒski.

– Tylko osoby na stanowiskach kierowniczych powinny byç ofi-

cerami – uwa˝a podinsp. Piotr Bogdalski, p.o. komendanta rektora

WSPol. – Stosownie do tego trzeba zmodyfikowaç kursy 

▲
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oficerskie na wzór obecnych szkoleƒ mened˝erskich I stop-

nia i przygotowywanych II stopnia.

ZMIANA MENTALNOÂCI
Nie nauczajà, tylko (...) GNOJÑ kursantów i za wszelkà cen´ starajà
si´ im udowodniç, ˝e sà nieukami. W ten sposób silnej Policji nie zbu-

dujemy (...). Powinno traktowaç si´ kursanta (szczególnie tego pozosta-
jàcego w s∏u˝bie sta∏ej, czasami majàcego ju˝ wiek emerytalny) jako
partnera, a nie cz´Êç masy BARANÓW (IFP, „greg30”).

– S∏uchacz musi byç postrzegany jako kolega z tej samej firmy.

Warto by wyk∏adowcy pami´tali, ˝e to raczej nie oni, a ich ucznio-

wie na co dzieƒ nadstawiajà g∏ow´ – mówi insp. Caliƒski. – Wpro-

wadzamy zasad´, ˝e z wyjàtkiem s∏uchaczy szkoleƒ podstawowych,

którzy pozostanà w systemie koszarowym, inni mogà po zaj´ciach

robiç, co chcà. Majà tylko w porzàdku i punktualnie stawiç si´ na-

zajutrz na zaj´ciach. JeÊli nie, b´dà wydalani, a o konsekwencjach

zadecydujà ich prze∏o˝eni w jednostkach.

Drugim problemem jest ∏apownictwo – przys∏owiowa tajemnica

poliszynela. Wstydliwe milczenie przerwano w 2004 roku w CSP,

gdzie w pokazowej akcji, na oczach s∏uchaczy funkcjonariusze 

Biura Spraw Wewn´trznych wyprowadzili w kajdankach pi´cioro

wyk∏adowców. Od lutego 2005 r. Prokuratura Okr´gowa w Olsztynie

prowadzi Êledztwo w sprawie przecieku ujawnionego w WSPol. Nie

wiadomo, kto udost´pni∏ s∏uchaczom projekt karty z odpowiedzia-

mi na zadania praktyczne na egzamin oficerski pionu kryminalnego.

– By∏o kilkanaÊcie identycznych odpowiedzi, nawet z powielo-

nym b∏´dem interpunkcyjnym, wi´c nie ma mowy o przypadku

– mówi Mieczys∏aw Orzechowski, rzecznik prokuratury. 

Te sprawy stanowià wierzcho∏ek góry lodowej. Pokazujà to liczne

g∏osy w, wywo∏anej przez Caliƒskiego, dyskusji o nieprawid∏owo-

Êciach w szko∏ach, np.: Temat, który Pan poruszy∏, niewàtpliwie jest
,,wrzodem na d...” naszej instytucji (IFP, „bobo 1959”). Wyplenienie

procederu wr´czania „skromnych upominków na zakoƒczenie 

kursu” mo˝e byç jednak trudniejsze ni˝ utworzenie sensownych

programów i reaktywacja oÊrodków szkolenia razem wzi´te. ■
PRZEMYS¸AW KACAK

zdj. Wojciech Basiƒski

▲
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W1998 roku 27 policjantów pope∏ni∏o samobój-

stwo, w nast´pnych latach odpowiednio

– 31, 25, 24, 25, 17, 19 i w roku 2005 – 12.

Co wp∏ywa na podj´cie decyzji o samobójstwie?

Brunon Ho∏yst w liczàcej ponad 1200 stron pracy pt.

„Suicydologia” stwierdza, ˝e tymi czynnikami sà: oce-

na w∏asnej osoby, jej wartoÊci w zwiàzkach z ludêmi,

ocena przysz∏oÊci swojej i innych, zmienione prze˝y-

wanie. Rol´ motywujàcà odgrywajà elementy wo∏ania

o pomoc lub te˝ instrumentalno-manipulacyjne, altru-

istyczne, autoagresywne i agresywne. 

Zanim zamach samobójczy stanie si´ faktem, jest

wczeÊniej czynem wyobra˝onym, upragnionym, usi∏o-

wanym. Pierwsze symptomy nie∏atwo dostrzec „go∏ym

okiem” zwyk∏ego obserwatora. A wtedy akurat ewen-

tualne dzia∏ania zapobiegawcze mia∏yby najwi´ksze

szanse powodzenia.

– Prowadzimy profilaktyk´ w systemie ciàg∏ym,

na szkoleniach w ramach doskonalenia zawodowego,

˝eby uwra˝liwiç ludzi na zachowania i sygna∏y mogàce

Êwiadczyç o tendencjach samobójczych – mówi pod-

insp. Ma∏gorzata Chmielewska, psycholog koordyna-

tor w KGP. – Trzeba przekazaç wiedz´ o tym, na co

zwracaç uwag´. Innà formà reakcji jest debriefing.

Prowadzi si´ go po próbie samobójczej na terenie jed-

nostki, by intelektualnie uporzàdkowaç wydarzenie,

by zapobiec zjawisku „zara˝enia si´” samobójstwem

i odreagowaç emocjonalnie. Nie wolno w tym momen-

cie wkraczaç z profilaktykà, bo wp´dza si´ ludzi w po-

czucie winy! O Bo˝e, myÊlà, widzia∏em to i tamto,

a nic nie zrobi∏em.

Koledzy z wydzia∏u czy komendy, gdzie dosz∏o

do tragedii, mogà i powinni o tym rozmawiaç, ponie-

wa˝ nie jest to „wa∏kowanie tematu”, lecz zachowanie

prawid∏owe w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie

„dlaczego?”. 

✩
Niemal ka˝demu, gdy sprawy wymykajà si´ spod

kontroli i brakuje si∏, zdarzy∏o si´ pomyÊleç: „ju˝ nie

wytrzymam”, „chyba si´ zabij´”, „mam doÊç”. Ale

przychodzi kolejny dzieƒ i ˝ycie toczy si´ dalej. Z po-

tencjalnym samobójcà jest inaczej. Zaw´˝enie pola

ÊwiadomoÊci kieruje go ku jednemu tylko rozwiàzaniu. 

Czy mo˝na przebiç si´ przez t´ skorup´ i przywró-

ciç ch´ç ˝ycia? Tak. Choç to nie∏atwe. W 1999 roku

by∏o 15, w 2000 – 14 interwencji psychologicznych

wobec postaw suicydalnych policjantów bàdê pracow-

ników Policji, w latach kolejnych – 48, 79, 52, 78.

Mo˝na z du˝à dozà prawdopodobieƒstwa stwierdziç,

˝e psychologowie zatrzymali te osoby na drodze do sa-

mounicestwienia. Sta∏o si´ to najcz´Êciej dzi´ki naj-

bli˝szym kolegom i prze∏o˝onym, którzy dostrzegli

niepokojàce, choç cz´sto dyskretne, symptomy. 

Warto wi´c wcià˝ przypominaç, na co zwracaç szcze-

gólnà uwag´, co powinno zabrzmieç jak dzwonek alar-

mowy.

Najpierw pojawia si´ obsesyjne mówienie o bezsen-

sie egzystencji, o samobójstwie, pogrzebie, Êmierci.

Towarzyszy temu zmiana zachowaƒ, postawy, wyglà-

du. KtoÊ schludny staje si´ zaniedbany, ktoÊ oddany

pracy traci zainteresowanie nià, patrzy w dal nieobec-

nym wzrokiem, przeglàda zdj´cia, milknie. Znany 

ba∏aganiarz zaczyna ni stàd, ni zowàd metodycznie 

porzàdkowaç papiery, czyÊciç biurko lub odwrotnie. 

✩
Pod∏o˝e psychologiczne samobójstw w policyjnym

Êrodowisku jest skomplikowane i wynika w du˝ej mie-

rze – podobnie jak w przypadku problemów alkoholo-

wych czy wypalenia zawodowego – ze specyfiki zawo-

Pojedyncze zdarzenie, konflikt, stres –
nie prowadzà do targni´cia si´ na w∏asne ˝ycie.
Dopiero pi´trzàce si´ problemy 
mogà byç niebezpieczne. 
Niektórzy nie wytrzymujà...

Kiedy majà doÊç
Najcz´Êciej samobójstwo w Policji pope∏nia m∏ody m´˝czyzna, ze sta˝em 10–15 lat s∏u˝by, 

z wykszta∏ceniem Êrednim, podoficer, z pionu prewencji.

èród∏em podwy˝szonego ryzyka samobójstw w Policji jest zawodowy stres.

Co pomaga zwalczaç stres?
✔ Wiara, oparcie w bliskich
✔ Doradztwo, terapia, samokszta∏cenie
✔ Relaks, dieta, çwiczenia
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du, której zmieniç si´ nie da. Do codziennych trudów,

ryzyka i niebezpieczeƒstw – rodzàcych konflikty

w kontakcie ze zwyk∏ym obywatelem (agresja, szyder-

stwo, pogró˝ki), a˝ po realne zagro˝enia w kontakcie

z przest´pcà – dochodzà nieprawid∏owoÊci w sferze

stosunków s∏u˝bowych.

Policjanci traktowani sà przedmiotowo, wcià˝ stra-

szy si´ ich karami dyscyplinarnymi, co stanowi niedo-

brà, l´kowà motywacj´ do pracy. S∏abo dzia∏a system

zach´t do podnoszenia kwalifikacji, stàd niewystarcza-

jàcy jest poziom wiedzy zawodowej. Stale wzrasta ob-

cià˝enie pracà, tak˝e biurokratycznà (nieefektywnà

i z natury trudno dostrzegalnà), a to wszystko odbywa

si´ w warunkach socjalnych bardzo odleg∏ych, jak wia-

domo, od idea∏u. 

Silnie stresujàca s∏u˝ba wywiera równie˝ wp∏yw

na sfer´ ˝ycia osobistego. Ciàg∏a nieobecnoÊç w domu

lub nerwowoÊç policjanta bywa zarzewiem konfliktów

ma∏˝eƒskich i rodzinnych, pot´gowanych czasami

przez problem alkoholowy. Sytuacj´ pogarszajà dodat-

kowo kwestie materialne: zad∏u˝enie w bankach lub

kasach kole˝eƒskich, niski poziom ˝ycia, brak miesz-

kania. I nadal niezadowalajàcy poziom spo∏ecznej 

akceptacji zawodu... 

✩

Nie ka˝dy mo˝e i powinien zostaç policjantem. 

Liczà si´ mi´dzy innymi dojrza∏oÊç emocjonalna oraz

wysoka odpornoÊç na stres. Ale ci´˝ka s∏u˝ba robi swo-

je. Wczorajszy m∏ody entuzjasta zaczyna zdradzaç 

objawy fizyczne i psychiczne stresu, takie jak: bezsen-

noÊç, sta∏e zm´czenie, ból g∏owy, ciàg∏a irytacja, Êwia-

domoÊç t∏umionej z∏oÊci, niezdolnoÊç okazywania

prawdziwych uczuç, trudnoÊci z koncentracjà.

Szko∏y Policji w niedostatecznym stopniu przygoto-

wujà funkcjonariuszy do stawiania czo∏a trudnym

chwilom. Nie wynoszà oni ze szkó∏ ani stosownej wie-

dzy, ani umiej´tnoÊci. 

Pisze o tym dr Ma∏gorzata Toeplitz-Winiewska

z UW, przewodniczàca Polskiego Towarzystwa Psycho-

logicznego, w opinii dla NIK: „Praca policjanta polega

przede wszystkim na kontakcie z drugim, trudnym

cz∏owiekiem w warunkach sta∏ego zagro˝enia. Pro-

gram ca∏kowicie pomija wa˝ne treÊci psychologiczne

odnoszàce si´ do podstawowych umiej´tnoÊci pozo-

stawania w relacji z innymi ludêmi oraz nawiàzywania

kontaktu, komunikacji interpersonalnej, rozumienia

sytuacji spo∏ecznej, stylów funkcjonowania w momen-

tach trudnych itp. Autorzy programu zapisali, co praw-

da, ˝e kursant musi posiadaç podstawowe umiej´tno-

Êci z zakresu komunikacji interpersonalnej, ale prze-

znaczajà na to dwie godziny i to przy okazji tematów

o udzielaniu informacji mediom”.

✩

Najcz´Êciej samobójstwo w Policji pope∏nia m∏ody

m´˝czyzna, ze sta˝em 10–15 lat s∏u˝by, z wykszta∏ce-

niem Êrednim, podoficer, z pionu prewencji. WÊród

najbardziej prawdopodobnych motywów, wskazywa-

nych w analizie psychologicznej, dominujà problemy

rodzinne, zawód mi∏osny, warunki ekonomiczne, uza-

le˝nienie alkoholowe, przewlek∏e problemy psychoso-

matyczne, pogorszenie si´ sytuacji zawodowej. W zde-

cydowanej wi´kszoÊci przypadków ca∏a rodzina tra-

gicznie zmar∏ej osoby wyra˝a zgod´ na obj´cie opiekà

przez policyjnych psychologów.

Pod koniec lat dziewi´çdziesiàtych – kiedy s∏u˝ba

psychologów dopiero raczkowa∏a – wspó∏czynnik 

samobójstw na 100 tysi´cy osób wypada∏ w porówna-

niach bardzo niekorzystnie. I wynosi∏ na przyk∏ad dla

roku 1998: w ca∏ej populacji – 13,1, w wojsku – 16,2,

a w Policji – 27. Nie mo˝na zapominaç, ˝e w Polsce

oko∏o 80 proc. samobójców to niezmiennie od lat m´˝-

czyêni, a policyjne Êrodowisko zawodowe jest wybitnie

zmaskulinizowane.

W kolejnych latach wskaênik w ca∏ej populacji nie-

znacznie wzrasta∏, a w Policji – spada∏. W roku 2004

wynosi∏ 15,43 dla ogó∏u spo∏eczeƒstwa oraz 19 dla po-

licjantów.

Pozostaje jeszcze kwestia funkcjonariuszy, którzy

prze˝yli usi∏owanie samobójstwa. – To, czy jest dla

nich miejsce w Policji, nale˝y rozpatrywaç indywidual-

nie – stwierdza podinsp. Chmielewska. – Ka˝da taka

osoba jest zwykle kierowana na komisj´ lekarskà

i przez nià diagnozowana. Gdy oka˝e si´, ˝e na przy-

k∏ad zamach na w∏asne ˝ycie wynika z psychozy alko-

holowej, zaburzenia osobowoÊci lub rozwijajàcej si´

choroby psychicznej, to odpowiedê jest negatywna.

Gdy jest to efekt ci´˝kiej sytuacji i splotu przes∏anek,

nie mo˝na cz∏owieka przekreÊlaç, traktowaç jako nie-

pe∏nowartoÊciowego. ■
JOLANTA ÂLIFIERZ

zdj. Anna Michejda 

Jak mo˝e pomóc zwyk∏y cz∏owiek, 
kolega z pracy?

✔ Powinien cierpliwie wys∏uchaç, bez oceniania
i bez wypytywania

✔ Nie dà˝yç w rozmowie do obiektywizowania sytuacji
✔ Nie pocieszaç prostymi receptami 
✔ Po prostu daç zgod´ na poczucie krzywdy!
✔ JeÊli problem przerasta s∏uchacza, sygnalizuje to

psychologowi

Mity i przesàdy na temat samobójstwa
✔ Nigdy nie mo˝na zapobiec samobójstwu
✔ Kto prze˝y∏ samobójstwo, wi´cej go nie powtórzy
✔ Wszyscy samobójcy sà chorzy umys∏owo
✔ Kto gada o samobójstwie, na pewno go nie pope∏ni
✔ Samobójstwo przychodzi bez ostrze˝enia
✔ Takie sk∏onnoÊci sà dziedziczne
✔ To dzieje si´ wy∏àcznie z biedy i w biednych 

Êrodowiskach
✔ Samobójcy chcà umrzeç za wszelkà cen´
✔ Samobójcy nie chcà umrzeç, a jedynie manipulowaç

otoczeniem
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Teren jest trudny, górzysty, w du˝ej cz´-

Êci pokryty lasem. Od czasów ostatniej

wojny po ca∏ej Polsce krà˝à niesamowite

opowieÊci o chroniàcych si´ tu bandytach,

wyrzutkach spo∏eczeƒstwa czy dziwakach

uciekajàcych przed cywilizacjà. Ponowne

zasiedlanie spustoszonych po akcji „Wis∏a”

Bieszczadów spowodowa∏o nap∏yw ludno-

Êci z wielu miejsc w Polsce. O˝ywa∏y wy-

ludnione miejscowoÊci, ale wiele osad

do dzisiaj poroÊni´tych jest lasem. Biesz-

czady od dobrych paru lat prze˝ywajà tury-

styczny boom, ale to wcià˝ jeden z najrza-

dziej zaludnionych regionów kraju. 

ALBO TAK, ALBO NIE 
Powiat leski jest jednà z najm∏odszych

struktur na mapie Polski. Powsta∏ w 2002

roku, trzy lata po tzw. reformie administra-

cyjnej, dzi´ki staraniom mieszkaƒców i lo-

kalnych dzia∏aczy. Podzielono wtedy du˝y

powiat bieszczadzki na dwa mniejsze ze

stolicami w Lesku i Ustrzykach Dolnych. 

– Bezpieczeƒstwo na naszym terenie jest

na dobrym poziomie, ale wszelkim euro-

pejskim standardom uràgajà warunki pracy

policjantów, którzy o nie dbajà – mówi 

Robert Petka, burmistrz miasta i gminy

Lesko. – Chcemy to zmieniç, ale brakuje

nam zrozumienia ze strony komendy woje-

wódzkiej. Trzeba wreszcie skoƒczyç z ru-

chami pozorowanymi. Oczekujemy jasnej

decyzji – czy komenda w Lesku, z prawdzi-

wego zdarzenia, ma szanse powstaç, czy

nie? Zabieramy si´ do dzie∏a teraz, czy od-

k∏adamy spraw´ na pi´ç lub pi´tnaÊcie lat?

