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Pora˝ajàce sà ustalenia prokuratury, które dotyczà genera∏a

Kluka. Oto w jednym z najbardziej presti˝owych post´powaƒ

– sprawie paliwowej – Policja opleciona by∏a siecià powiàzaƒ

z biznesmenami, by∏ymi esbekami oraz zwyk∏ymi gangsterami.

Jedno jest w tym wszystkim pocieszajàce. Paj´czyna zosta∏a 

ods∏oni´ta dzi´ki uczciwym policjantom ze szczeciƒskiego CBÂ.

Przest´pcy jednak szybko zebrali 2 miliony z∏otych na ∏apówki dla

innych funkcjonariuszy i doprowadzili do zamiany dokumentów

obcià˝ajàcych ich ludzi w Policji. Po raz kolejny pojawi∏ si´ smut-

ny dowód na istnienie mafii w Polsce. Ustalenia krakowskiego ze-

spo∏u prokuratorsko-policyjnego, wsparte dzia∏aniami sejmowej

komisji Êledczej do spraw Orlenu, sà szansà na oczyszczenie paƒ-

stwa, w tym organów Êcigania, z ludzi tkwiàcych w tajemniczych

zwiàzkach nie tylko z rodzimà mafià, ale wr´cz ze s∏u˝bami ob-

cych krajów. W tle kilku afer w Polsce pojawiajà si´ wcià˝ te same

osoby, choçby niejaki A∏ganow i ca∏a grupa jego dawnych i aktual-

nych, warszawskich i wiedeƒskich znajomych. Czy nie nadszed∏

czas, aby t´ histori´ do koƒca wyÊwietliç i ludziom nie-

prawym zagrodziç drog´ do s∏u˝by publicznej? 

W Policji, ABW, prokuraturze, a tak˝e WSI zdecydo-

wana wi´kszoÊç zatrudnionych to osoby, które tropià

przest´pców, tak˝e tych w bia∏ych ko∏nierzykach, bez

wzgl´du na ich towarzyskie powiàzania. Dlatego tak

wa˝ne b´dzie ju˝ w najbli˝szej przysz∏oÊci, aby zmiany wprowa-

dzane we wszystkich tych instytucjach wzajemnie si´ uzupe∏nia-

∏y. KtoÊ màdrzejszy musi wreszcie wy∏àczyç karuzel´ kadrowà

i reformatorskà energi´ skierowaç na sprawy dla obywateli zasad-

nicze. Badania  opinii  publicznej  jednoznacznie wskazujà, ˝e

Polacy oczekujà  od organów  Êcigania  przede  wszystkim, aby

mniej zajmowa∏y si´ sobà, a bardziej tymi, którym s∏u˝à. ■
PAWE¸ BIEDZIAK

gazeta.listy@policja.gov.pl

PS. Czekamy na telefony, listy, propozycje tematów, reakcje

na zamieszczone teksty. Najciekawsze wypowiedzi opubli-

kujemy na ∏amach naszego miesi´cznika. Zapraszamy te˝ do

dyskusji – www.ifp.pl

Na s∏u˝bie

zd
j. 

Ba
s

zdj´cie na ok∏adce Wojciech Basiƒski
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Kolejni ministrowie sprawiedliwoÊci zapowiadali

przeprowadzenie rewolucji – ˝adnemu si´ nie

uda∏o. Wszystko koƒczy∏o si´ na zapowiedziach. 

Obecny minister Andrzej Kalwas ju˝ ani nie zapowiada

rewolucji, ani jej po cichu nie przeprowadza. Zapewne

chce w spokoju doczekaç koƒca swojej misji. Oby do wy-

borów – to has∏o dominuje tak˝e w prokuraturach, chocia˝

panuje tam pewna nerwowoÊç, bo ka˝de wybory to rosza-

dy personalne i nowe wymagania ze strony politycznych

decydentów. 

Policjanci pytani, jakich chcieliby zmian w swojej 

instytucji, na czele listy umieszczajà kwestie p∏acowe,

a w dalszej kolejnoÊci: uniezale˝nienie komendantów

g∏ównych od politycznego nadzoru, lepsze wyposa˝enie

w Êrodki techniczne, jawnoÊç regu∏ naboru do s∏u˝by, 

jasno okreÊlone kryteria awansu, wi´kszà samodzielnoÊç

szefów jednostek, wreszcie po∏o˝enie kresu wyÊcigowi

po generalskie gwiazdki. Wszystkie te postulaty mo˝na

sprowadziç do jednego – funkcjonariusze oczekujà 

sprawiedliwego i màdrego kierowania Policjà.

A jakich reform chcà prokuratorzy?

GRZECHY MA¸E I DU˚E
Dwa grzechy g∏ówne prokuratury polskiej to: na samej

górze dyspozycyjnoÊç polityczna, a na samym dole

uwik∏anie w lokalne uk∏ady. Paradoksalnie, ten drugi

grzech jest znacznie groêniejszy, bo – po pierwsze

– trudno go udowodniç, po drugie – demoralizuje,

a po trzecie – tworzy fatalny spo∏eczny obraz proku-

ratury.

Naciski polityczne ostatnio os∏ab∏y. 

– Pe∏ni´ funkcj´ od sierpnia 2004 r. i ani razu nie

podj´to nawet próby stawiania mi jakichkolwiek 

˝àdaƒ – mówi zast´pca szefa Prokuratury Apelacyjnej

w Warszawie Ludmi∏a Tomaszewska. 