Siedziba KPP w Lesku z trudnoÊcià 

mo˝e budziç szacunek wÊród obywateli.

Odrapane Êciany, odstajàce linoleum

na pod∏odze, malutkie, nienadajàce si´ do

przebudowy, gdy˝ umieszczone w Êcianie

noÊnej, zakratowane okienko dy˝urki. 

– Budynek komendy, nie doÊç, ˝e niere-

montowany, to w ogóle nie ma wielkiej

przysz∏oÊci – ocenia Marek Scelina, staro-

sta powiatu. – Stoi na skarpie, na gruntach

ani naszych, ani gminy. Wkrótce wi´c mogà

si´ pojawiç roszczenia osób prywatnych. 

Samorzàdowcy oferujà dzia∏k´ pod budo-

w´ i 100 tys. z∏ na stworzenie dokumenta-

cji technicznej, ale zastrzegajà, ˝e nie 

zamierzajà wydawaç pieni´dzy na projekt,

który przez nast´pnych kilka lat b´dzie 

le˝a∏ na pó∏ce. Zarówno burmistrz, jak

i starosta zgodnie dodajà, ˝e oferta wcale

nie musi byç ostateczna, bo gdyby zacz´∏a

si´ realizacja, sà w stanie wy∏o˝yç Êrodki

np. na cz´Êciowe wyposa˝enie obiektu. 

Skuterem i w siodle

Policjanci nie zasypiajà jednak gruszek

w popiele. KoniecznoÊcià okaza∏o si´ zli-

kwidowanie Êwietlicy, z której uda∏o si´

wykroiç trzy pokoje dla dochodzeniówki.

Wi´ksze odprawy odbywajà si´ teraz w po-

mieszczeniach samorzàdowych. 

– Naszà policj´ b´dziemy popieraç 

zawsze, poniewa˝ jest tu po prostu po-

trzebna, i to niezale˝nie, czy powiat w Le-

sku b´dzie, czy nie – mówi burmistrz 

Petka. – Ale w zamian domagamy si´ po-

wa˝nego traktowania. Ciàgle s∏yszymy, ˝e

wszyscy rozumiejà nasze problemy, ale nic

z tego nie wynika. To dziecinna zabawa

w kotka i myszk´. Samorzàd gminy i powia-

tu jest dla Policji rzetelnym partnerem,

niemal biznesowym, a w zamian od kilku

lat mami si´ nas pustymi obietnicami. 

Obecny zwierzchnik leskich policjantów

zapewnia rzeczowo: – Komisariat w Rze-

szowie, KPP w Jaros∏awiu i komenda 

powiatowa w Lesku – taka jest hierarchia

W Bieszczadach policjanci w patrolu
na koniach lub skuterach Ênie˝nych to zwyk∏y
widok. Samochód terenowy z nap´dem
na cztery ko∏a nie jest ekstrawagancjà. 
U˝ycie go to jedyna mo˝liwoÊç dotarcia
do ukrytych w górach wiosek. 
Bieszczadzka policja i Stra˝ Graniczna 
muszà zmagaç si´ nie tylko z przest´pcami, 
ale tak˝e z surowà naturà.
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naszych budowlanych inwestycji. Czynimy

starania, by jak najrychlej zgromadziç nie-

zb´dne Êrodki. Mowy nie ma o „czerwo-

nym Êwietle” dla Leska – powiedzia∏ dla

miesi´cznika „Policja 997” nadinsp. Da-

riusz Biel, komendant wojewódzki Policji

w Rzeszowie. 

CZ¸OWIEK Z LASU 
WykrywalnoÊç w powiecie jest na dobrym

poziomie. Wi´cej problemów pojawia si´

w sezonach letnim i zimowym – kradzie˝e

telefonów komórkowych, torebek. O skali

bezpieczeƒstwa Êwiadczy jeden przypadek

kradzie˝y samochodu w ca∏ym ubieg∏ym

roku. 

Uwag´ mediów przyku∏ jednak los osob-

nika, który w lecie 2005 roku w markowych

ciuchach wy∏oni∏ si´ z lasu nieopodal Le-

ska. Skierowany przez miejscowego pro-

boszcza na komend´ twierdzi∏, ˝e obudzi∏

si´ w chaszczach, us∏ysza∏ warkot samocho-

dów, dotar∏ do drogi i... nic wi´cej nie pa-

mi´ta. Sprawa ciàgn´∏a si´ pó∏tora miesià-

ca. NN mieszka∏ w schronisku im. Brata Al-

berta. Policjanci pomagali w jego do˝ywia-

niu. Z czasem okaza∏o si´, ˝e biegle mówi

po angielsku, umie fachowo udzielaç

pierwszej pomocy, zna si´ na sprz´cie me-

dycznym, chwytach obronnych i broni. Nie

pomaga∏y publikacje w mediach ani wiado-

moÊç na stronie internetowej komendy wo-

jewódzkiej. Dopiero po artykule na pierw-

szej stronie miejscowej gazety zg∏osi∏ si´

cz∏owiek, który rozpozna∏ go jako biznes-

mena z USA, z którym zetknà∏ si´ podczas

pracy w Nowym Jorku. Danych jego jednak

nie zna∏. 

– Skontaktowa∏em si´ z Wies∏awem ˚ó∏-

towskim – kanclerzem lo˝y Bussines Cen-

ter Club, który wspó∏pracuje z amerykaƒ-

skà policjà, aby pomóg∏ ustaliç to˝samoÊç

naszego NN – opowiada naczelnik Sekcji

Kryminalnej KPP w Lesku kom. Marek

Wojtanowski. – Bardzo szybko otrzymali-

Êmy informacj´ zwrotnà z wszelkimi dany-

mi, zdj´ciami, kartà medycznà itd. Okaza∏o

si´, ˝e cz∏owiek z amnezjà zajmowa∏ w Sta-

nach powa˝ne stanowisko, mieszka∏ tam

od 17 lat, a do Polski przyjecha∏, aby upo-

rzàdkowaç swoje sprawy. Do dzisiaj nie

wiemy, jak trafi∏ w Bieszczady i co tu robi∏.

Odebra∏a go dalsza rodzina, która mieszka

w kraju. 

Policjanci z Leska nie zapominajà

o wdzi´cznoÊci. Wies∏awa ˚ó∏towskiego

uhonorowali pamiàtkowym medalem ko-

mendy powiatowej, który od trzech lat

przyznajà osobom pomagajàcym im w co-

dziennej s∏u˝bie. 

KATASTROFA W CISNEJ 
Bolesnà kartà, która sta∏a si´ ju˝ cz´Êcià 

historii jednostki, jest wypadek Êmig∏owca

z 9 stycznia 1991 r. Podczas realizacji pro-

gramu „Magazynu Kryminalnego 997” 

Micha∏a Fajbusiewicza zgin´∏a ca∏a za∏oga

helikoptera oraz szeÊciu funkcjonariuszy

i jeden cywil z ówczesnej KWP w KroÊnie. 

– Dla wszystkich by∏a to ogromna trage-

dia – wspomina insp. Roman Pasterczyk,

komendant powiatowy Policji w Lesku,

którego brat równie˝ poniós∏ Êmierç w kata-

strofie. – Zgin´∏o m.in. dwóch m∏odych po-

licjantów, którzy s∏u˝b´ zacz´li ledwie dwa

miesiàce wczeÊniej (chodzi∏o o nowe, nie-

znane twarze przy kr´ceniu zdj´ç), a tak˝e

komendant miejscowego komisariatu... 

W rocznic´ wydarzenia policjanci posta-

nowili postawiç pomnik. Tam, gdzie tury-

Êci znosili szczàtki maszyny, stoi dziÊ

kamieƒ upami´tniajàcy tragiczny lot. Co

roku na Âwi´to Policji, na Wszystkich Âwi´-

tych i w rocznic´ katastrofy spotykajà si´ tu 

rodziny zmar∏ych i miejscowi stró˝e 

prawa. I tak jest od pi´tnastu lat. Policjan-

tów boli tylko, ˝e nazwisk ich kolegów

pró˝no szukaç na pamiàtkowej tablicy

w komendzie g∏ównej. 

PO BEZDRO˚ACH 
Trudne warunki terenowe i znaczne odle-

g∏oÊci wymagajà u˝ycia specjalistycznego

sprz´tu. Wspólne patrole z funkcjonariu-

szami Stra˝y Granicznej to standard. Stra˝-

nicy posiadajà nie tylko terenowe samocho-

dy, ale równie˝ czteroko∏owego quada

i skuter Ênie˝ny. 

– Wzajemnie si´ wspieramy, bo taka jest

koniecznoÊç – mówi ppor. Robert Ustianow-

ski z Placówki SG w Wetlinie. – Wymienia-

my informacje, korzystamy z baz danych, 

∏àczymy patrole. Na miar´ naszych mo˝li-

woÊci i kompetencji pomagamy tak˝e 

w zabezpieczaniu imprez masowych. Ostat-

nio wspólnie z Policjà zatrzymaliÊmy np.

osob´, która by∏a w trakcie organizacji prze-

rzutu czterech nielegalnych imigrantów. 

Gdzie brakuje skutera, w sukurs cz∏owie-

kowi przychodzà konie. 

W Myczkowie ko∏o Polaƒczyka mieÊci

si´ Sekcja Konna i Prewencji na Wodach 

Wydzia∏u Prewencji KWP w Rzeszowie. 

Latem policjanci p∏ywajà po Zalewie 

Soliƒskim na ∏odziach motorowych, poza

sezonem przesiadajà si´ na konie. W ten

sposób najlepiej patroluje si´ okoliczne

wzniesienia. 

– Jako jednostka konna obs∏ugujemy 

ca∏y obszar województwa podkarpackiego

– mówi nadkom. Adam Pietrzkiewicz, p.o.

kierownika sekcji. – Stan etatowy to

dowódca, szeÊciu ludzi oraz szeÊç zwierzàt.

Obecnie mamy tylko trzy. Czekamy

na czwartego. Do przewozu s∏u˝y przycze-

pa, w której mieszczà si´ jedynie dwa

czworonogi. 

Zimà konie chodzà w patrolu i poddawa-

ne sà normalnemu cyklowi szkoleniowe-

mu, tak˝e z u˝yciem petard i nabojów 

hukowych. 

Niestety, bieszczadzcy koniarze borykajà

si´ z terminowym podkuwaniem zwierzàt.

B∏´dy formalne umowy pozbawi∏y ich us∏ug

zakontraktowanego kowala. Niepodkutego

rumaka do s∏u˝by w tak trudnym terenie

wys∏aç nie mo˝na. Na szcz´Êcie, bliska

wspó∏praca ze specjalistami z Bieszczadz-

kiego Oddzia∏u Stra˝y Granicznej zapobie-

g∏a zupe∏nemu odstawieniu koni do stajni. 

Policjanci uwa˝ajà, ˝e mogliby cz´Êciej,

tak˝e latem, patrolowaç teren z ich

grzbietów, a nie tylko w czasie imprez 

regionalnych. Auto s∏u˝bowe nie zawsze da

sobie rad´ na bieszczadzkich bezdro˝ach.  

Stró˝e prawa zarówno z KPP w Lesku,

jak i KPP w Ustrzykach Dolnych dbajà

przecie˝ nie tylko o bezpieczeƒstwo

mieszkaƒców, lecz i o spokojny wypoczy-

nek kilkuset tysi´cy turystów, którzy 

w sezonie odwiedzajà te tereny. ■
PAWE¸ OSTASZEWSKI 

zdj. autor i archiwum KPP w Lesku (1)
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ZGODNIE Z PRZEPISAMI 
„Ârodki finansowe w wysokoÊci 20 proc. dochodów

uzyskanych przez Skarb Paƒstwa tytu∏em przepadku

rzeczy lub korzyÊci majàtkowych pochodzàcych

z ujawnionych przez Policj´ przest´pstw i wykroczeƒ

przeciwko mieniu oraz przest´pstw skarbowych i wy-

kroczeƒ skarbowych przeznacza si´ na fundusz moty-

wacyjny na nagrody dla policjantów, którzy przyczyni-

li si´ bezpoÊrednio do ich ujawnienia” (art. 13a usta-

wy o Policji). 

Podstaw´ prawnà do tworzenia funduszy motywa-

cyjnych stanowi ustawa z 26 listopada 1998 r. o finan-

sach publicznych (znowelizowana 1 stycznia 2005 r.).

Do 31 grudnia 2004 r. funkcjonariusze otrzymywali

po∏ow´ z 20 proc. wartoÊci odzyskanych dóbr (reszt´

przeznaczano na tzw. rzeczówk´). W 2004 r. od tej

kwoty trzeba by∏o odprowadziç 40 proc. podatku

do bud˝etu (jak od ka˝dej darowizny – przepis ten

obowiàzywa∏ na szcz´Êcie tylko przez rok). 18 kwiet-

nia ub.r. minister SWiA wyda∏ zarzàdzenie (nr 10),

dzi´ki któremu ca∏e 20 proc. odzyskanej sumy prze-

znacza si´ na nagrody. 

Wykonanie przepadku pochodzàcego z przest´p-

stwa mienia na rzecz Skarbu Paƒstwa nale˝y do urz´-

du skarbowego w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ 

sàdu pierwszej instancji i polega na ich spieni´˝eniu

wed∏ug przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 roku 

o post´powaniu egzekucyjnym w administracji. 

CZEKAJÑC NA WYROK
Nagrody przyznaje si´ i wyp∏aca nie wczeÊniej ni˝

po uzyskaniu przez jednostk´ Policji Êrodków na ten

cel przekazanych przez urzàd skarbowy wykonujàcy

czynnoÊci egzekucyjne. Udost´pniane sà one w termi-

nie odprowadzenia pozosta∏ych 80 proc. do bud˝etu,

dopiero po orzeczeniu przez sàd prawomocnego wyro-

ku. Procedury te powodujà, ˝e od momentu ujawnie-

nia przest´pstwa do chwili udzielenia finansowej 

gratyfikacji mija Êrednio 3–6 lat. 

PROKURATORSKA BARIERA 
M∏. insp. Jolanta Domaƒska-Paluszak, naczelnik Wy-

dzia∏u Dochodzeniowo-Âledczego Biura Kryminalne-

go KGP uwa˝a, ˝e art. 232 k.p.k. pozwala na to, by nie-

legalny towar sprzedaç wczeÊniej, przed orzeczeniem

sàdu o przepadku, ale uzyskane w ten sposób pienià-

dze trzeba pozostawiç w sàdowym depozycie. Chodzi

tu o produkty, które posiadajà terminy wa˝noÊci, albo

których cena spada wraz z up∏ywem czasu. Nie przy-

spieszy to wyp∏acania nagród, ale ograniczy zmniejsze-

nie ich wartoÊci.

„6 lat temu zabezpieczy∏em przemyconego forda

eskorta – opowiada policjant na forum internetowym

(www.ifp.pl). – W tym roku z art. 13a wp∏yn´∏a za

niego kwota 150 z∏. I tak du˝o jak na up∏yw czasu, kosz-

ty parkowania i rdz´. Dobrze, ˝e nie kazali dop∏aciç”.

Gdyby samochód ten zosta∏ sprzedany od razu,

na konto wp∏yn´∏oby na pewno znacznie wi´cej i nie

trzeba by∏oby wydawaç przez tyle lat na parking. Dla-

czego art. 232 k.p.k. nie jest powszechnie stosowany?

– Istnieje jakaÊ nieuzasadniona niczym racjonalnym

bariera psychologiczna – t∏umaczy m∏. insp. Roman

Wojtuszek, naczelnik ówczesnego Wydzia∏u Standary-

zacji KGP – bo a nu˝ znajdzie si´ w∏aÊciciel pojazdu.

Ale nawet on wola∏by chyba dostaç przyzwoite pienià-

dze za skradzione mu kiedyÊ auto, ni˝ wraka, który

kilka lat sta∏ i rdzewia∏ na paƒstwowym parkingu.

– Podejmujemy decyzje o sprzeda˝y nielegalnych

dóbr przed prawomocnym orzeczeniem sàdu o ich

przepadku – mówi prokurator z Cz´stochowy. – Doty-

czy to ˝ywnoÊci, kosmetyków, czyli wyrobów, które

majà termin wa˝noÊci. Z odniesieniem tego trybu do

samochodów jeszcze si´ nie zetknà∏em. 

W LICZBACH
Z wyliczeƒ nadkom. Witolda Ufnala, radcy Zespo∏u

Normatywno-Finansowego Biura Finansów KGP 

wynika, ˝e w latach 2001–2003 roczne dochody na

rachunkach (by∏ych) Êrodków specjalnych gromadzà-

cych wp∏ywy z przepadku rzeczy w sprawach wykry-

tych przez policjantów nie przekroczy∏y 1,3 mln z∏,

z czego na nagrody przeznaczano oko∏o 500 tys. Dane

Biura Wywiadu Kryminalnego KGP wskazujà, ˝e

w tym czasie policjanci odzyskiwali i zabezpieczali

mienie o wartoÊci ok. 450 mln z∏ rocznie. 20 proc. tej

sumy to 90 mln. Dlaczego wi´c na policyjne konto

wp∏yn´∏o tylko 1,3 mln z∏otych? 

W 2004 r. Policja zabezpieczy∏a dobra podlegajàce

przepadkowi w 7339 post´powaniach przygotowaw-

czych, a ich wartoÊç oszacowano na ponad 52 mln z∏.

Tymczasem uprawnione organy wyda∏y 4114 orzeczeƒ

o przepadku, ich wartoÊç oscylowa∏a w granicach

13 mln, a na konto wszystkich KWP i KSP wp∏yn´-

Martwy przepis?
Ustawa o Policji pozwala na legalne zdobywanie znacznych pieni´dzy
na nagrody dla funkcjonariuszy. Tyle ˝e praktyka, jak to cz´sto bywa,
odstaje od teorii.