Prokuratorzy w reformach
Walk´ z drugim grzechem, czyli problem wik∏ania

si´ prokuratorów jednostek terenowych w lokalne

uk∏ady, mo˝na by wygraç, wprowadzajàc kadencyjnoÊç

szefów prokuratur. 

– Maksymalnie dwie czteroletnie kadencje – propo-

nuje Janusz Kaczmarek, prokurator apelacyjny

w Gdaƒsku. – Ale by∏by k∏opot z ma∏ymi placówkami

rejonowymi, gdzie pracuje zaledwie kilku prokurato-

rów. Mieliby rotacyjnie kierowaç? 

Kadencje, tu panuje niemal powszechna zgoda, 

powinny dotyczyç szefów wszystkich szczebli. Spory

wywo∏uje jedynie sposób powo∏ywania. Najsprawie-

dliwsze by∏yby konkursy, ale kto mia∏by stanowiç o se-

lekcji? Mo˝e wi´c obieralnoÊç – jak w USA. W pol-

skich warunkach wyboru mogliby dokonywaç sami

prokuratorzy np. podczas walnego zgromadzenia.

Na razie jednak nominacje na poszczególne funkcje 

to wcià˝ w gruncie rzeczy decyzje polityczne.

Ka˝dy pomys∏ zmian w funkcjonowaniu prokuratury

napotyka na rafy – proceduralne, wynikajàce z przy-

zwyczajeƒ, albo prozaiczne, bo kosztuje za drogo. Plan

likwidacji jednego szczebla w hierarchicznej drabinie,

czyli albo powrót do stanu sprzed 1993 r., kiedy wpro-

wadzono prokuratury apelacyjne, albo ograniczenie

struktur Prokuratury Krajowej wy∏àcznie do kilkuoso-

bowego biura obs∏ugujàcego zast´pc´ ministra-proku-

ratora generalnego (mo˝na te˝ rozdzieliç funkcje mi-

nistra i prokuratora generalnego), praktycznie nie jest

mo˝liwy do przeprowadzenia. Jeden z powodów to...

wydzia∏y ds. przest´pczoÊci zorganizowanej (PZ).

Usytuowano je zarówno w prokuraturach okr´gowych

(PO), jak i w apelacyjnych. Je˝eli decyzje w sprawie

post´powaƒ podejmuje Prokuratura Apelacyjna (PA),

to jedynà instancjà odwo∏awczà zostaje Biuro ds. Prze-

st´pczoÊci Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

Policja i prokuratura
to naczynia po∏àczone.
Panuje przekonanie, 
˝e Policja musi si´
reformowaç.
A prokuratura?
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Z tego wniosek, ˝e ∏atwiej by∏oby zlikwidowaç jed-

nostki apelacyjne, a wówczas Prokuratura Krajowa

(PK) rozpatrywa∏aby odwo∏ania od decyzji okr´gówek,

tym bardziej ˝e podzia∏ obowiàzków mi´dzy wydzia∏a-

mi zajmujàcymi si´ przest´pczoÊcià zorganizowanà

w PA i PO nie jest jasny.

– Panuje ba∏agan, bo obie jednostki nie majà usta-

wowo rozdzielonych kompetencji – zauwa˝a Ludmi∏a

Tomaszewska.

Prokurator Janusz Kaczmarek z Gdaƒska zgadza si´,

˝e nieczytelny podzia∏ zadaƒ mi´dzy wydzia∏ami PZ

utrudnia prac´, ale wydzia∏y przest´pczoÊci zorganizo-

wanej w prokuraturach apelacyjnych, jego zdaniem,

majà przewag´ nad bliêniakami z ni˝szej instancji.

– Dzia∏ajà ponad obszarem jednego województwa,

ogarniajà szersze wàtki i sà mniej podatne na lokalne

naciski – t∏umaczy. – Mo˝e wi´c warto powi´kszyç wy-

dzia∏y PZ w apelacjach kosztem ich odpowiedników

w okr´gówkach?

Zast´pca szefa Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie

Ryszard T∏uczkiewicz podaje przyk∏ad sprawy paliwo-

wej rozpracowanej przez prokuratorów z jego jednost-

ki. Rozleg∏e, ogarniajàce ca∏y kraj, powiàzania prze-

st´pców by∏yby dla pracowników z wojewódzkiej pla-

cówki trudniejsze do ujawnienia. 

– Ale nasi prokuratorzy wcale nie sà gorszymi 

fachowcami – denerwuje si´ szef jednej z prokuratur

okr´gowych (zastrzega swoje dane do wiadomoÊci

dziennikarza). – Ich kompetencje zawodowe niczym

si´ nie ró˝nià od umiej´tnoÊci kolegów z wy˝szego

szczebla. Ró˝nica jest inna, moi ludzie mniej zarabiajà.

Mo˝e wi´c nale˝a∏oby zlikwidowaç Biuro ds. Prze-

st´pczoÊci Zorganizowanej w Prokuraturze Krajowej.

Ale co wtedy z zatrudnionymi tam fachowcami? 

– Znajdzie si´ dla nich miejsce w terenie – uwa˝a

prokurator z okr´gówki. – Prokuratura Krajowa w ca∏o-

Êci nadaje si´ do likwidacji.

▲

Wed∏ug niektórych naszych rozmówców PK to 

rodzaj do˝ywotniej przechowalni za najwy˝sze staw-

ki. Tym, czym dla oficerów z wysokiego szczebla Po-

licji jest nominacja generalska, tym dla prokuratorów

awans do PK. Od nadmiaru genera∏ów jakoÊç pracy

policyjnej nie wzrasta. Prokuratorzy PK te˝ nie po-

prawiajà statystyk wykrywalnoÊci, za to bez wàtpie-

nia w∏asne samopoczucie.

LINIOWI I ZABIURKOWI
Prokuratorzy wcale nie oczekujà rewolucyjnych zmian. 

– Domaga∏abym si´ stworzenia nam warunków

do spokojnej pracy – mówi Ludmi∏a Tomaszewska

z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. Od 15 lat

wcià˝ s∏yszy o reformach w Policji i prokuraturze,

ale nikt nawet nie wspomina o koniecznoÊci przygo-

towania kadr do takich nowoÊci. – Nowelizacja ko-

deksu post´powania karnego z 2003 r. na∏o˝y∏a

na Policj´ obowiàzek prowadzenia Êledztw, ale robià

to funkcjonariusze bez odpowiedniej wiedzy praw-

nej, wi´c i tak prokuratorzy, si∏à rzeczy, muszà

w tych post´powaniach uczestniczyç – dodaje.

– Kiedy reformowano austriackie organy Êcigania, to

pracownicy dostali 3 lata na przygotowanie si´

do stosowania nowych przepisów.

– A czy ktoÊ uwierzy, ˝e prokuratorów mamy wi´cej

ni˝ wiele krajów Europy Zachodniej? – mówi

prokurator Ryszard T∏uczkiewicz z Krakowa. – Ale

tam pomaga im ca∏y sztab pracowników. W niektórych

polskich rejonówkach prokurator jest jednoczeÊnie 

sekretarkà i maszynistkà. Siedzi zagrzebany w biuro-

kracji, przywiàzany do biurka.

– To prawdziwa bolàczka, w prokuraturach brakuje

specjalistów i urz´dników – uzupe∏nia Ludmi∏a Toma-

szewska.

Niektórzy prokuratorzy ch´tnie grz´znà w pracy

biurowej, bo nie lubià wyjazdów w teren. 

Czy jest mo˝liwa
jedna reforma
przygotowana 
dla obu instytucji,
zmieniajàca
zarówno Policj´,
jak i prokuratur´?
Reforma, która
pozwoli∏aby 
im sprawnie
i harmonijnie
wspó∏pracowaç?
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– Prokuratorzy dzielà si´ na tych, którzy wspó∏pra-

cujà z policjantami, uczestniczà w pracy operacyjnej,

i tych, którzy jak ognia unikajà ska˝enia takà wiedzà

– wyjaÊnia Janusz Kaczmarek z PA w Gdaƒsku.

Wed∏ug Ryszarda T∏uczkiewicza z PA w Krakowie to

efekt swoistej urawni∏owki. 

– Prokuratorzy liniowi, tacy jak Marek We∏na i jego

koledzy rozpracowujàcy mafi´ paliwowà, sà wynagra-

dzani tak samo, jak „zabiurkowcy” – mówi. – Od lat

nie ma Êrodków na specjalne nagrody za osiàgni´cia

w pracy. 

Sam przed laty dosta∏ takà premi´. Pami´ta satys-

fakcj´, jakà wtedy odczu∏. 

– Satysfakcja? Nie znam takiego uczucia – oÊwiad-

cza m∏ody prokurator z jednostki rejonowej w zachod-

niej Polsce. – Na biurku mam akta kilkunastu spraw.

Wcià˝ brakuje mi czasu, wi´c Êlizgam si´ po po-

wierzchni, zamiast zrobiç jednà rzecz, ale do-

brze. I wcià˝ jestem pod nadzorem, wcià˝ ktoÊ coÊ mi

poleca, zaleca, niby radzi, ale tak naprawd´ wymaga.

Przy takiej presji praca zamienia si´ w katorg´.

CZEKAJÑC NA AWANS
Janusz Kaczmarek, prokurator apelacyjny z Gdaƒska,

ma zastrze˝enia do roli nadzoru w pracach prokurator-

skich. 

– W nadzorze pracuje ok. 25–30 proc. prokuratorów.

Niektórzy z nich, wstyd przyznaç, zupe∏nie si´ do te-

go nie nadajà – stwierdza. Nieraz spotyka si´ z reak-

cjami m∏odych prokuratorów, którzy proszà, aby

do nadzoru przydzielaç im konkretnych kolegów.

– Wiedzà, ˝e  ci  im  pomogà i autentycznie doradzà.

Inni tylko zabierajà czas, a sami nic do sprawy nie

wnoszà – mówi.

Ryszard T∏uczkiewicz z Krakowa uczestniczy∏ nie-

dawno w spotkaniu z prokuratorami s∏owackimi. 

– Wzbudzili zazdroÊç polskich kolegów, bo opowie-

dzieli o zasadach pracy, jakie u nich obowiàzujà – rela-

cjonuje. – Tam panuje prawdziwa niezale˝noÊç proku-

ratorska. Oskar˝yciel jest faktycznym i jedynym go-

▲

spodarzem sprawy, nikt mu si´ nie wtràca, nikt nie ma

prawa czegokolwiek zalecaç.

– Czekanie na awans przypomina czekanie na Go-

dota. Nikt nie wie, dlaczego jeden dostaje kopniaka

w gór´, a drugi lata mitr´˝y na szczeblu rejonowym –

twierdzi m∏ody prokurator z zachodniej Polski. 

– Bo brakuje w∏aÊciwej i opartej na przejrzystych 

regu∏ach polityki kadrowej i awansowej – podsumowu-

je Ludmi∏a Tomaszewska z PA w Warszawie. 