– Od paru lat du˝y nacisk k∏adziemy
na prowadzenie tzw. Êledztw finansowych,

które pozbawiajà sprawców owoców
przest´pstwa – mówi naczelnik Jolanta

Domaƒska-Paluszak. – Przy wi´kszej
aktywnoÊci policjantów, wskazywaniu

prokuratorom majàtku nale˝àcego
do przest´pców lub osób trzecich z nimi

powiàzanych, wp∏ywy z realizacji tego
przepisu mog∏yby byç znacznie wy˝sze.
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∏o 777 355,13 z∏ (w tym roku obowiàzywa∏ 40-procen-

towy podatek – gdyby nie on, wp∏yn´∏oby znów oko-

∏o 1,3 mln).

Wniosek nasuwa si´ sam – szacunki nie pokrywajà

si´ z realnà wartoÊcià up∏ynnianego przez urz´dy skar-

bowe zakwestionowanego przez Policj´ i prokuratur´

mienia. 

ODZYSK CZY ZABEZPIECZENIE?
Wbrew pozorom na odzyskanych przedmiotach mo˝na

zarobiç coraz mniej. Samochody z regu∏y wracajà

do prawowitego w∏aÊciciela. Sprzedawane do niedaw-

na papierosy muszà byç, po nowelizacji kodeksu kar-

no-skarbowego, niszczone identycznie jak narkotyki

czy nielegalnie wytworzone p∏yty CD. To samo doty-

czy alkoholu niewiadomego pochodzenia. Gdyby jed-

nak trafi∏ si´ trunek markowy z akcyzà, a nie uda∏oby

si´ ustaliç w∏aÊciciela, wówczas trzeba przebadaç ka˝-

dà butelk´ osobno, ˝eby go zbyç. Odzie˝ czy obuwie

z podrobionymi znakami towarowymi tak˝e nie nada-

jà si´ do sprzeda˝y. Nale˝a∏oby wczeÊniej wypruwaç

metki, naszywki itp. Koszt takiej operacji móg∏by

przewy˝szyç wartoÊç towaru.

Wi´cej mo˝na uzyskaç z zabezpieczenia dóbr b´dà-

cych w∏asnoÊcià przest´pcy. Art. 45 k.k. stanowi

o przepadku mienia zgromadzonego w zwiàzku z dzia-

∏alnoÊcià przest´pczà, a art. 44 po nowelizacji w 2003

roku wprowadzi∏ wyraz „przepadek”, zamiast „przepa-

dek przedmiotów”. A wi´c nie narkotyki czy kradzio-

ne lub podrobione produkty, ale majàtek przest´pcy

mo˝e zostaç sprzedany na rzecz Skarbu Paƒstwa. 

– ˚eby zwi´kszyç wp∏ywy z art. 13a nale˝a∏oby pójÊç

w∏aÊnie w tym kierunku – mówi naczelnik Jolanta Do-

maƒska-Paluszak. – Od paru lat du˝y nacisk k∏adzie-

my na prowadzenie tzw. Êledztw finansowych, które

pozbawiajà sprawców owoców przest´pstwa.

Przy wi´kszej aktywnoÊci policjantów, wskazywaniu

prokuratorom majàtku nale˝àcego do przest´pców lub

osób trzecich z nimi powiàzanych, wp∏ywy z realizacji

tego przepisu mog∏yby byç znacznie wy˝sze. 

KorzyÊci pochodzàce poÊrednio z przest´pstwa to

zarówno samochód kupiony za pieniàdze ze sprzeda-

˝y narkotyków, czynsz uzyskany z dzier˝awy lub naj-

mu ruchomoÊci albo nieruchomoÊci b´dàcej przed-

miotem przest´pstwa, rzeczy nale˝àce do sprawcy

w wyniku wi´kszej liczby transakcji (np. posiadany

przez niego sprz´t, który zosta∏ nabyty po wielokrot-

nym obrocie akcjami pierwotnie uzyskanymi z pie-

ni´dzy pochodzàcych z przest´pstwa), czy inna nie-

legalna korzyÊç, której nie mo˝na okreÊliç jako

przedmiotu (np. wykonanie us∏ug), albo zyski z wy-

rabianych lub wprowadzanych do obrotu szkodliwych

dla zdrowia substancji, Êrodków spo˝ywczych, farma-

ceutycznych itp.

W EUROPIE
Holendrzy od dawna do ka˝dej z wi´kszych spraw

przydzielajà dwóch prokuratorów. Pierwszy zajmuje

si´ wàtkiem kryminalnym, drugi Êledzeniem majàtku

przest´pcy. Czasem nawet po kilku latach od skazania

sprawcy ten drugi ujawnia jego nielegalnie zdobyte

dobra i wnosi o ich przepadek. Ale to nie∏atwe. Po-

trzebne jest wspó∏dzia∏anie wielu instytucji. Niemcy

stworzyli specjalny program do Êledzenia mienia. 

Wydali na niego 100 mln euro. W efekcie odzyskali

oko∏o 10 mln.

MORALNE DYLEMATY
Jest jeszcze jeden problem. Kogo nagradzaç? Tych po-

licjantów, którzy zatrzymali sprawc´, czy tych, którzy

zbierali przeciw niemu dowody, obserwowali go? A co

z pracownikami kryminalistyki? Bardzo cz´sto tylko

dzi´ki nim udaje si´ skazaç przest´pców. Mimo to

nieznane sà przypadki, ˝eby jakiÊ technik czy ekspert

skorzysta∏ z dobrodziejstw art. 13a.

Kolejnym niebezpieczeƒstwem mo˝e byç koniec

wspó∏dzia∏ania. Na Êlad powa˝nej afery trafià policjan-

ci z komisariatu. Zamiast zgodnie z procedurà powia-

domiç jednostk´ nadrz´dnà, b´dà starali si´ sami ujàç

z∏odziei, by nie dzieliç si´ nagrodà. W ten sposób 

mogà naraziç swoje ˝ycie albo spaliç spraw´ prowadzo-

nà od dawna przez CBÂ lub KWP.

Na razie wi´kszoÊç funkcjonariuszy albo w ogóle nie

zna art. 13a, albo uwa˝a go za ca∏kowicie martwy.

Na internetowym forum (www.ifp.pl) dyskutujàcy

mieli problem nawet z ustaleniem odpowiednich roz-

porzàdzeƒ dotyczàcych tego zapisu. ■
TADEUSZ NOSZCZY¡SKI 

zdj. Anna Michejda

Straty, mienie odzyskane i zabezpieczone w latach 2001–2005

Straty, nielegalny obrót, ∏apówki i uszczuplenia podatkowe w z∏

WartoÊç mienia odzyskanego w z∏

WartoÊç mienia zabezpieczonego w z∏

7 251 504 332 6 303 722 232 7 428 677 636 7 821 446 423 5 951 434 934

2001 2002 2003 2004 I–X 2005 r.

320 560 347 318 588 328 359 814 098 296 325 352 360 836 203

55 301 303 52 275 064 93 115 509 197 371 172 235 823 339
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wia mi to wielki ból, ale przez pami´ç dla

syna musz´ byç na tym procesie.

Pani Krystyna nie jeêdzi na rozprawy.

Od Êmierci Grzegorza bardzo podupad∏a

na zdrowiu. Najgorsze jest jednak cierpie-

nie psychiczne.

– Te rany nigdy si´ nie zagojà – mówià

Za∏ogowie.

Grzegorz by∏ ich jedynym synem. Wyso-

ki, 195 cm wzrostu, przystojny, zdolny. 

Zawód policjanta by∏ jego marzeniem, dla

niego zrezygnowa∏ ze studiów na politech-

nice. Od paêdziernika 2003 roku chcia∏

podjàç nauk´, tym razem na uniwersytecie,

na wydziale resocjalizacji.

– Umia∏ wszystko zrobiç – mówi ojciec.

– W domu i w gospodarstwie. By∏ naszà

wielkà podporà i pociechà.

Od 2004 roku w miejscowoÊci Hutki-

-Kanki, rodzinnej wiosce zabitego funk-

By∏o póêne sobotnie popo∏udnie – mówi

Krystyna Za∏oga. – Syn spieszy∏ si´

na nocnà s∏u˝b´. Wysz∏am z nim na po-

dwórko. Poca∏owa∏ mnie w policzek,

po czym wsiad∏ do samochodu. Wtedy

ostatni raz widzia∏am go ˝ywego.

B´dzin, oko∏o 1.15 z 9 na 10 sierp-

nia 2003 roku pod numer 997 zadzwoni∏

mieszkaniec ulicy Krakowskiej (samotny

emeryt) i zg∏osi∏ najÊcie na swoje mieszka-

nie. Dy˝urny powiadomi∏ patrol, który po-

jecha∏ pod wskazany adres. Widzàc dwóch

podejrzanie wyglàdajàcych m´˝czyzn,

funkcjonariusze chcieli ich wylegitymowaç,

lecz ci rzucili si´ do ucieczki. Policjanci 

ruszyli za nimi. Jeden ze Êciganych zaczà∏

strzelaç. Âmiertelna kula trafi∏a 23-letniego

Grzegorza Za∏og´ w g∏ow´. 

Zabójcy uda∏o si´ zbiec. Szybko ustalo-

no jego to˝samoÊç. 28-letni Grzegorz

Skowroƒski, pseudonim „Âwir”, cz∏onek

zorganizowanej grupy przest´pczej od lat

dzia∏ajàcej na Âlàsku, by∏ poszukiwany 

listem goƒczym. Policja przeprowadzi∏a

zakrojonà na olbrzymià skal´ ob∏aw´.

14 sierpnia 2003 roku w Bielsku-Bia∏ej za-

trzymano bandyt´ i jego kumpli. Podczas

akcji dosz∏o do strzelaniny. Ci´˝ko ranne-

go Skowroƒskiego przewieziono do szpita-

la. (Za jego leczenie placówka domaga∏a

si´ od Policji, a po odmowie równie˝

od prokuratury w Katowicach, zwrotu

80 tysi´cy z∏otych!)

W 2004 roku „Âwir” stanà∏ przed sàdem

pod zarzutem zabójstwa, nielegalnego po-

siadania broni, najÊcia na posesj´. Wraz

z nim na ∏awie oskar˝onych zasiad∏o trzech

m´˝czyzn, którzy pomagali mu si´ ukry-

waç. Rozprawa jeszcze si´ toczy. Henryk

Za∏oga, ojciec Grzegorza, który w procesie

wyst´puje w charakterze oskar˝yciela po-

si∏kowego, ma nadziej´, ˝e w tym roku

wreszcie zapadnie prawomocny wyrok.

– Skowroƒski jest bezwzgl´dny, nie ma

˝adnych uczuç wy˝szych – mówi. – Nie wy-

razi∏ skruchy. Patrz´ na niego, chocia˝ spra-

Nie zapomnieli
Âmierç sier˝. Grzegorza Za∏ogi wywo∏a∏a ból nie tylko
rodziny, przyjació∏ i znajomych. Dotkn´∏a te˝ wszystkich
policjantów.

cjonariusza, przepi´knie po∏o˝onej wÊród

lasów, organizowany jest ogólnopolski

Bieg Prze∏ajowy Policjantów im. sier˝.

Grzegorza Za∏ogi. Uczestnicy wyruszajà

z biwaku leÊnego, równie˝ nazwanego 

jego imieniem. Inicjatorami przedsi´-

wzi´cia byli Tadeusz Czop, burmistrz

miasta i gminy ¸azy, na terenie której 

le˝à Hutki-Kanki, Krystyna i Henryk 

Za∏ogowie, podinsp. Jaros∏aw ˚muda, 

komendant Komisariatu Policji w ¸azach.

Goràco wspiera∏ ich m∏. insp. Antoni

Smolarek, komendant powiatowy Policji

w Zawierciu, a tak˝e NSZZP KWP 

w Katowicach. Urzàdzenie biwaku, m.in. 

zapewnienie ca∏ej infrastruktury, koszto-

wa∏o w∏adze samorzàdowe w ¸azach 

oko∏o 50 tysi´cy z∏otych.

– ChcieliÊmy, aby by∏o to miejsce spo-

tkaƒ policjantów i mieszkaƒców naszego

terenu – mówi Ilona Pelon, sekretarz

Urz´du Miasta i Gminy ¸azy. – W ub.r. 

odby∏ si´ tak˝e, z okazji Dnia Pracownika

Samorzàdowego, I Cross im. sier˝. Grzego-

rza Za∏ogi, który zorganizowaliÊmy razem

z naszà policjà.

Jedna z ulic na osiedlu Górki Mi∏ob´dz-

kie w B´dzinie oraz Poliklinika MSWiA

w Katowicach tak˝e noszà jego imi´. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK

zdj. archiwum

Bieg Prze∏ajowy Policjantów im. sier˝. Grzegorza Za∏ogi
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Rubryk´ sponsoruje 

Danuta Wykurz z Kielc.
Zagin´∏a 26 wrzeÊnia 2005 r. 
Ma 56 lat. Wzrost 160 cm, 
oczy niebieskie. 
Znaki szczególne: blizna po
operacji tarczycy, 
braki w uz´bieniu.

Janina Wi´d∏ocha ze
ÂwinoujÊcia. Zagin´∏a 31 sierpnia
2005 r. Ma 70 lat. 
Wzrost 160 cm, oczy niebieskie.

Leokadia Marciniak z Radomia.
Zagin´∏a 14 listopada 2005 r. 
Ma 72 lata. Wzrost 158 cm, 
oczy piwne. 
Znaki szczególne: blizny po
operacjach.

Zbigniew Rogowski z Urli 
(woj. mazowieckie). 

Zaginà∏ 5 listopada 2005 r. 
Ma 65 lat. Wzrost 172 cm, 

oczy szare.

Tadeusz Bia∏ek z Zalesiaków
(woj. ∏ódzkie). Zaginà∏ 

26 paêdziernika 2005 r. 
Ma 54 lata. Wzrost 172 cm, 

oczy niebieskie.

Wies∏aw Okoƒ z Warszawy.
Zaginà∏ 10 wrzeÊnia 2005 r. 
Ma 51 lat. Wzrost 164 cm, 

oczy niebieskie. 
Znaki szczególne: porusza si´ 

o kulach.
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I co? I nic. Policja dalej jeêdzi na w∏asny koszt, robiàc miliony 

kilometrów. Odrywa funkcjonariuszy od innych zaj´ç, zw∏aszcza

od patrolowania ulic. A resort sprawiedliwoÊci nie widzi w tym nic

nadzwyczajnego.

LEGISLACYJNY PAT
Sytuacja z roku na rok robi si´ coraz bardziej nerwowa.

– G∏ównà tego przyczynà – mówi podinsp. Ryszard Garbarz, na-

czelnik Wydzia∏u Prewencji Biura Prewencji i Ruchu Drogowego

KGP – jest systematycznie rosnàca liczba konwojów zlecanych

przez organy wymiaru sprawiedliwoÊci oraz koniecznoÊç zabezpie-

czania coraz cz´stszych rozpraw sàdowych wymagajàcych zastoso-

wania szczególnych Êrodków ostro˝noÊci. Anga˝ujemy do tych ce-

lów pododdzia∏y antyterrorystyczne oraz funkcjonariuszy z Oddzia-

∏ów Prewencji Policji. Ponosimy nie tylko wymierne koszty mate-

rialne, ale i te, które trudno wyliczyç.

Efekt? Policyjne s∏u˝by konwojowe, wyspecjalizowane w tego 

typu dzia∏aniach, stajà si´ niewydolne. Tylko w 2004 r. nie wykona-

no blisko 17,4 proc. zarzàdzeƒ konwojowych (67 278). Z prostej

przyczyny – nie by∏o kogo wys∏aç w drog´. Sprawy spad∏y wi´c

z wokandy.

– JeÊli ten legislacyjny pat b´dzie trwa∏ d∏u˝ej, mo˝e byç jeszcze

gorzej – przestrzega Garbarz. 

– Nie mo˝emy jednak do wykonania konwojów wysy∏aç policjan-

tów ze s∏u˝by kandydackiej. Nie sà przygotowani do takich zadaƒ

– dodaje podinsp. Ryszard Kamiƒski, od lat zajmujàcy si´ w KGP

tym zagadnieniem. – No, chyba ˝e z góry „rozgrzeszymy” wynik∏e

z tego powodu wydarzenia nadzwyczajne.

– ˚eby jakoÊ zminimalizowaç liczb´ niewykonanych zleceƒ 

konwojowych – wyjaÊnia naczelnik Garbarz – codziennie do ich 

realizacji kierowanych jest oko∏o 900 policjantów z innych s∏u˝b.

G∏ównie z komórek patrolowych, rewirów dzielnicowych, a tak˝e

z pionu kryminalnego. 

Nie trzeba szerzej uzasadniaç, ˝e takie ciàg∏e odrywanie 

policjantów od ich zwyk∏ych zaj´ç s∏u˝bowych dezorganizuje prac´

jednostek, negatywnie wp∏ywa na osiàgane wyniki i stan bezpie-

czeƒstwa w podleg∏ym rejonie. Rodzi to spo∏eczne napi´cia. Poli-

cjanci konwojujà aresztowanych i skazanych, a przez to brakuje ich

na ulicach, w parkach, na dworcach...

KONWOJE ZA FRIKO
W 2004 r. Policja wykona∏a 457 054 konwoje, doprowadzajàc

do miejsca przeznaczenia przesz∏o 657 000 osób. Na zasadzie wie-

lokrotnoÊci bra∏o w nich udzia∏ 933 702 policjantów, którzy poÊwi´-

cili na nie 3,3 mln godzin i przejechali przesz∏o 22 mln km. G∏ów-

nie po polskich drogach.

– Blisko 70 proc. tych „us∏ug” wykonaliÊmy na polecenie naszych

g∏ównych kontrahentów, czyli prokuratur i sàdów – mówi podinsp.

Kamiƒski. 

Niestety, z punktu widzenia praw rynku nie sà intratni, bo za wy-

konane us∏ugi nic nie p∏acà. Nie muszà wi´c – w przeciwieƒstwie

do Policji – martwiç si´ o koszty, o racjonalne planowanie konwo-

jów i oszcz´dne gospodarowanie przyznanymi Êrodkami. Luksuso-

wy uk∏ad. By∏by mo˝e i zrozumia∏y, gdyby Policja jako jednostka

podlega∏a resortowi sprawiedliwoÊci, ale póki co, tak jeszcze nie

jest.

– Co roku konwoje kosztujà nas oko∏o 100 mln z∏ – mówi 

m∏. insp. Jerzy Wichtowski, naczelnik Wydzia∏u Bud˝etu Biura 

Finansów KGP. – Wydatki obcià˝ajà bezpoÊrednio konto Policji.

Przy innych rozwiàzaniach pieniàdze te w cz´Êci dotyczàcej wydat-

ków rzeczowych mog∏yby zostaç przeznaczone m.in. na wyposa˝e-

nie komend, zakup paliwa itp.

B¢DZIE „POLICJA KONWOJOWA”?
Komendanci g∏ówni Policji zawsze byli zgodni, ˝e nale˝y jà odcià-

˝yç od konwojów sàdowych przez przekazanie tego obowiàzku re-

sortowi sprawiedliwoÊci. Argument by∏ jeden: formacja nie jest

do koƒca przygotowana do tej roli ani organizacyjnie, ani finanso-

wo. Postulowano wi´c oddaç S∏u˝bie Wi´ziennej cz´Êç etatów

z pododdzia∏ów konwojowo-ochronnych, patrolowych oraz policj´

sàdowà wraz z posiadanymi Êrodkami transportowymi. 

Pomys∏u jednak „nie kupiono”, a problem pozosta∏. W KGP za-

cz´to coraz powa˝niej rozwa˝aç rozwiàzanie „kwestii konwojowej”

we w∏asnym zakresie. Okaza∏o si´ bowiem, ˝e pó∏Êrodki typu kon-

woje etapowe i wahad∏owe, powo∏anie policji sàdowej i policyjnych

koordynatorów w sàdach ds. organizacji i realizacji konwojów nie

za∏atwiajà sprawy. 

– Utworzenie specjalistycznej s∏u˝by konwojowej w Policji to 

tylko jedna z dyskutowanych koncepcji. Na wypadek, gdyby ten le-

gislacyjny pat mia∏ jeszcze troch´ potrwaç – mówi naczelnik 

Garbarz. – Przygotowywany przez nas projekt przewiduje usytu-

owanie tej s∏u˝by w strukturach komend wojewódzkich jako „wy-

dzia∏y s∏u˝by konwojowej”, z docelowym stanem osobowym liczà-

cym oko∏o 3000 etatów, w tym 500 cywilnych. 

Tworzenie tej swoistej „policji konwojowej” odbywa∏oby si´

w trzech etapach. Ka˝dy trwa∏by rok. W tym czasie trzeba by doko-

naç niezb´dnych zmian organizacyjnych, wy∏àczajàc m.in. z wyko-

nywania zadaƒ konwojowych komendy powiatowe, oraz skomple-

towaç stan osobowy nowej jednostki, wyposa˝ajàc jà w niezb´dny

sprz´t transportowy.

W ten sposób z policji sàdowej mo˝na by zdjàç obowiàzek orga-

nizowania konwojów, który na∏o˝y∏o na t´ formacj´ znowelizowane

rozporzàdzenie ministra SWiA z 1999 roku. Jej stan osobowy wró-

ci∏by do 1000 etatów. Uzyskane 565 stanowisk zasili∏oby „policj´

konwojowà”. Tylko ona mia∏aby prawo do konwojowania aresztowa-

nych i skazanych. Dzi´ki temu nie musieliby tego robiç policjanci

z innych ogniw, zw∏aszcza patrolowych.

No i w Policji „problem konwojowy” zosta∏by wreszcie defini-

tywnie za∏atwiony. Znikn´∏oby zapewne poj´cie konwojów niewy-

konanych, poprawi∏by si´ stan bezpieczeƒstwa policjantów

obcià˝onych tymi specyficznymi zadaniami, a dzi´ki ich profesjo-

nalnemu przygotowaniu liczba wydarzeƒ nadzwyczajnych w tej

s∏u˝bie zmieÊci∏aby si´ pewnie w granicach b∏´du statystycznego.

Najwa˝niejsze jednak, ˝e za realizacj´ konwoju p∏aci∏by resort spra-

wiedliwoÊci. 

Jadà wozy konwojowe
Konwoje i doprowadzenia osób na polecenie organów
prokuratury i sàdów od lat sp´dzajà sen z oczu szefom Policji.
Jak bumerang wracajà te˝ na ka˝dej odprawie s∏u˝bowej.
Podnoszone by∏y w exposé kolejnych ministrów resortu spraw
wewn´trznych i administracji oraz komendantów g∏ównych
Policji. ˚ywo dyskutowali o nich równie˝ cz∏onkowie sejmowej
Komisji Administracji i Spraw Wewn´trznych.
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niarskim. Taki system funkcjonuje z powodzeniem np. w Szwecji.

W Wielkiej Brytanii wzbudza jednak wiele kontrowersji. W Polsce

równie˝.

– Obowiàzujàca ustawa o ochronie osób i mienia zezwala fir-

mom ochroniarskim tylko na wykonywanie konwojów przedmio-

tów wartoÊciowych i niebezpiecznych – mówi Teresa Godlewska,

prezes Polskiego Zwiàzku Pracodawców OCHRONA. – Uwa˝am

jednak, ˝e nasz potencja∏ nale˝a∏oby wykorzystaç po dokonaniu

odpowiednich zmian we wspomnianej ustawie. Gdyby by∏a wola

polityczna, mo˝na by∏oby to szybko za∏atwiç. Firmy ochroniarskie

posiadajà  przygotowanà kadr´, Êrodki techniczne i baz´ szkole-

niowà. Dostosowanie si´ do nowych zadaƒ nie b´dzie ˝adnym

problemem dla wi´kszoÊci dzia∏ajàcych na rynku firm ochrony

osób i mienia.

✩

Z punktu widzenia paƒstwa nie jest wa˝ne, kto b´dzie wykony-

wa∏ polecenia sàdów i prokuratur dotyczàce konwojowania osób

pozbawionych wolnoÊci. Byleby robi∏ to profesjonalnie, w majesta-

cie prawa i na czas. A czy b´dzie to S∏u˝ba Wi´zienna, Policja lub

jakaÊ inna jeszcze formacja, i tak ka˝da z nich musi dysponowaç

odpowiednià liczbà etatów i rozbudowanà logistykà. No i spraw-

dzonà organizacjà, bo w tej profesji nie mo˝e byç miejsca dla ama-

torów. ■
JERZY PACIORKOWSKI
zdj. Wojciech Basiƒski

S¸U˚BA WI¢ZIENNA JEST „ZA”
W roku ubieg∏ym S∏u˝ba Wi´zienna przetransportowa∏a pomi´dzy

jednostkami penitencjarnymi na polecenia sàdów i prokuratur 

oko∏o 35 tys. osadzonych i blisko 80 tys. skazanych. Wykonujàc te

konwoje, kierowano si´ równie˝ rachunkiem ekonomicznym, gdy˝

niejako „przy okazji” wolne miejsca w wi´êniarkach starano si´ za-

pe∏niaç „podopiecznymi” Policji. W ramach dobrze poj´tej wspó∏-

pracy.

– Praktyka wspomagania policyjnych s∏u˝b konwojowych w tym

zakresie b´dzie kontynuowana – zapewnia pp∏k Waldemar ¸àczyƒ-

ski, zast´pca dyrektora Biura Informacji i Statystyki Centralnego

Zarzàdu S∏u˝by Wi´ziennej.

Policj´ jednak bardziej interesuje problem przej´cia od niej 

zadaƒ konwojowo-ochronnych w ca∏oÊci. Dotychczas S∏u˝ba Wi´-

zienna od˝egnywa∏a si´ od tego, t∏umaczàc to brakiem wystarcza-

jàcej liczby etatów i Êrodków finansowych na ich pokrycie.

– Dalej uwa˝amy – mówi dyrektor ¸àczyƒski – ˝e najbardziej 

racjonalnym rozwiàzaniem by∏oby wzmocnienie etatowe i finanso-

we Policji oraz usprawnienie realizacji konwojów przez popraw´ ich

organizacji. JeÊli jednak szefowie resortów postanowià inaczej, 

jesteÊmy gotowi zmierzyç si´ z tym zadaniem – dodaje. – Oczywi-

Êcie, pod warunkiem uzyskania dodatkowego wsparcia logistyczne-

go i etatowego.

OCHRONIARZE NIE ODMÓWIÑ
Co pewien czas wraca pomys∏ powierzenia konwojów skazanych

i tymczasowo aresztowanych wyspecjalizowanym firmom ochro-
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Ewa Ornacka z „Wprost” i Piotr Pytla-

kowski z „Polityki”, wspó∏autorzy „Al-

fabetu mafii” oraz Artur Kowalewski

z TVN – re˝yser i pomys∏odawca emitowa-

nego wczeÊniej serialu pod tym samym ty-

tu∏em. Sà znanymi dziennikarzami. I stali

si´ tak˝e – w trakcie pracy nad dziesiàtka-

mi artyku∏ów, serialem telewizyjnym,

ksià˝kà – ekspertami od mafii. Dotarli

do bossów podziemia, poznali mroczne 

tajemnice ich ˝ycia. 

NIENAZWANE NIE ISTNIEJE?
Na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych pro-

wadzono walk´ nie z mafià, ale z... samym

okreÊleniem. Ani mafia, ani przest´pczoÊç

zorganizowana przekonywali kolejni ko-

mendanci Policji. Nawet kiedy w 1990 r.

na katowickiej szosie wyrzucono z samo-

chodu zw∏oki dwóch zastrzelonych osób,

nie zmieni∏o si´ podejÊcie do ca∏ego zjawi-

ska, tak spektakularnie zamanifestowane-

go. Po pierwsze, mia∏o byç ∏adnie-pi´knie

i nie chciano straszyç spo∏eczeƒstwa,

po drugie, troch´ bagatelizowano zagro-

˝enie.

– Nie wprowadzono te˝ odpowiednich

narz´dzi z obawy, ˝e mog∏yby kojarzyç si´

z totalitaryzmem – takich jak np. prowoka-

cja policyjna, przesy∏ka kontrolowana, 

instytucja Êwiadka koronnego. Zacz´to je

stosowaç dopiero osiem lat póêniej – mówi

Piotr Pytlakowski. – Jako dziennikarze do-

strzegliÊmy, ˝e ta opiesza∏oÊç pozwoli∏a

na b∏yskawiczny i niebezpieczny rozwój

struktur, które mackami si´gn´∏y salonów

politycznych i biznesowych, oplatajàc w∏a-

Êciwie ca∏à Polsk´.

SPOJRZENIE WSTECZ
Zdaniem publicysty „Polityki”, u zara-

nia III RP istnia∏o znakomite pod∏o˝e do

powstania grup przest´pczych. Stworzyli je

ludzie b´dàcy w peerelu zwyk∏ymi bandy-

tami (jak „Barabasz”) lub cz´Êciej – cink-

ciarzami i zarazem wspó∏pracownikami SB.

Polski model mafijny najpierw zaznaczy∏

swà odr´bnoÊç przez sprytne wykorzysta-

nie granicy paƒstwa, a szerzej – powiàzaƒ

z prawodawcami. Dziwne by∏y losy przepi-

sów celnych, konstruowanych jakby spe-

cjalnie na potrzeby okreÊlonych grup, a nie

ca∏ego spo∏eczeƒstwa. W efekcie zezwala-

no na przywo˝enie pociàgów spirytusu czy,

w innym momencie, elektroniki bez c∏a,

o czym nieliczni wiedzieli doskonale i cze-

kali ju˝ po niemieckiej stronie z ogromny-

mi transportami.

– Mamy powrót do sprawy Seku∏y. Dzi-

siaj „Dziad” ch´tnie opowiada o tym, jak

handlowa∏ z nim spirytusem, chwali klien-

ta za to, ˝e odracza∏ p∏atnoÊci. Je˝eli kon-

takty dotyczy∏y tak wysokiego szczebla, to

s∏owo „mafia” ju˝ dawno oddawa∏o sens

Oko w oko 
z oÊmiornicà
Mafia – przest´pczy zwiàzek bandytów z w∏adzà i biznesem. Jej istnieniu w Polsce
d∏ugo zaprzeczano. Policjant czy prokurator mogà otwarcie mówiç tylko o sprawach,
które udowodniono i potwierdzono sàdowym wyrokiem. Dziennikarze ujawniajà
wi´cej. Ryzykujà tak samo.

rozgrywajàcych si´ na naszych oczach 

wydarzeƒ – dodaje Piotr Pytlakowski.

Jest nadzieja, ˝e najbli˝sza przysz∏oÊç

przyniesie odpowiedê na wa˝ne pytania

dotyczàce przesz∏oÊci, ˝e pozwoli wyraê-

niej pokazaç rol´ SB i konkretnych osób

pociàgajàcych za sznurki. Aktywnych

do dziÊ. Âluzà otwierajàcà fal´ informacji

mo˝e staç si´ rozwik∏anie zagadki zabój-

stwa genera∏a Papa∏y.

JAK W RODZINIE
KiedyÊ obowiàzywa∏y czarne skóry, dwuto-

nowy, te˝ czarny, samochód, kilogramy 

z∏ota na szyi. To stanowi∏o legitymacj´ ˝o∏-

nierza mafii, wzmacnia∏o poczucie przyna-

le˝noÊci do grupy, która rzàdzi, ma pienià-

dze i wszyscy si´ jej bojà. Dla wielu ch∏opa-

ków z biednej prowincji to by∏ najbardziej

po˝àdany sposób na ˝ycie i droga do bogac-

twa, a tak˝e realizacja marzeƒ o prawdziwej

rodzinie, gdzie wszyscy nawzajem si´ 

szanujà, sà prawdomówni i lojalni. 

Takiego postrzegania zjawiska dowodzi∏y

wyniki badaƒ ankietowych przeprowadzo-

nych wÊród pensjonariuszy poprawczaków.

Dopiero kiedy prze∏amano hermetycznoÊç

przest´pczych grup, upad∏ piel´gnowany

przez naiwnych mit o szlachetnych, kieru-

jàcych si´ nakazem solidarnoÊci herosach.

ROÂLI W SI¸¢
– Zacz´∏o si´ w zakamarkach Pruszkowa,

by rozlaç na ca∏y kraj pod tym „logo”, roz-

s∏awionym ju˝ i budzàcym przera-

▲
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˝enie. Szczególna pozycja gangu

pruszkowskiego wynik∏a z tego, ˝e by∏

pierwszy, najsilniejszy, najlepiej zorganizo-

wany. „Pershing”, „Kie∏basa”, „S∏owik”...

Wed∏ug zeznaƒ „Masy”, który wymieni∏

oko∏o 900 pseudonimów, grup´ tworzy-

∏o 1200–2000 osób. A by∏a jeszcze armia 

ludzi na Âlàsku, w TrójmieÊcie, w Krako-

wie, w Szczecinie, we Wroc∏awiu. Troch´

rywalizowano o strefy wp∏ywów i wtedy 

la∏a si´ krew, a troch´ wspó∏dzia∏ano, skrzy-

kujàc si´ do konkretnych zadaƒ. Nie dosz∏o

nigdy do pe∏nej centralizacji i ustanowienia

jednego Godfathera – mówi dziennikarz

„Polityki”.

O ile na poczàtku przestrzegano pew-

nych wzi´tych z grypsery zasad czy, w ogól-

nym poj´ciu, pseudozasad, o tyle póêniej

decydowa∏y ju˝ tylko si∏a, okrucieƒstwo,

totalne zatracenie si´ w akcjach.

POKAZAå PRAWD¢
Dlaczego w ogóle moi rozmówcy zaj´li si´

tym tematem? Bo z∏o ∏atwiej pokazaç ni˝

dobro, bo to si´ lepiej sprzedaje? Nie. Od-

powiadajà, ˝e jako reporterzy zamierzali

po prostu opisaç pewien fragment rzeczy-

wistoÊci, zarejestrowaç i zdefiniowaç coÊ,

co obiektywnie zaistnia∏o. Na ch∏odno, bez

oceniania. A im g∏´biej wchodzili w temat,

odkrywajàc nowe tajemnice, tym ciekaw-

sze stawa∏o si´ dziennikarskie zadanie.

Dzi´ki dobrym kontaktom w Policji docie-

rali do obszarów, których nikt wczeÊniej nie

spenetrowa∏.

Nie chodzi∏o, oczywiÊcie, o gloryfikacj´

mafiosów czy ich usprawiedliwianie, ale

pozwalano si´ im wygadaç. Zaprezentowaç

„ich” prawd´, a raczej ich lini´ obrony, 

która nierzadko odbiega∏a znacznie od wer-

sji prokuratora i policjanta. Widz, czytelnik

konfrontujà je samodzielnie.

– Ogromnie byliÊmy ciekawi, kim na-

prawd´ sà ludzie z nag∏ówków gazet, ci ne-

gatywni bohaterowie narodowi – wyjaÊnia

Artur Kowalewski. – ZnaliÊmy ich tylko

z policyjnych raportów i telewizyjnych

newsów, dost´pne by∏y dane liczbowe

i fakty. ChcieliÊmy tak˝e pokazaç zmagajà-

cych si´ z mafià policjantów – godnych

prawdziwego szacunku, choç nisko op∏aca-

nych, zw∏aszcza w porównaniu z ich prze-

ciwnikami – którzy starali si´ prze∏o˝yç

na proces posiadanà wiedz´ operacyjnà,

w okresie ogólnej bezradnoÊci, zwarcia 

szyków, wreszcie w bardziej udanym fina-

le. Zamierzeniem by∏o wi´c pokazanie

w serialu syntezy z dekady funkcjonowania 

mafii w Polsce. T∏a, przyczyn rozkwitu,

wp∏ywu na obraz kraju i spo∏eczeƒstwa. 

To nie by∏y ∏atwe rozmowy. Czy pojawia-

∏y si´ opory moralne, z∏e emocje w kontak-

tach ze sprawcami czynów zagro˝onych

najwy˝szymi karami? 

– Tak. Mimo doÊwiadczenia zawodowego

nie by∏em wolny od uczuç. Niektórych

osób zwyczajnie bardzo nie lubi´, wobec

innych mam pewien rodzaj zrozumienia.