Podaje przyk∏ad niemiecki, gdzie obowiàzujà tylko

dwa szczeble awansu: z prokuratora mo˝na staç si´

nadprokuratorem. Kryteria sà jasne dla wszyst-

kich. I nie ma wyÊcigu do stanowisk funkcyjnych, bo

dodatki za piastowanie funkcji nie sà znaczàce.

Wed∏ug Ryszarda T∏uczkiewicza wÊród m∏odych

prokuratorów zdarzajà si´ swoiÊci spryciarze. Zamiast

poÊwi´caç si´ pracy, która przyniesie sukces zawodo-

wy i awans, lawirujà. Wystarczy bez wi´kszej wpadki

przetrwaç 7 lat i cz∏owiek dostaje 7 proc. podwy˝ki.

Po 14 latach automatycznie 15 proc. 

– Nie warto si´ wi´c wychylaç – konkluduje. – Sà

te˝ ewidentne przypadki wy∏udzania Êwiadczeƒ, bo to

si´ op∏aca. Zdarzajà si´ prokuratorzy bardzo chorowici,

przez rok potrafià ukrywaç si´ na zwolnieniu lekar-

skim i pobieraç pe∏nà ga˝´. Niedawno dwaj trzydzie-

stolatkowie wystàpili o pó∏roczny urlop na podratowa-

nie zdrowia, a tak naprawd´ to...

CZEGO UCZY SI¢ APLIKANT
Z opinià, ˝e bardzo trudno m∏odym absolwentom pra-

wa dostaç si´ na aplikacj´ prokuratorskà, polemizuje

Ludmi∏a Tomaszewska z PA w Warszawie. 

– Na niedawne egzaminy aplikanckie zg∏osi∏o si´

u nas 256 osób – opowiada. – MieliÊmy tylko

45 miejsc, wi´c wydawa∏oby si´, ˝e b´dzie z czego wy-

bieraç. Tymczasem poziom kandydatów by∏ niski.

Z trudem dopuÊciliÊmy do egzaminu ustnego 112

osób, a z nich ledwo, ledwo wybraliÊmy ostatecznie

tych 45.

Ryszard T∏uczkiewicz dostrzega jednak innà przy-

czyn´ takiej mizerii: – Od kilku lat obowiàzujà nowe

zasady aplikacji. Trwa trzy, a nie dwa lata jak wcze-

Êniej. Aplikant tylko raz w tygodniu ma obowiàzek sta-

wiç si´ w prokuraturze i nie dostaje za to wynagrodze-

nia. KiedyÊ musia∏ byç codziennie i by∏ op∏acany. Jakà

wi´c korzyÊç mo˝e odnieÊç przysz∏y prokurator 

z takiej aplikacji?

Dlatego zdarza si´, ˝e aplikanci prokuratorscy dora-

biajà na boku w kancelariach prawnych, co powoduje

konflikt interesów i na samym poczàtku kariery demo-

ralizuje przysz∏ych oskar˝ycieli, którzy, to przecie˝ 

jasne, powinni byç bez skazy. 

Prokuratura obcià˝ona jest wadami czasem bliênia-

czo podobnymi do tych, które tak uwierajà Policj´.

Ten sam niejasny system awansów, nadmierny cen-

tralizm, niesprawiedliwy system p∏ac, zale˝noÊç poli-

tyczna. Czy jest zatem mo˝liwa jedna reforma 

przygotowana dla obu instytucji, zmieniajàca zarów-

no Policj´, jak i prokuratur´? Refor-

ma, która pozwoli∏aby im sprawnie

i harmonijnie wspó∏pracowaç? Czas

poka˝e. ■
PIOTR PYTLAKOWSKI

dziennikarz tygodnika „Polityka” 
p.pytlakowski@polityka.com.pl

zdj. ,,Polityka’’, Anna Michejda i Wojciech Basiƒski 
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Po wyborach rzàdzàcy Polskà zaproponujà
zapewne zmiany w Policji, prokuraturze 
i sàdach. 

– Powinny to byç reformy wzajemnie

si´ uzupe∏niajàce. Zw∏aszcza zmiany

w Policji i prokuraturze muszà byç ÊciÊle

ze sobà powiàzane. W razie wpadki w sà-

dzie, spowodowanej êle przeprowadzo-

nym Êledztwem, nikt nie pyta, czy zawi-

ni∏a Policja, czy te˝ prokuratura. Opinia

publiczna êle ocenia wówczas paƒstwo,

do którego g∏ównych obowiàzków nale˝y

zapewnienie obywatelom bezpieczeƒ-

stwa. Zresztà w∏aÊnie w ten sposób trze-

ba spoglàdaç na prac´ organów Êcigania

– ostatecznie jest to rodzaj s∏u˝by pu-

blicznej – Êciga si´ przest´pców, aby 

ludzie mogli ˝yç w bezpiecznym kraju.

Policjanci od lat ˝alà si´, ˝e wÊród
prokuratorów niewielu jest takich, którzy
majà zaci´cie Êledcze. Wi´kszoÊç poprawia
policjantów od strony formalnej. Sprawdza,
czy czynnoÊci w sprawie wykonano
prawid∏owo.

– To te˝ jest wa˝ne. 

Ale nie najwa˝niejsze.
– Nie wystarczy sprawc´ z∏apaç, trzeba

jeszcze udowodniç mu win´ i doprowadziç

do jego skazania. Dlatego nie lekcewa˝y∏-

bym strony formalnej. To Policja odpowia-

da za wykrycie sprawcy przest´pstwa, bo

ma mo˝liwoÊci do prowadzenia pracy ope-

racyjnej czy te˝ zabezpieczania Êladów. Ale

zgadzam si´ z tym, ˝e prokuratorzy powin-

ni byç aktywni w Êledztwie. Wytyczaç jego

kierunki, interesowaç si´ wynikami pracy

operacyjnej. Znów wracam do fundamen-

tów: cel jest jeden – zapewnienie bezpie-

czeƒstwa.

Jak z prokuratorów zrobiç aktywnych 
Êledczych?

– Inaczej powinien wyglàdaç nabór

do prokuratury. Policja uczyni∏a tu, trzeba

przyznaç, olbrzymi post´p. Testy psycholo-

Ze ZBIGNIEWEM WASSERMANEM, 
pos∏em Prawa i SprawiedliwoÊci
rozmawia Pawe∏ Biedziak

Menu dla
oskar˝ycieli

giczne, badania, wywiady, swoisty konkurs

kandydatów. Prokuratorami te˝ muszà 

zostawaç ludzie z okreÊlonymi predyspozy-

cjami. A dalej konieczne jest rozwijanie

tych naturalnych uzdolnieƒ i sta∏e pog∏´-

bianie wiedzy, wr´cz system nieustannego

kszta∏cenia prokuratorów, a nie doraêne

i rozproszone kursy. DoÊwiadczenie w pra-

cy to wa˝ny element w rozwoju zawodo-

wym prokuratora, ale dzisiaj ju˝ ono nie

wystarczy, potrzebna jest gruntowna, wcià˝

uzupe∏niana wiedza oraz swoista pasja.

Ch´ç s∏u˝enia ludziom prawym i zmagania

si´ z tymi, którzy ∏amià prawo, a nie tylko

uczynienia pierwszego kroku w prawniczej

karierze. Wtedy pojawi si´ szansa na

sukces.

ParlamentarzyÊci uczynili jednak niez∏y
podarunek policjantom. W zamian
za postulowanà od lat mo˝liwoÊç
prowadzenia post´powaƒ rejestrowych, 
w tej samej nowelizacji k.p.k. zrzucono
na Policj´ wi´kszoÊç Êledztw. 

– To nie jest dobre rozwiàzanie. Policji

grozi parali˝. Ma ona za ma∏o prawników,

aby temu obowiàzkowi podo∏aç. Za kilka

lat – gdy najpowa˝niejsze Êledztwa prowa-

dzone obecnie przez policjantów trafià

do sàdu – mo˝e byç katastrofa. Poza tym

mnóstwo spraw zapewne jest umarzanych,

gdy˝ nie sposób zajàç si´ wszystkimi. Ko-

nieczna b´dzie kolejna zmiana w prawie.

Gospodarzem Êledztw o du˝ym ci´˝arze

gatunkowym musi byç prokurator, bo to

prokuratura odpowiada za skutecznoÊç

oskar˝ania przed sàdem. 

W Policji sprawami zajmujà si´ najcz´Êciej
funkcjonariusze ze Êrednim wykszta∏ceniem,
przygotowani na kilkumiesi´cznych kursach.
Wszystkie jednostki sà zatkane liczbà
prowadzonych post´powaƒ. Zmieniajà si´
powoli w sekretariaty prokuratur.
Na jednego policjanta przypada obecnie
Êrednio dziesi´ç Êledztw i dochodzeƒ,
natomiast na jednego prokuratora – jedno
Êledztwo.

– Mo˝na to zmieniç, tworzàc w prokura-

turach etaty asystentów. Takie osoby,

przede wszystkim prawnicy, mog∏yby od-

cià˝yç zarówno prokuratorów, jak i policjan-

tów. Coraz cz´Êciej jeden prokurator pro-

wadzàcy spraw´ nie jest w stanie objàç jej

w ca∏oÊci, bo sà to sprawy ogromne, liczàce

po kilkaset tomów akt. Wszystko si´ Êlima-

czy, trwa wiele lat. Policja ˝ali si´, ˝e za-

miast zapobiegaç przest´pstwom na ulicy,

musi sadzaç coraz wi´cej osób za biurka, do

prowadzenia post´powaƒ przygotowaw-

czych. Trzeba to zmieniç, wzmacniajàc pro-

kuratur´ o etaty asystentów, którzy, koƒ-

czàc podobne jak policjanci kursy, mogliby

pomagaç prokuratorom. 

Prokuratorzy ˝alà si´, ˝e wywiera si´ na nich
naciski polityczne. Czy Pana zdaniem
rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwoÊci
i prokuratora generalnego uwolni∏oby
prokuratur´ od politycznej presji? 

– Nie sàdz´. Uwolnieniu od ró˝nego 

rodzaju nacisków, które przecie˝ dotyczà

przede wszystkim najpowa˝niejszych

spraw, lepiej s∏u˝y∏oby utworzenie w Pol-

sce instytucjonalnych struktur antymafij-

nych – zespo∏ów policyjno-prokurator-

skich stale, a nie doraênie, ze sobà wspó∏-

dzia∏ajàcych. Zespo∏y takie mog∏yby byç

podleg∏e wy∏àcznie prokuratorowi gene-

ralnemu-ministrowi sprawiedliwoÊci. Ta-

kie rozwiàzania sprawdzi∏y si´ np. we

W∏oszech i doprowadzi∏y do rozbicia 

mafii. Rozdzielenie funkcji prokuratora

generalnego i ministra sprawiedliwoÊci

grozi∏oby marginalizacjà tego ostatniego.