Pozna∏em takich, którzy wycofali si´

z przest´pczej dzia∏alnoÊci, co wymaga∏o

przecie˝ odwagi. Poszli na wspó∏prac´ z Po-

licjà, tracàc ca∏y majàtek, choç nie grozi∏y

im wysokie kary. W paru przypadkach do-

strzeg∏em ch´ç odpokutowania wyrzàdzo-

nego z∏a. Szanuj´ „Mas´” za wybór, jakiego

dokona∏, i determinacj´, z jakà pracuje jako

Êwiadek koronny. Ale generalnie mog´ po-

wiedzieç, ˝e czu∏em si´ w trakcie przepro-

wadzania wywiadów nieswojo, bo nie jest

to przecie˝ moje Êrodowisko. Najciekawsze

natomiast, ˝e po serialu i ksià˝ce wcià˝ 

dostaj´ stosy korespondencji z wi´zieƒ ca-

∏ego kraju. Ludzie majà do mnie zaufanie

i chcà rozmawiaç, sam nie wiem, czy to na-

groda, czy jakieÊ fatum – uÊmiecha si´ Piotr

Pytlakowski.

W trakcie ca∏ej tej dziennikarskiej przy-

gody nie by∏o natomiast trzech rzeczy. P∏a-

cenia za wywiad i ˝aden ze skazanych si´

tego nie domaga∏. Stawiania dodatkowych

warunków. Pogró˝ek. 

GALERIA POSTACI
O „Pershingu” – niczym o bohaterze ludo-

wym z dawnych wieków – krà˝y∏y legendy,

˝e by∏ taki pe∏nokrwisty. Jak krad∏, to krad∏,

jak si´ bawi∏, to si´ bawi∏. Zawsze na sto

procent, na ca∏ego. Podobno komuÊ bezin-

teresownie pomóg∏ odzyskaç skradziony 

samochód. Takie panisko...

JeÊli nawet przyjmiemy na wiar´ barwne

z pozoru opowieÊci, to sà one wyjàtkiem.

Dominuje kolor szary. A przyjaêƒ od niena-

wiÊci dzieli milimetr, poniewa˝ w tej grze

jest ogromna kasa oraz przewa˝nie patolo-

giczne osobowoÊci graczy.

– Naj∏atwiej dostrzegalny wspólny rys

postaci to ich fatalistyczne podejÊcie

do ˝ycia, „tak jest, bo tak ma byç”, ich eg-

zystencja na kraw´dzi wybuchu, zdolnoÊç

do wykrzesania w u∏amku sekundy nies∏y-

chanie pot´˝nej negatywnej energii, goto-

woÊç do agresji, do czynienia z∏a. Tacy wy-

bijali si´ w swoim Êrodowisku. Osobny

Êwiat. Bez zasad. I nie ma w nim niczego

fascynujàcego, kolorowego, atrakcyjnego.

Ci ludzie na ogó∏ wyszli z biedy, nie mieli

wykszta∏cenia, nie znali innego sposobu

zarobienia pieni´dzy, myÊlà w sposób pro-

sty. Zaskakujàce jest mo˝e to, ˝e idàc

na rabunek, przekr´t, zabójstwo, po pro-

stu... szli do pracy. PokazaliÊmy histori´ ich

„kariery” i upadku, bo to jest prawda, ˝e

wszyscy ci mafiosi koƒczà w pierdlu lub

w piachu. Nie ma zbrodni doskona∏ej i ta

droga prowadzi donikàd – t´ wiedz´ przy-

swoili sobie widzowie naszego serialu,

o czym Êwiadczy∏y liczne maile – podkreÊla

Artur Kowalewski.

CO NAS CZEKA?
Starzy odchodzà albo siedzà, koƒczy si´

etap mafii „karków”, siejàcych terror 

samym wyglàdem. Na ich miejsce wchodzà

nowi. Mo˝e jeszcze gorsi. Wcià˝ jest 

i b´dzie ten ∏atwy pieniàdz do zrobienia.

Wytwórnie narkotyków, papierosów, handel

˝ywym towarem plus nowa mafia najtrud-

niejsza do rozpracowania – „bia∏e ko∏nie-

rzyki” w obszarze akcyzowym, bankowym

itp. 

Mimo wszystko moi rozmówcy pozwoli-

liby sobie na ostro˝ny optymizm. Wymiar

Êcigania i sprawiedliwoÊci dysponuje ju˝

odpowiednimi instrumentami prawnymi.

Wielu policjantów, prokuratorów, s´dziów

ma silnà motywacj´, a nawet zdrowà zawo-

dowà z∏oÊç, potrzebnà do walki ze zorgani-

zowanà przest´pczoÊcià. Jest dobry spo-

∏eczny klimat. Wa˝ne, ˝eby bandyta trafi∏

tam, gdzie jego miejsce, do wi´zienia. Wa˝-

niejsze mo˝e nawet, ˝eby jego ofiara poza

tà wiedzà o karze nieuchronnej i surowej

uzyska∏a jeszcze zadoÊçuczynienie. ■
JOLANTA ÂLIFIERZ

ilustracje: kadry z TVN
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Ca∏e lata drà˝y∏a Pani temat mafii i ludzi jà tworzàcych.
Jak oni sami siebie widzà i okreÊlajà?

– Po pierwsze, absolutnie nie akceptujà s∏owa 

„mafia”. Nazywajà siebie dobrymi znajomymi z jedne-

go miasta, ulicy, szko∏y. Nawet jeden z obroƒców

w procesie „Oczki” mówi∏ o zwiàzkach towarzyskich,

a nie przest´pczych. Ot, taka sobie... grupa trzepako-

wa od ró˝nych – jak twierdzà – honorowych numerów

typu przemyt, dobre lokowanie zysków, ˝ycie z pro-

centów.

Kpiny czy hipokryzja? Przecie˝ oni majà na r´kach 
krew dziesiàtek osób.

– Kiedy pyta∏am o konkretne spektakularne zdarze-

nia, t∏umaczyli spokojnie: „No tak, ale jak oni zabili,

to co mogli nasi...” I najcz´Êciej dodawali, ˝e przecie˝

tak naprawd´ nie udowodniono zwiàzku mi´dzy

Êmiercià po jednej i drugiej stronie zwalczajàcych si´

gangów. W podtekÊcie wyczuwa∏o si´ jednak przeko-

nanie o s∏usznoÊci krwawych odpowiedzi.

Paƒstwo w paƒstwie?
– Tak. Oni sami prowadzà interesy, kontrolujà ich

przebieg i w razie potrzeby egzekwujà te˝ prawo do

„sprawiedliwego odwetu”. GdzieÊ obok jest spo∏e-

czeƒstwo ze swoimi regu∏ami, sà ró˝ne instytucje, jest

Policja. Oni te tak ró˝niàce si´ Êwiaty stawiajà na jed-

nym poziomie: ci sà od tego, my – od tego. Wa˝ne jest

mocowanie si´, kto kogo przechytrzy.

Chyba nie∏atwo obcowaç z takà mentalnoÊcià 
rozmówców?

– OczywiÊcie, ona nieustannie dra˝ni lub szokuje.

Zw∏aszcza ˝e ob∏uda jest nieprawdopodobna, z jednej

strony – samosàdy i egzekucje, z drugiej – troska o sà-

siadów w potrzebie, pomoc dla wdów. A nawet chary-

tatywne akcje poza w∏asnym kr´giem, w postaci

na przyk∏ad hojnych darów dla wychowanków domów

dziecka.

Czy˝by dobry wujek próbowa∏ budowaç jakiÊ 
pseudoetos?

– Byç mo˝e. W sposób jednak nieudolny i niewiary-

godny. Bo tak naprawd´ jest to Êwiat kapusiów i kon-

fidentów. Âwiat zawistnych facetów, gdzie nie ma ˝ad-

nej lojalnoÊci, gdzie ka˝dy chce oszukaç ka˝dego, a za-

bija si´ za znacznie mniej ni˝ tir papierosów. Obraz

przedstawiany w „Ojcu chrzestnym” czy w „Ch∏op-

cach z ferajny” ma, mimo ca∏ego okrucieƒstwa przeka-

zu, bardziej szlachetny ton ni˝ to, z czym styka∏am si´

w trakcie dziennikarskich poszukiwaƒ. To jest brzyd-

kie i obce.

A jednak Pani koledzy po fachu z uznaniem mówià 
o cechujàcej Panià empatii?

– Ona dawa∏a znaç o sobie przede wszystkim w kon-

taktach z rodzinami, z ˝onami, matkami. Te kobiety sà

ogromnie solidarne i oddane swoim m´˝czyznom, któ-

rzy przecie˝ poszli siedzieç na d∏ugie lata. Zawsze sà

na widzeniach, stojà przy nich twardo. Jakie sà moty-

wacje? Do koƒca nie wiem, mo˝e samotnoÊç, bo dziÊ,

kiedy nie sà ju˝ na topie, zosta∏y same. Mo˝e strach,

bo wiedzà dobrze, na co staç ich partnerów. Mo˝e tra-

dycyjny podzia∏ ról.

Co sàdzi Pani o szczeroÊci tych kobiet?
– Nigdy nie by∏y do koƒca szczere, ja nie jestem

przecie˝ ich kole˝ankà do plotek. Strasznie si´ pilno-

wa∏y, mówi∏y tylko to, co chcia∏y powiedzieç i co

ewentualnie postawi∏oby w lepszym Êwietle je same

oraz ich m´˝czyzn. Raz tylko jednej z ˝on wyrwa∏o si´

w momencie s∏aboÊci: „Pani Ewo, nie wyobra˝a sobie

pani, jakie on mi ˝ycie zgotowa∏! KiedyÊ otwieram

drzwi, a tu pada krwawiàcy syn, do którego strzelano.

Nigdy nie zapomn´ tego dnia...”

I ona te˝ ciàgle przychodzi na widzenia?
– Ona te˝.

Kto szczególnie utkwi∏ Pani w pami´ci?
– Nie znam ˝on tych dzisiejszych „m∏odych gniew-

nych”, wÊród poprzednich kontaktów wyró˝ni∏abym

natomiast za inteligencj´ ˝on´ „S∏owika”, która du˝o

wczeÊniej – jeszcze w czasach panieƒskich – prowa-

dzi∏a w∏asne intratne interesy, mi´dzy innymi w han-

dlu nieruchomoÊciami. ˚ona „Dziada” to z kolei taka

rodzinna osoba, smacznie gotujàca, opiekuƒcza. Zresz-

tà wi´kszoÊç z nich nie pracowa∏a zawodowo, g∏ównie

zajmujàc si´ domem. Panie lubi∏y wi´c uczestniczyç

w przyj´ciach i je organizowaç, przy okazji imienin,

chrzcin, urodzin albo bez okazji. 

Czy te rozmówczynie próbowa∏y Panià przekonywaç, 
˝e by∏y nieÊwiadome sytuacji, ˝e nie wiedzia∏y, 
czym tak naprawd´ zajmujà si´ ich m´˝czyêni?

– OczywiÊcie. Ale nigdy w to nie uwierzy∏am. Mog∏y

co najwy˝ej nie znaç skali czy charakteru spraw. Bo tak

wygodniej i bezpieczniej.

Z kim rozmawia∏o si´ ∏atwiej, z gangsterami 
czy ich bliskimi?

– Ci mafiosi, jeÊli ju˝ w ogóle decydowali si´ na spo-

tkanie, byli bardziej rzeczowi i konkretni. Mniej tu

by∏o kreacji i prób manipulowania odbiorcà prezento-

wanych opowieÊci. Ale ten jeden jedyny raz, kiedy ka-

tegorycznie powiedzia∏am „nie, nie rozmawiam”, po-

niewa˝ nie by∏am w stanie pokonaç z∏ych emocji, do-

tyczy∏ m´˝czyzny. „Parasola”. Z tej przyczyny, ˝e wie-

dzia∏am o okrutnym okaleczeniu prostytutki w trakcie

stosunku, czym si´ zresztà che∏pi∏... 

Czy nie ma Pani ju˝ doÊç tych mafijnych klimatów?
– Mam doÊç i zamierzam zajàç si´ innymi tematami.

Szcz´Êliwa te˝ jestem, ˝e w odró˝nieniu od policjanta

czy prokuratora wesz∏am do tego Êwiata jedynie

na moment.

Dzi´kuj´ za rozmow´. ■
JOLANTA ÂLIFIERZ

Âwiat zawistnych facetów
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W poÊciguW poÊcigu

PoÊcig transgraniczny – podobnie jak obserwacja transgraniczna

– jest narz´dziem dla policjantów ambitnych i z w∏asnà inicja-

tywà. Praktycy mówià, ˝e zwi´ksza to arsena∏ ich mo˝liwoÊci, 

kiedy sà w stanie przekraczaç granic´ za „swoim” figurantem, a nie

odbijaç si´ od niej jak od muru. 

– PoÊcig transgraniczny nie wymaga uzyskiwania zezwolenia

– wyjaÊniajà nadkom. Tomasz Safjaƒski i Dariusz ˚ach z KGP.

– Nie ma po prostu na to czasu, poniewa˝ sytuacja jest z natury rze-

czy bardzo dynamiczna. Wystarczy powiadomienie, na przyk∏ad

za poÊrednictwem dy˝urnego, przekazane najpóêniej w momencie

przekraczania granicy.

Kogo mo˝na Êcigaç? Osob´ podejrzanà o pope∏nienie powa˝nego

przest´pstwa, stanowiàcego podstaw´ do wystàpienia z wnioskiem

o ekstradycj´ lub o wydanie europejskiego nakazu aresztowania, 

albo czynu karalnego znajdujàcego si´ w katalogu przest´pstw 

z artyku∏u 41 Konwencji Wykonawczej Schengen (KWS). Ponadto

– uciekiniera z aresztu bàdê z zak∏adu karnego. 

Wymienione w art. 41 czyny karalne to: zabójstwo, nieumyÊlne

spowodowanie Êmierci, zgwa∏cenie, podpalenie, fa∏szowanie pie-

ni´dzy, kradzie˝ z w∏amaniem i rozbój kwalifikowany oraz paser-

stwo, wymuszenie, porwanie i przetrzymywanie zak∏adników, han-

del ludêmi, nielegalny handel Êrodkami odurzajàcymi i psychotro-

powymi, naruszenie postanowieƒ prawnych dotyczàcych broni

i materia∏ów wybuchowych, umyÊlne spowodowanie szkody z u˝y-

ciem materia∏ów wybuchowych, nielegalny przewóz toksycznych

i niebezpiecznych odpadów, niezatrzymanie si´ oraz niepodanie

szczegó∏owych danych po wypadku, którego skutkiem jest

Êmierç lub powa˝ne uszkodzenie cia∏a. 

Ka˝de paƒstwo obszaru Schengen mo˝e dokonaç wyboru opcji

okreÊlajàcej bàdê ramy terytorialne (kilka, kilkadziesiàt kilome-

trów w g∏àb kraju, ca∏y obszar), bàdê ramy czasowe dla poÊcigu

transgranicznego. Ró˝nie wyglàda te˝ sprawa zatrzymywania oso-

by Êciganej, u˝ycia kajdanków itp. Wed∏ug zasady podstawowej

niektóre paƒstwa rezerwujà t´ czynnoÊç wy∏àcznie do w∏asnej dys-

pozycji, inne dopuszczajà zatrzymanie przez „obcych” policjan-

tów, a nast´pnie przekazanie w∏aÊciwym funkcjonariuszom i orga-

nom lokalnym.

Z istotnych – choç niedefiniowanych – powodów dane paƒstwo

mo˝e w ka˝dej chwili za˝àdaç przerwania poÊcigu transgranicznego.

Kto mo˝e Êcigaç? Tylko policjant umundurowany albo w kami-

zelce, z opaskà czy innym elementem rozpoznawczym – zale˝nie

od kraju i stosowanych rozwiàzaƒ – po to, aby jego to˝samoÊç zawo-

dowa nie budzi∏a ˝adnych wàtpliwoÊci. Podobnie wyglàda sprawa

pojazdu. Nie mo˝e to byç samochód operacyjny, ale wy∏àcznie 

radiowóz lub pojazd z w∏àczonymi policyjnymi sygna∏ami dêwi´ko-

wymi, Êwietlnymi itp. JeÊli nie ma jednoznacznego zakazu w kon-

kretnym przypadku, policjanci mogà mieç broƒ, ale jej ewentualne

u˝ycie jest ograniczone do obrony koniecznej.

Nale˝y przypuszczaç, ˝e z takim nowym narz´dziem pracy, jak

poÊcig transgraniczny, zetknà si´ przede wszystkim policjanci z ob-

szarów sàsiadujàcych z innymi krajami. Dlatego powinni oni znaç

przepisy i zasady ruchu drogowego obowiàzujàce „za miedzà”. Mu-

szà te˝ pami´taç o zakazie wchodzenia do mieszkaƒ i obiektów

u˝ytecznoÊci publicznej oraz stosowaç si´ do przyj´tych ustaleƒ,

dotyczàcych mo˝liwoÊci (lub jej braku) przes∏uchiwania uj´tej

w wyniku poÊcigu osoby. Ewentualne przeszukanie mo˝e mieç je-

dynie charakter porzàdkowy (np. w celu sprawdzenia, czy ktoÊ

ukrywa niebezpieczne przedmioty), a nie – procesowy. JeÊli zatrzy-

many nie jest obywatelem paƒstwa, na którego obszarze przebiega∏

poÊcig i nie zosta∏o wydane postanowienie o tymczasowym areszto-

waniu w jego w∏asnym kraju, to musi on byç zwolniony w ciàgu naj-

bli˝szych szeÊciu godzin. Z istotnym zastrze˝eniem: do tego okre-

su nie wlicza si´ czasu od pó∏nocy do godziny 9 rano, kiedy nie

funkcjonujà urz´dy. 

Ostatnim akcentem podejmowanych czynnoÊci – niezale˝nie

od rezultatu poÊcigu – jest sk∏adany na miejscu raport i pozostawa-

nie do dyspozycji w∏adz lokalnych.

Aktualne uregulowania przewidujà prowadzenie poÊcigu trans-

granicznego tylko przez przejÊcia làdowe.