Spo∏eczeƒstwo chce zdecydowanej walki

z przest´pczoÊcià, a rzàd mia∏by nie mieç

na to wp∏ywu? Kto odpowiada∏by wów-

czas za bezpieczeƒstwo w kraju? Rozdzie-

lenie funkcji ministra i prokuratora gene-

ralnego doprowadzi∏oby do rozmycia 

odpowiedzialnoÊci. ■

zdj. Wojciech Basiƒski



Obecny model prokuratury jest pok∏osiem Okràg∏ego Sto∏u. Ope-

racja ta, po∏àczona z weryfikacjà ówczesnej kadry prokuratorskiej,

mia∏a na celu zerwanie z politycznym uwik∏aniem prokuratury.

Okaza∏o si´ jednak, ˝e nie by∏o to idealne lekarstwo na t´ chorob´.

Wi´kszoÊç prokuratorów jest odporna na polityczne wp∏ywy i wia-

try, ale, niestety, nie wszyscy.

OBRONA PRZED PRESJÑ
Nie mo˝na przejÊç do porzàdku dziennego nad tym, ˝e prokurato-

rzy na kierowniczych stanowiskach – cz´sto chcàc nie chcàc – dzia-

∏ajà pod naciskiem osób aktualnie rzàdzàcych lub szykujàcych si´

do zaj´cia stanowisk na szczytach w∏adzy. Obronà przed takim po-

st´powaniem by∏aby kadencyjnoÊç prokuratora generalnego i jego

zast´pców, a tak˝e prokuratorów apelacyjnych, okr´gowych, rejo-

nowych, jak równie˝ wojskowych prokuratorów okr´gowych i garni-

zonowych. Prokuratora generalnego zaÊ powo∏ywa∏by na 6-letnià

kadencj´ premier, na wniosek ministra sprawiedliwoÊci.

Nowe uregulowania muszà uwzgl´dniç te˝ inne usytuowanie

Krajowej Rady Prokuratorów. Usprawnienie post´powania dyscy-

plinarnego i jego jawnoÊç powinny staç si´ batem na prokuratorów,

którzy sprzeniewierzyli si´ zasadom obowiàzujàcym w tej profesji.

Prawda jest bolesna: wÊród prokuratorów, jak i zresztà we wszyst-

kich zawodach prawniczych, zbyt silna jest korporacyjna solidar-

noÊç, z której wynika oburzajàca pob∏a˝liwoÊç wobec kolegów

po fachu. 

„POR¢CZNY” URZ¢DNIK...
Czy w nast´pnym parlamencie zmodyfikowanie funkcjonowania

prokuratury znajdzie zwolenników? Jest to ma∏o prawdopodob-

ne, zw∏aszcza ˝e niektóre ugrupowania nie kryjà, ˝e po wygra-

nych wyborach nie b´dà si´ patyczkowaç ze swoimi przeciwnika-

mi. A minister sprawiedliwoÊci i w jednej osobie prokurator 

generalny do osiàgni´cia takiego celu b´dzie doprawdy bardzo

„por´czny”...

WA˚NE PYTANIA
W interesie paƒstwa i demokracji le˝y znalezienie odpowiedzi

na fundamentalne pytania: Czy prokuratura ma byç elementem

w∏adzy wykonawczej, czy organem suwerennym, na wzór np. NIK?

Czy prokuratora generalnego na 6-letnià kadencj´

mia∏by powo∏ywaç prezydent, czy premier? To sà

kwestie ogromnej wagi. Trzeba je rozwiàzaç jak

najszybciej, by by∏y gotowe w chwili, gdy zacznie

si´ debata nad nowelizacjà konstytucji. ■
GRZEGORZ KURCZUK (SLD)

minister sprawiedliwoÊci i prokurator generalny 
w latach 2002–2004
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E fekty przynios∏y zmiany organizacyjne, logistyczne oraz kadro-

we, a tak˝e, co bardzo istotne, znaczàce zwi´kszenie bud˝etu

resortu w ostatnich 3 latach. Sàdy i prokuratury likwidujà zaleg∏o-

Êci i zaczynajà wychodziç na prostà. Skróci∏ si´ czas oczekiwania

na dzia∏anie Temidy. Ale przecie˝ do zadowolenia wcià˝ daleko.

Polski wymiar sprawiedliwoÊci wymaga bowiem g∏´bszych prze-

obra˝eƒ. 

BRAKOWA¸O DETERMINACJI, ODWAGI I WYOBRAèNI
Istotà reformy prokuratury musi byç radykalna zmiana ustroju tej

instytucji, polegajàca na rozdzieleniu stanowisk prokuratora gene-

ralnego i ministra sprawiedliwoÊci, jak równie˝ na wprowadzeniu

kadencyjnoÊci na kierowniczych stanowiskach prokuratorskich.

Dla niektórych wyglàda to z pozoru na nazbyt rewolucyjne zamie-

rzenie, majàce ma∏e szanse powodzenia, bo natychmiast kojarzy si´

z koniecznoÊcià zmiany konstytucji. To mit, który zosta∏ na szcz´-

Êcie obalony. Zmiana zasad funkcjonowania prokuratury jest mo˝li-

wa  przez nowelizacj´ ustawy o prokuraturze.

Pomys∏ ten pojawia∏ si´ ju˝ kilka razy. Bywa∏o nawet, ˝e nabiera∏

kszta∏tów projektu nowych zapisów ustawowych, po czym làdowa∏

na pó∏kach, brakowa∏o bowiem determinacji w forsowaniu zmian,

odwagi, a tak˝e wyobraêni. Przede wszystkim jednak zawsze gór´

bra∏y kalkulacje polityczne. ¸udzono si´, ˝e minister sprawiedliwo-

Êci i prokurator generalny w jednej osobie b´dzie pilnowa∏ spraw

dra˝liwych dla swojej partii (desygnujàcej szefa resortu sprawiedli-

woÊci) lub  niewygodnych dla przeciwników politycznych. 

Zmiana ustawy, której istotà by∏oby rozdzielenie stanowisk pro-

kuratora generalnego i ministra sprawiedliwoÊci, oczywiÊcie nie

uwalnia ca∏kowicie prokuratury spod w∏adzy politycznej. Minister

sprawiedliwoÊci sprawowa∏by jednak jedynie nadzór administracyj-

ny nad jej dzia∏alnoÊcià. Móg∏by te˝ wydawaç zarzàdzenia oraz ˝à-

daç wszcz´cia post´powania w okreÊlonej sprawie.

NIEZALE˚NOÂå CZY NIEZAWIS¸OÂå?
Prokurator powinien byç niezale˝ny, nie zaÊ, jak sàd, niezawis∏y.

Nadzorujà go zwierzchnicy, z tym ˝e prokurator generalny do kon-

kretnej sprawy nie móg∏by si´ ju˝ wtràcaç. Jego uprawnienia ogra-

nicza∏yby si´ do mo˝liwoÊci nakazania wszcz´cia sprawy oraz prawa

do informacji o jej biegu, przy jednoznacznym zakazie wydawania

konkretnych poleceƒ procesowych. Dla niektórych polityków roz-

wiàzanie to jest nie do przyj´cia. Pod p∏aszczykiem groêby ukr´ca-

nia ∏ba sprawom kryminalnym walczà o prawo ingerencji w kon-

kretne post´powania. Na to nie mo˝na pozwoliç. Prokuratura mu-

si byç niezale˝na. Wtedy skoƒczy si´ wtràcanie polityków w jej

dzia∏ania. Nie b´dzie ju˝ mo˝liwoÊci wywierania na nià presji.

Prokurator i minister –
razem czy osobno?
Wymiar sprawiedliwoÊci by∏ do niedawna dy˝urnym ch∏opcem
do bicia. Szczególnie mocne ci´gi dostawa∏y si´ prokuraturze.
Dzisiaj sytuacja nieco si´ uspokoi∏a, bo nawet najwi´kszy
krytyk musi przyznaç, ˝e oskar˝yciele pracujà lepiej 
ni˝ jeszcze kilka lat temu.

Prokuratura musi byç niezale˝na. 
Wtedy skoƒczy si´ wtràcanie polityków

w jej dzia∏ania. Nie b´dzie ju˝ mo˝liwoÊci
wywierania na nià presji.



O czywiÊcie bywa∏o, ˝e to˝samoÊç UOP, czy póêniej

Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego (ABW),

w ciàgu ostatnich 15 lat nie wytrzymywa∏a naporu

polityki. By∏y to jednak incydenty, a nie tendencja. 

ABW dysponuje obecnie dostatecznym potencja∏em

ludzkim oraz organizacyjnym i technicznym, aby do-

brze wype∏niaç swoje zadania. Nie oznacza to, ˝e

zmiany nie sà potrzebne. Agencja nie mo˝e jednak

w poszukiwaniu 
to˝samoÊci

pracowaç w rytmie od wyborów do wyborów. Trawie-

nie energii na kolejne reorganizacje i powyborcze re-

wolucje kadrowe êle s∏u˝y bezpieczeƒstwu paƒstwa

– tu trzeba poczucia ciàg∏oÊci.

Zasadniczy zràb organizacyjny i kompetencyjny

s∏u˝b specjalnych w Polsce jest ukszta∏towany racjo-

nalnie i odpowiada rozwiàzaniom w paƒstwach, któ-

re sà naszymi partnerami. Sprawdzi∏o si´ wydziele-

nie wywiadu. Zarzàdzanie z jednego miejsca obu

rozdzielonymi obecnie instytucjami by∏oby niezwy-

kle trudne, zw∏aszcza teraz, w dobie zagro˝enia ter-

roryzmem.

KONTROLA 
Polityczna kontrola nad ABW jest instytucjonalnie

przejrzysta. Z jednej strony agencj´ nadzoruje prezes

Rady Ministrów, z drugiej – parlamentarna Komisja

do spraw S∏u˝b Specjalnych, która jest z zasady kiero-

wana przez pos∏a z opozycji. Agencj´, w zakresie okre-

Êlonym w ustawach, monitorujà te˝: prokuratura, nie-

Rok 1990 przyniós∏ prze∏om, którego istotà mia∏a byç nowa to˝samoÊç
policji politycznej. Jej misjà sta∏o si´ zwalczanie konkretnych 
przest´pstw, wskazanych w przepisach powo∏ujàcych do istnienia 
Urzàd Ochrony Paƒstwa (UOP). Tak skoƒczy∏ si´ czas braku granic
prawnych, dowolnoÊci w wyborze celów i metod, czas totalnego
upolitycznienia s∏u˝b specjalnych.

▲

ABW
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zawis∏y sàd oraz NIK. No i oczywiÊcie media. Bardzo

trudno zatem dzia∏aç ABW poza kontrolà, „wymknàç

si´” jej w jakikolwiek sposób. To normalne i pozytyw-

ne zjawisko, zdrowe dla samych s∏u˝b.