PRZYK¸AD: PoÊcig transgraniczny, ograniczenia na∏o˝one przez

Hiszpani´ 

• Granica z Francjà – do 10 km od granicy, bez ograniczeƒ czaso-

wych, bez prawa przes∏uchania i zatrzymania, tylko w odniesie-

niu do przest´pstw z art. 41 KWS

• Granica z Portugalià – do 50 km od granicy, do 2 godzin, bez 

prawa zatrzymania i przes∏uchania, tylko przest´pstwa z art. 41

KWS. ■
JOLANTA ÂLIFIERZ

zdj. Anna Michejda
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P race w komisjach sejmowych nad bu-

d˝etem Policji i innych s∏u˝b munduro-

wych rozpocz´∏y si´ 13 grudnia 2005 roku.

W pierwszym posiedzeniu Komisji Admini-

stracji i Spraw Wewn´trznych, któremu

przewodniczy∏ pose∏ Marek Kuchciƒski,

oprócz parlamentarzystów wzi´li udzia∏:

wicepremier, minister SWiA Ludwik Dorn,

wiceministrowie, komendanci s∏u˝b mun-

durowych z Markiem Bieƒkowskim, przed-

stawiciele Najwy˝szej Izby Kontroli, 

Ministerstwa Finansów i liczna grupa

zwiàzkowców. 

Po wprowadzeniu przez nowy rzàd

autopoprawki do projektu ustawy bu-

d˝etowej ∏àczne nak∏ady planowane

na Policj´ w roku 2006 wyno-

szà 6 227 580 tys. z∏ i w porównaniu

z ustawà bud˝etowà na rok 2005 sà

wy˝sze realnie o 0,5 proc. Najwi´cej

Êrodków – 66,4 proc., przeznaczono na ko-

mendy powiatowe Policji i podporzàdkowa-

ne im komisariaty, najmniej na KGP (cen-

tral´), liczonà po raz pierwszy wraz z tere-

nowymi strukturami Centralnego Biura

Âledczego – 5,2 proc.

W komendach powiatowych (miejskich

i rejonowych) Policji oraz podporzàdkowa-

nych im komisariatach skupiono 78 739

etatów mundurowych spoÊród wszyst-

kich 103 309 etatów policyjnych, które

przydzielono formacji na rok 2006 (liczba

taka sama jak w roku 2005). Ponadto prze-

widziano, ˝e w Policji b´dzie równie˝ 3100

funkcjonariuszy w s∏u˝bie kandydackiej

(poborowi – ochotnicy).

Planowana liczba pracowników Policji

wyniesie w 2006 r. 19 938 i w porównaniu

z rokiem 2005 wzroÊnie o 300 cz∏onków

korpusu s∏u˝by cywilnej oraz 770 osób nie-

obj´tych mno˝nikowymi systemami wyna-

grodzeƒ zatrudnionych w ramach porozu-

mienia z Paƒstwowym Funduszem Rehabi-

litacji Osób Niepe∏nosprawnych. Taki

wzrost etatów cywilnych powinien spowo-

dowaç przesuni´cie etatów policyjnych ze

s∏u˝b wspomagajàcych do s∏u˝b wykonaw-

czych.

Na zakupy sprz´tu zaplanowano

kwot´ 179 295 tys. z∏ (w tym niemal

po∏ow´ stanowià Êrodki pochodzàce

z prefinansowania i przeznaczone

na wspó∏finansowanie programów

operacyjnych i inicjatyw Unii Europej-

skiej). Ze Êrodków tych zakupiony zosta-

nie sprz´t ∏àcznoÊciowy i informatyczny,

transportowy, uzbrojenia, techniki specjal-

nej itp. G∏ównym beneficjentem zakupów

b´dà w roku 2006 jednostki terenowe pod-

leg∏e KGP.

Przeci´tne uposa˝enie policjantów,

po podwy˝ce w sferze bud˝etowej 

Policji nie zabraknie

Na tle czasopism policyjnych w Polsce

dwa biuletyny „IPA WiadomoÊci

Sekcji Polskiej” oraz „IPA Âlàsk” wyró˝nia-

jà si´ szczególnie. Wysoka jakoÊç papieru,

bogata szata graficzna i ciekawa treÊç to 

zas∏ugi prawie jednego cz∏owieka –

nadkom. Paw∏a Michalaka, redaktora 

naczelnego obu tytu∏ów. 

Nadkom. Michalak jest postacià barwnà.

Zaledwie 37 lat ˝ycia, ale za to obfitego

w wydarzenia. Zanim podjà∏ s∏u˝b´ w Poli-

cji, pracowa∏ jako elektromonter w przemy-

Êle w´glowym, potem s∏u˝y∏ jako zwiadow-

ca w jednostce powietrzno-desantowej

w Lubliƒcu, zdobywajàc tytu∏ skoczka

WPD. Potem ju˝ w innym mundurze wal-

czy∏ z przest´pczoÊcià gospodarczà, wyk∏a-

da∏ w OÊrodku Szkolenia Policji, a obecnie

w Szkole Policji w Katowicach. Kwalifika-

cje zdobywa∏ mi´dzy innymi w Akademii

Policji w Chicago. 

Niespo˝yty spo∏ecznik. Zwiàzany z har-

cerstwem, pe∏ni∏ funkcje przewodnika, za-

st´powego i dru˝ynowego. W Policji po-

Êwi´ci∏ si´ dzia∏alnoÊci w Mi´dzynarodo-

IPA-owskie biuletyny

od 1 stycznia 2006 r. oraz z tytu∏u

wzrostu wielokrotnoÊci kwoty bazowej

stanowiàcej przeci´tne uposa˝enie

funkcjonariuszy do 2,03, wyniesie

(∏àcznie z nagrodà rocznà) 2964 z∏

brutto (w komendach powiatowych

– 2834 z∏), a wynagrodzenie pracowni-

ków Policji – 1844 z∏ (w komendach

powiatowych – 1722 z∏).

Porównywalne przeci´tne uposa˝e-

nie stra˝aków PSP wyniesie 2715 z∏

(w komendach powiatowych PSP

– 2662 z∏), funkcjonariuszy Stra˝y

Granicznej 2978 z∏, a funkcjonariuszy

Biura Ochrony Rzàdu – 3109 z∏.

Pracownicy zarabiaç b´dà (porów-

nywalnie) w PSP – 2089 z∏ (w komen-

dach powiatowych – 1859 z∏), w SG

– 1836 z∏, w BOR – 1962 z∏.

Warto podkreÊliç rol´ autopoprawki 

rzàdu Kazimierza Marcinkiewicza do bu-

d˝etu odziedziczonego po rzàdzie Marka

Belki. W wyniku zmian Policj´ dofinanso-

wano 110 mln z∏, z których 58 mln z∏ prze-

znaczono na wydatki rzeczowe. Ârodki

na niezb´dne remonty przyznano g∏ównie

komendom powiatowym. 

W wyniku interwencji nowego rzàdu

uda∏o si´ za∏ataç dziur´ w bud˝ecie policyj-

nym. Nie uda∏o si´ jednak wyraênie wpro-

wadziç w ˝ycie g∏oszonej przez rzàdzàcà

opcj´ politycznà polityki znaczàcych zmian

w zakresie finansowania bezpieczeƒstwa

publicznego. ■
MARCEL TABOR

wym Stowarzyszeniu Policji. By∏ przewod-

niczàcym Ko∏a IPA w Katowicach, a od

1999 roku sekretarzowa∏ Âlàskiej Grupie

Wojewódzkiej IPA, organizacji skupiajàcej

ponad 1400 cz∏onków, spoÊród blisko 7000

w ca∏ym kraju. Od 2004 zosta∏ jej preze-

sem.

W 2003 r. w∏adze stowarzyszenia powie-

rzy∏y mu redagowanie „WiadomoÊci”. Cza-

sopismo by∏o poczàtkowo pomyÊlane jako

kwartalnik, ale nigdy nie zdo∏a∏o ukazaç si´

w komplecie numerów. Nigdy te˝ nie by∏o

aktualne. Pawe∏ Michalak odmieni∏ status

quo. Po raz pierwszy w 2003 roku ukaza∏y

si´ cztery numery. Zamieszczane materia∏y

sà aktualne. Wzros∏o zainteresowanie czy-

telników i nak∏ad. Pojawi∏y si´ nowe rubry-

ki: poÊwi´cone historii Policji, czym zajmu-

jà si´ nadkom. Janusz Mikitin oraz dr hab.

Piotr Majer, prezentacji Polaków s∏u˝àcych

w policjach innych krajów, co robi prof.

Zbigniew Judycki z Pary˝a, prezentacji

wspó∏pracy stowarzyszenia ze spo∏eczeƒ-

stwem redagowanej przez Dariusza Loran-

ty, czy kàcik hobbystów. Ambicjà zespo∏u

redakcyjnego jest

poszerzanie tema-

tyki zawodowej.

Nadkomisarz –

trzeba przyznaç –

ma odpowiednie

kwalifikacje. Od

1996 roku redago-

wa∏ „Biuletyn Ko∏a

IPA Katowice-Cen-

trum”, a od 1999

roku „IPA Âlàsk”. Ale umiej´tnoÊci to za

ma∏o. Potrzebna jest pasja i wiele wyrze-

czeƒ osobistych. Zamkni´cie ka˝dego nu-

meru to tydzieƒ ˝mudnej roboty, niekiedy

poÊwi´cenie ca∏ego weekendu. Za t´ robo-

t´ garstka zapaleƒców skupiona wokó∏

Paw∏a Michalaka nie bierze ani grosza. Nie

ma te˝ honorariów. Koszty wydawania na

poziomie 2,50 z∏ za egzemplarz biuletynu

pokrywane sà ze sk∏adek cz∏onów IPA. 

W 2002 roku kom. Pawe∏ Michalak zo-

sta∏ wyró˝niony medalem Arthura Troopa.

Jego hobby to turystyka mi´dzynarodowa

i kolekcjonowanie naszywek policyjnych.

Zebra∏ ich ponad 1000 z 70 krajów, a pre-

zentuje je podczas wystaw w Polsce i za

granicà. ■
ADAM K. PODGÓRSKI
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I. IMMUNITET S¢DZIOWSKI I PROKURATORSKI
Jego problematyk´ normujà przepisy ustawy Prawo o ustroju sàdów po-

wszechnych (P.u.s.p) z 27 lipca 2001 r. (Dz.U. nr 154, poz. 1787 ze zm.).

Stanowi on wy∏om w obowiàzujàcej w polskim procesie karnym zasady lega-

lizmu. Sk∏ada si´ z dwóch zakazów chroniàcych nietykalnoÊç s´dziego: za-

kazu zatrzymania i zakazu pociàgni´cia do odpowiedzialnoÊci karnej. 

Jest immunitetem procesowym (formalnym), gdy˝ nie znosi karalnoÊci

czynu, lecz stanowi przeszkod´ we wszcz´ciu post´powania karnego prze-

ciw s´dziemu, a w konsekwencji wydania wyroku skazujàcego lub uniewin-

niajàcego. Ma te˝ charakter materialny, gdy˝ w ˝adnej sytuacji nie mo˝na

wszczàç post´powania przeciwko s´dziemu w sprawie o wykroczenie. S´-

dzia nie ponosi za nie odpowiedzialnoÊci (art. 81 P.u.s.p.).

Zakazy chroniàce nietykalnoÊç s´dziego majà charakter wzgl´dny, tzn.

nie obowiàzujà, je˝eli sàd dyscyplinarny podejmie uchwa∏´ zezwalajàcà

na zatrzymanie lub pociàgni´cie do odpowiedzialnoÊci (art. 119 P.u.s.p.).

Do czasu jej wydania immunitet chroni s´dziego przed: zatrzymaniem, do-

prowadzeniem, aresztem egzekucyjnym i wszystkimi innymi formami naru-

szenia nietykalnoÊci cielesnej (patrz: Komentarz do prawa o ustroju sàdów
powszechnych i ustawy o Krajowej Radzie Sàdownictwa; T. Ereciƒski, J. Gu-

dowski, J. Iwulski, Warszawa 2002). Mo˝na podejmowaç tylko:

– czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki (wskazane w art. 308 k.p.k., majàce

na celu zabezpieczenie Êladów i dowodów przest´pstwa, gdy istnieje obawa

ich: utraty, zniekszta∏cenia lub zniszczenia);

– czynnoÊci zmierzajàce do wyjaÊnienia, czy sàd dyscyplinarny wyda

wniosek lub zezwolenie na cofni´cie immunitetu.

Wyjàtkiem od regu∏y jest mo˝liwoÊç zatrzymania s´dziego na goràcym

uczynku, tj. w chwili pope∏niania przest´pstwa (ale ju˝ nie podczas uciecz-

ki/poÊcigu). Jest ono dopuszczalne, gdy okazuje si´ niezb´dne

do zapewnienia prawid∏owego toku post´powania (zapobiegni´cie uchyla-

niu si´ od udzia∏u w procesie, obawa o matactwo).

Zgodnie z art. 80 par. 2 P.u.s.p., o zatrzymaniu s´dziego niezw∏ocznie po-

wiadamia si´ prezesa sàdu apelacyjnego w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce

zatrzymania. Mo˝e on wydaç nakaz natychmiastowego zwolnienia, który,

zdaniem cz´Êci prawników, powinien mieç form´ pisemnà, innych zaÊ –

ustnà, choç póêniej potwierdzonà na piÊmie. Powiadamia te˝ o zatrzymaniu

Krajowà Rad´ Sàdownictwa i ministra sprawiedliwoÊci. Z Konstytucji RP

(art. 181 in fine) wynika z kolei, ˝e o zatrzymaniu nale˝y niezw∏ocznie po-

wiadomiç prezesa w∏aÊciwego miejscowo sàdu, który mo˝e nakazaç natych-

miastowe zwolnienie. NiespójnoÊci mi´dzy tymi przepisami pozostajà kwe-

stiami dyskusyjnymi i mogà przysparzaç problemów w praktyce.

Niemo˝noÊç zatrzymania s´dziego nie oznacza, ̋ e ma on prawo do odmo-

wy poddania si´ badaniu na zawartoÊç w organizmie alkoholu lub Êrodka

dzia∏ajàcego podobnie do alkoholu – gdy jest kierowcà lub innej osoby –

jeÊli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ˝e mog∏a kierowaç pojazdem w sta-

nie nietrzeêwoÊci. S´dzia nie powinien zas∏aniaç si´ immunitetem, ale 

w razie odmowy policjant nie mo˝e zastosowaç Êrodków przymusu. Nie ma

wi´c w takim przypadku zastosowania art. 126 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu

drogowym, umo˝liwiajàcy przeprowadzenie badania tak˝e bez zgody kieru-

jàcego. Wyjàtkiem od tej regu∏y jest sytuacja, gdy zachodzi uzasadnione po-

dejrzenie, ˝e kierujàcy autem s´dzia spo˝y∏ alkohol (np. wyczuwalna woƒ

alkoholu z ust, trudnoÊci z zachowaniem równowagi po wyjÊciu z pojazdu,

be∏kotliwa mowa) i zachodzi koniecznoÊç wykonania czynnoÊci niecierpià-

cej zw∏oki. W takim przypadku dopuszczalne jest u˝ycie Êrodków przymu-

su bezpoÊredniego (przede wszystkim si∏y fizycznej) w celu przeprowadze-

nia badania.

Immunitet krajowy
Teoretycznie prowadzàca auto osoba z immunitetem krajowym nie ma
prawa do odmowy poddania si´ badaniu alkomatem, a w przypadku
stwierdzenia u niej alkoholu w wydychanym powietrzu mo˝e byç nawet
zatrzymana. W praktyce bywa to trudne, co nie znaczy niewykonalne.
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O mo˝liwoÊci zastosowania Êrodków przymusu bezpoÊredniego

w takiej sytuacji mówi par. 12 Wytycznych Nr 1 Komendanta G∏ównego 
Policji z 3 stycznia 2006 r. w sprawie post´powania policjantów wobec uczestni-
ków ruchu drogowego korzystajàcych z immunitetów i przywilejów dyploma-
tycznych lub konsularnych oraz korzystajàcych z immunitetów krajowych:

1. Je˝eli istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e kierujàcy pojazdem, b´dàcy 
osobà korzystajàcà z immunitetu krajowego, znajduje si´ w stanie nietrzeêwoÊci
lub pod wp∏ywem Êrodka odurzajàcego (np. wyczuwalna woƒ alkoholu z ust,
trudnoÊci z zachowaniem równowagi po wyjÊciu z pojazdu, be∏kotliwa mowa),
policjant jest obowiàzany do ˝àdania poddania si´ przez t´ osob´ badaniu w ce-
lu ustalenia zawartoÊci w organizmie alkoholu lub Êrodka dzia∏ajàcego podobnie
do alkoholu, które jest czynnoÊcià niecierpiàcà zw∏oki podejmowanà w trybie
art. 17 par. 2 k.p.k.

2. W razie odmowy poddania si´ badaniu, policjant, realizujàc uprawnie-
nia wynikajàce z przepisów prawa powszechnie obowiàzujàcego, mo˝e:

1) zastosowaç Êrodki przymusu bezpoÊredniego w celu doprowadzenia
do badania;

2) zatrzymaç osob´ uj´tà na goràcym uczynku przest´pstwa z uwagi
na niezb´dnoÊç tej czynnoÊci dla zapewnienia prawid∏owego toku post´po-
wania karnego (...).

Policjant powinien uniemo˝liwiç s´dziemu dalsze korzystanie z pojazdu

przez:

– zwrócenie si´ do niego o powstrzymanie si´ od kierowania,

– zaproponowanie przekazania kluczyków do depozytu.

JeÊli to nie poskutkuje, powinno si´ uniemo˝liwiç dost´p do drzwi auta

(bez naruszania nietykalnoÊci) lub zastawiç kontrolowany samochód

przy u˝yciu pojazdu(ów) s∏u˝bowych bàdê za∏o˝yç blokad´ na ko∏a.

Podobnie nale˝y post´powaç wobec osób majàcych immunitet prokura-

torski, z tà ró˝nicà, ˝e dy˝urny jednostki powiadamia nie prezesa sàdu,

a w∏aÊciwego miejscowo prokuratora, a tak˝e prokuratora prze∏o˝onego.

II. IMMUNITET PARLAMENTARNY
Jego podstawami prawnymi sà art. 105 Konstytucji RP oraz art. 10 ustawy

z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos∏a i senatora. 

Problemy wyst´pujàce przy zatrzymywaniu do kontroli drogowej osób

chronionych immunitetem parlamentarnym (pose∏, senator, pose∏ do Parla-

mentu Europejskiego) sà analogiczne do tych, które wyst´pujà w przypad-

ku s´dziego/prokuratora. Policjanci powinni post´powaç w tej sytuacji po-

dobnie. Ró˝nice mi´dzy rodzajami immunitetów dotyczà jedynie powiada-

miania w∏aÊciwego organu o ewentualnym zatrzymaniu. Zgodnie z art. 105

Konstytucji RP, o zatrzymaniu parlamentarzysty (mo˝liwe jest to jedynie

wobec podejrzanej o pope∏nienie przest´pstwa osoby zatrzymanej na gorà-

cym uczynku) niezw∏ocznie powiadamia si´ marsza∏ka Sejmu, który mo˝e

nakazaç natychmiastowe zwolnienie parlamentarzysty. Ustawa mówi nato-

miast o niezw∏ocznym zawiadomieniu marsza∏ka Sejmu lub marsza∏ka 

Senatu (równie˝ majàcego prawo do nakazania natychmiastowego zwolnie-

nia). Podobnie par. 13 Wytycznych Nr 1 Komendanta G∏ównego Policji 
z 3 stycznia 2006 r. w sprawie post´powania policjantów wobec uczestników 
ruchu drogowego korzystajàcych z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych
lub konsularnych oraz osób korzystajàcych z immunitetów krajowych. Czyni to

komendant wojewódzki/sto∏eczny (lub jego zast´pca) powiadomiony

uprzednio przez dy˝urnego jednostki w∏aÊciwej dla miejsca przeprowadze-

nia kontroli. Komendant wojewódzki/sto∏eczny zawiadamia równie˝ o zda-

rzeniu komendanta g∏ównego lub jego zast´pc´ oraz w∏aÊciwego miejscowo

prokuratora (on tak˝e mo˝e wydaç nakaz natychmiastowego zwolnienia 

zatrzymanego pos∏a/senatora).

Parlamentarzysta, który zgodzi∏ si´ nie kierowaç dalej pojazdem lub któ-

remu to uniemo˝liwiono, powinien mieç zapewnione dotarcie do miejsca

zamieszkania. W praktyce najcz´Êciej oznacza to przyjazd na miejsce kon-

troli osoby uprawnionej do kierowania/dysponowania autem parlamentarzy-

sty i odwiezienie przez nià pos∏a lub senatora. JeÊli takie wyjÊcie jest nie-

mo˝liwe, mo˝e to zrobiç patrol. ■

insp. ANDRZEJ TRELA
oprac. PK
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PRZEST¢PCY W MUNDURACH
Choç w stutysi´cznej policyjnej armii jest to tylko promil, co roku

przed sàdami powszechnymi stajà funkcjonariusze oskar˝eni

o przest´pstwa umyÊlne, pope∏nione z tzw. niskich pobudek, majà-

ce zwiàzek ze s∏u˝bà, których dopuszczajà si´ z pe∏nà Êwiadomo-

Êcià w celu osiàgni´cia korzyÊci materialnych.

– Zdarzajà si´ te˝ przest´pstwa o wi´kszym ci´˝arze gatunko-

wym, godzàce w bezpieczeƒstwo paƒstwa – mówi insp. dr Mariusz

Róg, dyrektor Biura Prawnego KGP. – Do takich zalicza si´ wspó∏-

prac´ ze zorganizowanymi grupami przest´pczymi. Na przyk∏ad,

sprzedawanie gangsterom informacji dotyczàcych prowadzonych

przeciwko nim Êledztw czy podejmowanych akcji.

W∏adys∏aw Stasiak, podsekretarz stanu w MSWiA, w wywiadzie

dla „Policji 997” takie zachowania okreÊli∏ krótko:

– To rak, który drà˝y Policj´. Nawet jeÊli za∏o˝ymy, ˝e choroba

dotyczy niewielkiej grupy funkcjonariuszy, to i tak cz´sto przekre-

Êla prac´ wi´kszoÊci tych uczciwych. 

OKROIå EMERYTURY
– Do tej pory policjant postawiony w stan oskar˝enia i skazany pra-

womocnym wyrokiem sàdu odchodzi∏ ze s∏u˝by w trybie natych-

miastowym – mówi insp. Jolanta G∏adkowska, naczelnik Wydzia∏u

Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP. – Zachowywa∏

jednak uprawnienia emerytalne, jeÊli przepracowa∏ wymagane

przepisami 15 lat. Otrzymywa∏ wówczas 40 proc. ostatniego wyna-

grodzenia, nawet przebywajàc za kratkami. Móg∏ zatrzymaç s∏u˝bo-

we mieszkanie, bo ˝adna z przes∏anek zwolnienia policjanta ze

s∏u˝by na podstawie art. 41 ustawy o Policji nie odbiera∏a mu tego

prawa.

– Prawdopodobnie ta „luksusowa” sytuacja ulegnie niebawem ra-

dykalnej zmianie – dodaje m∏. insp. Andrzej Przemyski, radca

w Gabinecie Komendanta G∏ównego Policji. – Przest´pców w mun-

durach czeka bowiem przykra niespodzianka: utracà prawa

do wczeÊniejszej emerytury, a tak˝e prawo do lokalu s∏u˝bowego.

B´dzie to mo˝liwe dzi´ki zmianom w ustawie o zaopatrzeniu

emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-

wn´trznego, Agencji Wywiadu, Stra˝y Granicznej, Biura Ochrony

Rzàdu, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i S∏u˝by Wi´ziennej. Projekt

tych zmian, przygotowany przez zespó∏ ekspertów z KGP, zosta∏

ju˝ przekazany do uzgodnieƒ wewnàtrzresortowych w MSWiA.

Po korekcie trafi do Urz´du Rady Ministrów, nast´pnie ministrów,

a potem – jako przed∏o˝enie rzàdowe – do Sejmu.

Na czym polega istota tych zmian?

– Policjant skazany prawomocnym wyrokiem sàdu za wspó∏prac´

ze zorganizowanà grupà przest´pczà lub za przest´pstwo korupcyj-

ne straci uprawnienia do emerytury mundurowej – wyjaÊnia dyrek-

tor Róg. – Zostanie wi´c obj´ty znacznie mniej korzystnymi prze-

pisami powszechnego systemu emerytalnego, który umo˝liwia

przejÊcie na zas∏u˝ony odpoczynek dopiero po ukoƒczeniu

65. roku ˝ycia. Chcia∏bym wyraênie podkreÊliç, ˝e chodzi tu jedy-

nie o osoby skazane za ÊciÊle okreÊlone rodzaje przest´pstw umyÊl-

nych, majàcych zwiàzek ze s∏u˝bà i pope∏nionych w celu osiàgni´-

cia korzyÊci majàtkowej lub osobistej oraz za przest´pstwa najpo-

wa˝niejsze: wspó∏prac´ z mafià, handel narkotykami, najci´˝sze

zbrodnie.

Warto podkreÊliç, ˝e podobne rozwiàzania ju˝ od dawna funkcjo-

nujà w policjach zachodnich. Sà bardzo czytelnym sygna∏em dla

funkcjonariuszy wszystkich s∏u˝b mundurowych, ˝e przest´pstwo

nie pop∏aca. ■
JERZY PACIORKOWSKI

Bez pob∏a˝ania
„Czarnych owiec” nikt nie lubi. W Êrodowisku policyjnym
szczególnie. Przest´pcy w mundurach bowiem nie tylko kalajà
w∏asne gniazdo, czy dopuszczajà si´ zdrady tajemnicy
s∏u˝bowej, ale, co najgorsze, zagra˝ajà bezpieczeƒstwu
kolegów. Lada chwila policjanci kryminaliÊci stracà resortowe
uprawnienia emerytalne.

1. Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z 26 sierpnia 2004 r.,

I KZP 11/04, (OSNKW z 2004 r., zeszyt 7–8, poz. 84). 

Prowadzenie w stanie nietrzeêwoÊci pojazdu mechanicz-

nego w ruchu làdowym, wodnym lub powietrznym, wbrew

wczeÊniej orzeczonemu zakazowi prowadzenia takiego 

pojazdu, stanowi jeden czyn, wype∏niajàcy znamiona prze-

st´pstwa okreÊlonego w art. 178a par. 1 k.k. i art. 244 k.k. 

Sàd Najwy˝szy po rozpoznaniu pytania prawnego wymagajàcego

zasadniczej wyk∏adni ustawy: 

„Czy zachowanie sprawcy kierujàcego pojazdem w stanie nie-

trzeêwoÊci lub po u˝yciu Êrodka odurzajàcego, w stosunku do któ-

rego wczeÊniej sàd prawomocnie orzek∏ tytu∏em Êrodka karnego

bàdê zabezpieczajàcego zakaz prowadzenia pojazdów, stanowi dwa

odr´bne czyny zabronione, jeden okreÊlony w art. 244 k.k., drugi

zaÊ w art. 178a par. 1 lub 2 k.k., czy te˝ jedno przest´pstwo kwali-

fikowane z art. 178a par. 1 lub 2 k.k. w zb. z art. 244 k.k. w zw. 

z art. 11 par. 2 k.k.”

p o s t a n o w i ∏    o d m ó w i ç   podj´cia uchwa∏y. 

Uwaga: zgodnie z art. 244 k.k. karze w tym przepisie okreÊlo-

nej podlega m.in. ten, kto nie stosuje si´ do orzeczonego przez sàd

zakazu prowadzenia pojazdów. Na podstawie art. 178a par. 1 lub

2 k.k. odpowiada ten, kto znajdujàc si´ w stanie nietrzeêwoÊci lub

pod wp∏ywem Êrodka odurzajàcego, prowadzi pojazd mechaniczny

w ruchu làdowym, wodnym lub powietrznym albo prowadzi na dro-

dze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd. 

Z uzasadnienia:

W Êwietle powszechnie przyj´tych w doktrynie i orzecznictwie

kryteriów ustalania jednoÊci czynu (wyodr´bnienie zintegrowa-

nych zespo∏ów aktywnoÊci sprawcy, zwartoÊç miejsca i czasu oraz

to˝samoÊç motywacji sprawcy), przedstawione „zagadnienie praw-

ne” nie nasuwa ˝adnych wàtpliwoÊci, ˝e prowadzenie w stanie nie-

trzeêwoÊci pojazdu mechanicznego w ruchu làdowym, wodnym lub

powietrznym, wbrew wczeÊniej orzeczonemu zakazowi prowadze-

nia takiego pojazdu, stanowi jeden czyn, wype∏niajàcy znamiona

przest´pstwa okreÊlonego w art. 178a par. 1 k.k. i art. 244 k.k. Za-

chowanie takie charakteryzuje si´ nie tylko jednoÊcià aktywnoÊci

podj´tej przez sprawc´ (prowadzenie pojazdu), ale tak˝e – wynika-

jàcà z niej – jednoÊcià miejsca i czasu (mo˝e to byç pewien okres).

Sprawca nie mo˝e bowiem, jednoczeÊnie prowadzàc samochód

i b´dàc w stanie nietrzeêwoÊci, nie naruszaç orzeczonego wobec

niego zakazu prowadzenia pojazdów, i odwrotnie – nie mo˝e, b´dàc

w stanie nietrzeêwoÊci, prowadziç pojazdu wbrew zakazowi, nie

naruszajàc podstawowej zasady ruchu drogowego – zakazu prowa-

dzenia pojazdu w stanie nietrzeêwoÊci. W takiej sytuacji tak˝e

kwestia to˝samoÊci motywacji sprawcy nie pozostawia ˝adnych

wàtpliwoÊci. ■
JANUSZ LEWI¡SKI

Z orzecznictwa Sàdu 
Najwy˝szego
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Sprawa policjantów z Nowej Soli
W zwiàzku z du˝ym zainteresowaniem, jakie wywo∏a∏ artyku∏ „Czekajàc na wyrok”, opu-

blikowany w grudniowym numerze miesi´cznika „Policja 997”, informuj´ o losach drugiej

grupy bohaterów tego artyku∏u – policjantów z Nowej Soli, których proces odby∏ si´

pod koniec grudnia. 

Przypomnijmy, ˝e 22 funkcjonariuszom KPP w tym mieÊcie pro-

kurator postawi∏ zarzuty o przerobienie ∏àcznie oko∏o 300 manda-

tów, na których zmieniali oni wysokoÊç pierwotnie na∏o˝onej kwo-

ty (art. 231 par. 1 k.k. i 270 par. 1 k.k.).

WÊród oskar˝onych byli m.in. by∏y komendant powiatowy, jego

zast´pca i naczelnik wydzia∏u ruchu drogowego. Spraw´ ujawni∏o

w 2002 roku Biuro Spraw Wewn´trznych. Od tamtej pory cz´Êç po-

dejrzanych odesz∏a na emerytur´. 13 policjantów po okresie zawie-

szenia w czynnoÊciach zosta∏o przywróconych do s∏u˝by i czeka∏o

na rozpraw´ sàdowà. Odby∏a si´ ona 22 grudnia ub.r. przed sàdem

w Nowej Soli. Obroƒca funkcjonariuszy wnioskowa∏ o warunkowe

umorzenie. Prokurator nie wniós∏ zastrze˝eƒ, a sàd zgodzi∏ si´ na to w stosunku do 8 oskar-

˝onych. Post´powanie przeciwko nim zosta∏o warunkowo umorzone i zawieszone na rok

próby. Zap∏acili równie˝ nawiàzk´ po 500 z∏otych na cele spo∏eczne. Przez najbli˝szy rok

b´dà pracowali poddani próbie, czy nie pope∏nià przest´pstwa. W tym czasie nie otrzyma-

jà premii, awansów, podwy˝ek. W stosunku do pozosta∏ych policjantów sprawa toczy si´ na-

dal, poniewa˝ sàd nie znalaz∏ okolicznoÊci umo˝liwiajàcych umorzenie. ■
EL˚BIETA SITEK

(...) Policjant w mundurze powinien
przede wszystkim budziç zaufanie i szacu-
nek. Wystarczy spojrzeç na nowojorskich po-
licjantów (...), którzy prezentujà si´ eleganc-
ko, sà rozpoznawalni, a przede wszystkim
budzà respekt. Dlaczego nie skorzystaç z ich
doÊwiadczenia? (...) cywil

✩
(...) Pragn´ przedstawiç swoje stanowisko,

które niech chocia˝ w bardzo ma∏ym stopniu
da logistykom z KGP do myÊlenia na temat
zmiany – najpierw toku myÊlenia – a na-
st´pnie post´powania w sprawie zapewnie-
nia policjantkom i policjantom pe∏nej wygo-
dy i komfortu pe∏nienia s∏u˝by w nowym,
lepszym i trwalszym umundurowaniu. (...)
Pierwszym, najbardziej rewolucyjnym
– moim zdaniem – rozwiàzaniem, zaczerp-
ni´tym z zza zachodniej granicy, jest zaopa-
trzenie polskich funkcjonariuszy w czarne
skórzane kurtki, o prostym kroju, d∏ugoÊci
do pasa, zapinane na suwak, z napisem od-
blaskowym (nie tym ˝ó∏tym, lecz srebrnym
na czarnym tle) zaprojektowanej na wzór
niemiecki. Trwa∏oÊç tego elementu umundu-
rowania nie wzbudzi kontrowersji, nato-
miast jedyne, co mo˝e stanàç na przeszko-
dzie, to cena wykonania. Moja propozycja
jest taka: zamiast dwóch bluz (typ tzw. olim-
pijka) – jedna kurtka skórzana. Pod tà kurt-
k´ funkcjonariusz mo˝e nosiç koszul´ koloru
niebieskiego z rozpi´tym ko∏nierzem,
a w okreÊlonych sytuacjach niebieskà koszu-
l´ z krawatem. Do skórzanej kurtki nale˝a-
∏oby nosiç czapk´ gabardynowà – bez wyjàt-
ków. 

Drugim rozwiàzaniem jest zmiana umun-
durowania çwiczebnego (bluza i spodnie)
na kombinezon çwiczebny (dawny wzór AT)
– koloru czarnego, na dwa suwaki. 

Jestem za zniesieniem bàdê znacznym
ograniczeniem stosowania ˝ó∏tych oznaczeƒ
POLICJA na umundurowaniu çwiczeb-
nym oraz na ˝ó∏tych kamizelkach odblasko-
wych patroli interwencyjnych. Nie wszystko
pi´kne (czyt. dobre), co si´ Êwieci. Ani w Eu-
ropie Zachodniej, ani Wschodniej nie spo-
tka∏em tak „pi´knych” „choinek”, „celów”,
„˝ó∏tych” itp. Oddzia∏ywanie prewencyjne
nie polega na prezentacji iloÊci „choinek”
w mieÊcie – warto sobie o tym przypomnieç
– Szanowne Kole˝anki i Koledzy z KGP.
Trzeba czerpaç z dobrych wzorców, a nie
sztucznie zwi´kszaç liczb´ patroli na ulicach
przez uwidacznianie ich za pomocà „odbla-
sków”. (...)

A.S.M.
✩

(...) Jeszcze par´ lat temu chcia∏em pe∏niç
s∏u˝b´ patrolowà w umundurowaniu, w któ-
rym nie obawia∏bym si´ podejmowaç inter-
wencji. Sàdz´, ˝e Policja polska jest bogata,

skoro wymyÊli∏a so-
bie mundurki çwi-
czebne, s∏u˝bowe,
wyjÊciowe, galowe.
A jeszcze mo˝liwo-
Êci tworzenia ró˝-
nych kompletów
w tych kategoriach sà du˝e. I jak widz´ 
moich kolegów w Polsce, to ka˝dy stosuje to,
co ma. No có˝ – wyglàdamy wtedy tragicz-
nie i komicznie. Spieszmy si´, czas ucieka.

Konsultujmy pomys∏y z policjantami. Tylko
dajcie nam czas na wypowiedê.

Policjant z Pomorskiego

✩
Mo˝e w koƒcu ktoÊ pomyÊli o funkcjona-

riuszach Policji. Mundury powinny byç wy-
godne, a policjant mieç jakàÊ swobod´. Dzi-
siaj, gdy usiàdzie, to olimpijka mu si´ podgi-
na i mamy policjanta z gazetà niebieskà
na wierzchu. W obecnych mundurach s∏u˝-
bowych, Policjancie, nie siadaj, nie interwe-
niuj i czekaj na mundurówk´, by kupiç 
nowe! To wszystko.

TYTUS

Rzecz o mundurach

Z funkcjonariuszami Wydzia∏u Ruchu Drogowego
KMP w Jeleniej Górze, bohaterami g∏oÊnej

przed trzema laty „afery mandatowej”, spotkaliÊmy
si´ w wynaj´tej sali w mieÊcie. Nie mogliÊmy w bu-
dynku komendy, poniewa˝ odebrano im legitymacje
s∏u˝bowe umo˝liwiajàce wejÊcie do obiektu. Kiedy
usiedli wokó∏ sto∏u, zapanowa∏a g´sta atmosfera. Sà
rozgoryczeni, pe∏ni ˝alu i poczucia krzywdy. W ich
mniemaniu nie zrobili niczego z∏ego. 

DONIESIENIE
Wszystko zacz´∏o si´ od sprawy st. sier˝. Krzysztofa
Pohory∏o. W 2001 roku z∏o˝y∏ on w prokuraturze 

w Jeleniej Górze zawiadomienie o nieprawid∏owo-
Êciach w pracy Wydzia∏u Ruchu Drogowego tamtejszej
KMP. 

– Pohory∏o wszed∏ w konflikt z naczelnikiem i za-
st´pcà. Mia∏ pretensje, ˝e oddali zatrzymany przez
niego dowód rejestracyjny. Pisa∏ skargi, odwo∏ywa∏ si´
itd. To trwa∏o jakiÊ czas, ale nas nie dotyczy∏o. Nawet
dok∏adnie nie wiedzieliÊmy, o co tam chodzi. Wreszcie
z∏o˝y∏ doniesienie do prokuratury. Chcia∏ uderzyç
w naczelnika i komendanta, a w efekcie trafi∏o w nas
– mówià jeden przez drugiego. Dodajà, ˝e Pohory∏o
nie by∏ lubiany, nikt nie chcia∏ z nim pracowaç. – Uwa-
˝a∏, ˝e zjad∏ wszystkie rozumy, màdrzy∏ si´, wszystkich
poucza∏, choç jego wiedza z zakresu ruchu drogowego
by∏a niewielka. Ca∏y Êwiat chcia∏ naprawiaç, wsz´dzie
szuka∏ afer... 

– Z∏o˝y∏em doniesienie do prokuratury nie po to,
˝eby si´ zemÊciç, lecz dlatego, ˝e by∏em bezradny, 
bo nikt nie reagowa∏ na nieprawid∏owoÊci – mówi
Krzysztof Pohory∏o. – Chodzi∏o mi o nagminne odda-
wanie kierowcom zatrzymanych dowodów rejestracyj-
nych przez kierownictwo wydzia∏u ruchu, zw∏aszcza
zast´pc´ naczelnika. Najpierw powiedzia∏em o tym
ówczesnemu komendantowi miejskiemu, a poniewa˝
nie zareagowa∏, z∏o˝y∏em oficjalny raport, po którym

Czekajàc na wyrok
Szesnastu m´˝czyzn w sile wieku, 30-, 40-latkowie, policjanci
w najlepszym okresie zawodowym, z przygotowaniem specjalistycznym,
kilkunastoletnim doÊwiadczeniem. Teraz nie pracujà. Dostajà po∏ow´
pensji i siedzà w domu. Sà zawieszeni w s∏u˝bie. KiedyÊ byli chwaleni
i nagradzani, walczyli o lepsze wyniki, o wy˝sze kwalifikacje, o awanse.
DziÊ walczà o to, ˝eby w ogóle pozostaç w Policji.
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Minus dla:
Naczelnika (ju˝ by∏ego) rzeszowskiej drogówki Jana R.

i jego (równie˝ ju˝ by∏ego) zast´pcy Edwarda K. za wyda-

wanie fikcyjnych praw jazdy osobom, którym sàd odebra∏

dokumenty za kierowanie po pijanemu. Pierwszy zosta∏

skazany na 2 lata pozbawienia wolnoÊci w zawieszeniu na

5 lat; drugi – na 10 miesi´cy w zawieszeniu na 2 lata. W pro-

ceder zamieszanych jest kolejnych dwóch policjantów, któ-

rych sprawy sàd wy∏àczy∏ do odr´bnego post´powania.

KWP w Bydgoszczy za dopuszczenie do ujawnienia przez

dziennikarza radia PiK listy 30 oficerów lokalnego CBÂ

(spisa∏ nazwiska z wewn´trznego wykazu telefonów, bez-

trosko le˝àcego w biurze przepustek). Rzecznik prasowy

uspokaja, ˝e chodzi o funkcjonariuszy, których nazwiska

i tak pojawia∏y si´ np. w protoko∏ach przes∏uchania Êwiad-

ka, by∏y wymieniane na salach sàdowych itd. Tylko o tych?

Kadr KWP w Katowicach za sposób laminowania legity-

macji – na 11 tys. sztuk znaczek „RP”, który powinien byç

w prawym dolnym rogu zdj´cia, znalaz∏ si´ na ok∏adce.

Chwali si´ winowajcom, ˝e szybko uderzyli si´ w piersi, ale,

niestety, przyjdzie za to zap∏aciç.

Autora „Plusów-Minusów” za niefortunnà zamian´ miast

w poprzednim numerze i przyznanie „minusa” naczelniko-

wi Sekcji PG KMP w Poznaniu. Chodzi∏o tymczasem o na-

czelnika sekcji PG KMP w Lesznie (postawiono mu zarzut

przyj´cia korzyÊci majàtkowej). OÊwiadczam zatem wszem

i wobec: pani naczelnik Sekcji PG KMP w Poznaniu 

nadkom. Dorota Nader˝a niewinnà jest! ■

PRZEMYS¸AW KACAK

Plus dla:
Lubuskiej policji za rozbicie polsko-ukraiƒskiego gangu

handlarzy „˝ywym towarem”. Kobiety by∏y sprowadzane

z Ukrainy przez 3 Ukraiƒców i sprzedawane, za 700 USD

lub 800 euro, w Zielonej Górze do agencji towarzyskiej pro-

wadzonej przez Polaka i Ukraink´. W sumie zarzuty posta-

wiono 25 osobom z obu krajów.

Funkcjonariuszy BSW KGP za zdemaskowanie Damiana

N. z Sekcji Pozysków Celowych Wydzia∏u Wywiadu Krymi-

nalnego KWP w Szczecinie, który ustali∏ miejsce pobytu

osób poszukiwanych listem goƒczym, lecz nie poinformo-

wa∏ o tym prze∏o˝onych. WczeÊniej wielokrotnie nagradza-

ny, obecnie ma postawiony zarzut niedope∏nienia obowiàz-

ków w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych. Przyzna∏ si´

do winy. Badane sà te˝ jego ewentualne powiàzania z Arka-

diuszem G., numerem 1 na liÊcie podejrzanych z mafii pali-

wowej, którego bliskà towarzyszkà by∏a Ilona N., siostra 

policjanta.

Sier˝antów Rados∏awa Grzegorczyka i Marcina J´drala

z KRP Warszawa VII (Praga-Po∏udnie) za wydobycie spod 

lodu dwóch ch∏opców. Narazili w∏asne ˝ycie, by ratowaç cu-

dze. Jedno ocalili; drugi ch∏opiec, niestety, zmar∏ w szpitalu.

Policjantów z III KP na ∏ódzkiej Retkini za pomoc dla

11-letniego Kamila. Pochodzàcego z bardzo ubogiej rodziny,

ch∏opca znaleziono nieprzytomnego po uderzeniu klapy

od Êmietnika, w którym szuka∏ gazet i drewna na opa∏. Poli-

cjanci nag∏oÊnili spraw´ w mediach, zorganizowali te˝ grup´

wsparcia. Dzi´ki ich wra˝liwoÊci ch∏opiec ma zapewnione

2-miesi´czne wakacje w Belgii, cotygodniowà paczk´ z jedze-

niem i pomoc finansowà.

Miesiàc z ˝ycia Policji

Miesiàc z ˝ycia Policji • Miesiàc z ˝ycia Policji • Miesiàc z ˝ycia Policji

✚

✚

✚

✚

Po raz ósmy Koalicja Antypiracka przyzna∏a te nagro-

dy dla jednostek wyró˝niajàcych si´ w zwalczaniu pi-

ractwa. W tym roku otrzyma∏y je: KRP nr 5 w Warsza-

wie (˚oliborz) za dzia∏ania na targowisku przy ul. Wo-

lumen i zlikwidowanie nielegalnej powielarni (zaj´to

sprz´t i 30 tys. p∏yt); KMP w Rzeszowie za „rutynowà”

kontrol´ w 4 firmach, podczas której zabezpieczo-

no 113 komputerów z nielegalnym oprogramowaniem

(paradoksalnie s∏u˝àcym m.in. do produkcji progra-

mów antypirackich) oraz Sekcji dw. z Przest´pczoÊcià

Gospodarzà KMP w Lublinie za likwidacj´ pirackiej

wytwórni muzycznej (zaj´to 2 linie produkcyjne,

ok. 1000 p∏yt CD i kilkanaÊcie tysi´cy kaset). Wyró˝-

nione zosta∏y tak˝e Szko∏a Policji w S∏upsku oraz 

Biuro Bezpieczeƒstwa i Zarzàdzania Kryzysowego Urz´-

du m.st. Warszawy. Nagrody wr´cza∏a Maryla Rodowicz.

Mi∏o zauwa˝yç, ˝e tak˝e nasz miesi´cznik przyzna∏

„plusa” policjantom z Rzeszowa. ■
Przek.

zdj. Wojciech Basiƒski

„Z∏ote Blachy”
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59-letnià, by∏à ju˝, pracownic´ Aniel´ T.

wytarga∏ za uszy i wywali∏ za drzwi. Powo-

dem by∏o to, ˝e kobieta oÊmieli∏a si´ od-

wiedziç swà kole˝ank´. Sprawa trafi∏a

do sàdu, ale ten odstàpi∏ od wykonania ka-

ry ze wzgl´du na znikomà szkodliwoÊç spo-

∏ecznà czynu. Zatem uszy by∏ego urz´dni-

ka niewiele sà warte. 

✩
Rodzina ze ˚nina ko∏o Torunia, wraz

z policjà i stra˝à po˝arnà, przez dwa dni po-

szukiwa∏a swego 84-letniego krewnego.

M´˝czyzna wsiad∏ na rower i wyjecha∏

z obejÊcia. Znalaz∏ si´ na lotnisku Heath-

row w Londynie! – Dziwne to – zastanawia

si´ rodzina – bo w Anglii nie mia∏ ani zna-

jomych, ani krewnych, ani nawet nie zna∏

angielskiego. 

Nikogo nie dziwi, gdzie podzia∏ si´ 

rower. ■
Wybra∏ MICHA¸ P¸OWECKI

PS. Czekamy na ciàg dalszy. Wszystkie

doniesienia pochodzà z prasy lokalnej. Pu-

blikujemy je ku przestrodze, uwadze, a cza-

sem pokrzepieniu.
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Megaciamajd´ z∏odziejskiego fachu uj´li

policjanci z Cz´stochowy. 33-letni m´˝czy-

zna nie doÊç, ˝e w∏amywa∏ si´ do sklepu

tu˝ obok komisariatu, to jeszcze nieopatrz-

nie uruchomi∏ alarm. Gdy policjanci przy-

byli na miejsce, wyskoczy∏ przez rozbite

okno i rzuci∏ si´ w panice do ucieczki.

Po drodze zgubi∏ zrabowanà kasetk´ z pie-

ni´dzmi. Nast´pnie przeskoczy∏ przez po-

bliski p∏ot... na teren tamtejszego komisa-

riatu. Teraz ∏zy Êmiechu sp∏ywajà po policz-

kach prokuratora.

✩
Zabawy dzieci i m∏odzie˝y. Siedmiu

17-letnich licealistów z Janowa Podlaskie-

go skonstruowa∏o bomb´, a póêniej zdeto-

nowa∏o na pobliskim polu. Efekty przeros∏y

najÊmielsze oczekiwania. Lej po wybuchu

mia∏ 4 metry g∏´bokoÊci i 7 metrów Êredni-

cy! Policja ustali∏a, ˝e nie by∏a to pierwsza

robota m∏odych pirotechników. Trwajà

Z raportówki

Czekamy na podobne zdj´cia: gazeta.foto@policja.gov.pl

Uchwyceni

ustalenia, skàd m∏odzi geniusze brali mate-

ria∏y do rozwijania swych talentów.

✩
Rolnik z Mas∏owic pod Radomskiem

z niewiadomych przyczyn ok∏ada∏ krow´

sàsiada kijem po ∏bie. Na razie krowie bra-

kuje rogu, a m´˝czyzna ma postawiony za-

rzut zn´cania si´ nad zwierz´ciem. Spór

zakoƒczy si´ przed sàdem. Krowa podobno

sypaç nie b´dzie.

✩
W Karninie ko∏o Gorzowa Wielkopolskie-

go dosz∏o do napadu na punkt skupu palet.

Pi´ciu zamaskowanych m´˝czyzn próbowa-

∏o zastraszyç pracownika skupu za pomocà

pistoletu. Ten si´gnà∏ po kij i zaczà∏ waliç

ich po garbach. I by∏o po napadzie. 

✩
Niepokój zapanowa∏ w podopolskim 

Pokoju. Tamtejszy 71-letni wójt ma dziwny

sposób dyscyplinowania petentów. Swà

Orkiestra tusz! 01 Êpiew!

Âlady zapachowe zbada komisarz kot

zd
j. 
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Wnaszym kraju obowiàzuje zwyczaj

wr´czania nieparzystej liczby kwia-

tów. Dotyczy on jednak tylko du˝ych ro-

Êlin, np. dajemy jednà, trzy, pi´ç ró˝. W bu-

kietach nie ma to znaczenia.

Wr´czamy je osobiÊcie (bez folii bàdê

papieru). Mo˝na te˝ zatrudniç pos∏aƒca.

JeÊli kwiaty przynosi ma∏˝eƒstwo, podaje je

m´˝czyzna (∏ody˝kami do do∏u). Z okazji

urodzin czy jubileuszu wysy∏amy je rano,

a dostarczone powinny zostaç w godzinach

przedpo∏udniowych. Z racji zaproszenia

na Êniadanie lub obiad muszà byç dor´czo-

ne kilka godzin przed rozpocz´ciem uro-

czystoÊci. Kwiaty mo˝na równie˝ wys∏aç

po przyj´ciu, gdy chce si´ jeszcze raz po-

dzi´kowaç za mile sp´dzony wieczór.

Kwiat prawd´ powie...
Wr´czamy je w sytuacjach uroczystych, np. w dniu urodzin, imienin, ale tak˝e bez
konkretnych okazji. Zawsze jednak wtedy, gdy chcemy drugiej osobie sprawiç radoÊç,
okazaç jej sympati´, szacunek, wdzi´cznoÊç lub uznanie.
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Egzemplarze miesi´cznika w policyjnej

dystrybucji wewn´trznej sà bezp∏atne.

miesi´cznik KGP

MIESI¢CZNIK „POLICJA 997”
nak∏ad 40 000 egzemplarzy
ogólnopolski zasi´g

czyta nas ponad 100 000 policjantów 

i 20 000 pracowników Policji, w tym: 

– 73% policjantów w wieku do 40 lat

– 27% policjantów z wykszta∏ceniem wy˝szym

– 68% z wykszta∏ceniem Êrednim

docieramy do pos∏ów, ministrów, wojewodów, marsza∏ków sejmików, 

do przedstawicieli w∏adz samorzàdowych w powiatach i gminach.
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W urz´dach tak˝e istnieje zwyczaj obda-

rowywania si´ nimi na imieniny, urodziny, 

z powodu przejÊcia na emerytur´ lub innych

jubileuszy. JeÊli musimy zrobiç to w godzi-

nach s∏u˝bowych, warto uniknàç zamiesza-

nia, utrudniajàcego funkcjonowanie urz´du.

Bywa te˝ tak, ˝e do naszej jednostki

przyje˝d˝a prze∏o˝ony – minister, komen-

dant i przy powitaniu wr´czamy mu kwia-

ty. OczywiÊcie, jest to bardzo mi∏e, tyle ˝e

niewygodne dla obdarowanego. Zwykle

wi´c przekazuje wiàzank´ stojàcej najbli˝ej

osobie. 

Pami´tajmy: nie wr´czamy kwiatów

sztucznych, nawet najpi´kniejszych, kwia-

tów polnych ani  doniczkowych.

Kobieta nie kupuje kwiatów m´˝czyênie,

chyba ˝e chce wyraziç wdzi´cznoÊç za oka-

zanà ˝yczliwoÊç, np. w relacji studentka

– profesor.

Na dworcu kolejowym, autobusowym,

lotnisku mo˝na podaç kwiaty opakowane

w celofan. Nie dotyczy to jednak powi-

taƒ i po˝egnaƒ o charakterze oficjalnym

– wtedy przekazujemy je – podobnie jak

w mieszkaniu – bez opakowania.

Osoby przebywajàce w szpitalu obdaro-

wujemy jedynie ma∏ymi, najlepiej bezzapa-

chowymi, bukiecikami. I tylko wtedy, gdy

nie ma ku temu zdrowotnych przeciw-

wskazaƒ! ■
Opracowa∏a GRA˚YNA BARTUSZEK

Konsultacja – Grzegorz Chmielewski, 
zast´pca dyrektora Protoko∏u Dyplomatycznego MSZ

zdj. Anna Michejda
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