CZYM SI¢ ZAJÑå? 
Klasyczny i wàsko poj´ty zakres dzia∏ania s∏u˝b spe-

cjalnych to wykonywanie zadaƒ kontrwywiadow-

czych, zwalczanie ekstremizmu politycznego, który

zagra˝a ∏adowi konstytucyjnemu paƒstwa, oraz

przeciwdzia∏anie terroryzmowi politycznemu.

W Polsce, tak jak w innych krajach Europy Ârodko-

wej, du˝ym problemem sta∏a si´ korupcja, dlatego

od s∏u˝b specjalnych oczekuje si´ jej zwalczania.

Aby czyniç to skutecznie, ABW musi jednoczeÊnie

rozpracowywaç oszustwa podatkowe o du˝ej skali,

defraudacje funduszy publicznych czy nieprawid∏o-

woÊci w prywatyzacji, a ostatnio tak˝e przest´pstwa

przy adresowaniu pomocy Unii Europejskiej dla

Polski.

S∏u˝by specjalne w wielu krajach, równie˝ w Pol-

sce, tradycyjnie zajmujà si´ zarzàdzaniem systemem

ochrony informacji niejawnych. Wyznaczajà w tym za-

kresie standardy, wydajà certyfikaty uprawniajàce

do dost´pu do tajemnic paƒstwowych, kontrolujà

stan przestrzegania obowiàzujàcych zasad. Odpowia-

dajà te˝ za stanowienie regu∏ ochrony informacji nie-

jawnych w stosunkach z zagranicà. Nie sposób scedo-

waç tych zadaƒ na kogokolwiek innego.

CO Z PIONEM ÂLEDCZYM?
Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego obok

uprawnieƒ operacyjno-rozpoznawczych ma tak˝e

Êledcze. To budzi kontrowersje. Du˝a cz´Êç s∏u˝b

europejskich nie ma takich prerogatyw. Przez 15 lat

w ABW (UOP) powsta∏a wysoko wyspecjalizowana

kadra funkcjonariuszy, którzy przetwarzajà zdobyte

informacje na materia∏y procesowe. Otrzymujà zle-

cenia z prokuratury, prowadzà te˝ w∏asne sprawy.

Na Êledczych z ABW nie nale˝y patrzeç przez pry-

zmat incydentów, choçby takich, jak kontrowersyj-

ne i spektakularne w politycznych interpretacjach

zatrzymanie prezesa ORLEN Andrzeja Modrzejew-

skiego w lutym 2002 roku. Na co dzieƒ pracownicy

pionu Êledczego prowadzà setki post´powaƒ, które

koƒczà si´ aktami oskar˝eƒ. Systematyczna wspó∏-

praca z funkcjonariuszami operacyjnymi s∏u˝àcymi

w tej samej instytucji sprawia, ˝e reakcje Êledcze

ABW mogà byç szybsze i lepiej przygotowane ni˝

wówczas, gdy wspó∏pracujà dwie instytucje – ABW

i np. Policja. SzybkoÊç ta ma szczególne znaczenie

w przeciwdzia∏aniu terroryzmowi – tu mogà liczyç

si´ minuty. Zagraniczni partnerzy ABW z du˝ym

szacunkiem i pewnà dozà zazdroÊci odnotowujà, ˝e

agencja w walce z terrorystycznym zagro˝eniem

dysponuje zarówno instrumentami operacyjnymi,

jak i Êledczymi. Tak˝e misja Unii Europejskiej ba-

dajàca w Polsce instytucjonalnà sprawnoÊç antyter-

rorystycznà doceni∏a znaczenie uprawnieƒ Êled-

czych ABW. 

Pozbawienie agencji tych prerogatyw by∏oby ryzy-

kowne. Warto zastanowiç si´ natomiast nad ich za-

kresem. Nie nale˝y zlecaç funkcjonariuszom ABW

czynnoÊci, które nie majà zwiàzku z prowadzonymi

przez agencj´ sprawami. Nieporozumieniem sà 

decyzje, na podstawie których nakazuje si´ ABW 

doprowadzenie Êwiadka przed sàd lub wr´czenie 

adwokatowi wezwania do udzia∏u w rozprawie. 

To sprawy porzàdkowe, które nic lub niewiele majà

wspólnego z obowiàzkami s∏u˝by specjalnej. Upraw-

nienia Êledcze ABW powinny dotyczyç wy∏àcznie

spraw zwiàzanych z terroryzmem politycznym, eks-

tremizmem, kontrwywiadem, ochronà tajemnicy

paƒstwowej, korupcjà wysokich funkcjonariuszy 

publicznych oraz z przest´pstwami niosàcymi du˝e

straty dla finansów i skarbu paƒstwa. Pozosta∏e

kwestie muszà pozostaç w gestii Policji i innych 

organów Êcigania.

POLITYKA I S¸U˚BY
I na koniec s∏ów kilka o szacunku dla Êrodowiska

funkcjonariuszy ABW. Zdecydowana wi´kszoÊç spo-

Êród nich wie, jak profesjonalnie s∏u˝yç paƒstwu. Po-

mi´dzy dobrymi pracownikami ABW zatar∏y si´ ró˝ni-

ce w rodowodach. Nie warto ulegaç stereotypom

i g∏osiç, ˝e s∏u˝by specjalne to Êrodowisko ludzi po-

s∏ugujàcych si´ najcz´Êciej prowokacjà, gotowych

za wszelkà cen´ przypodobaç si´ aktualnej lub ocze-

kiwanej ekipie rzàdzàcej. Bywa, ˝e

to polityka puka do drzwi s∏u˝b spe-

cjalnych i czegoÊ oczekuje. S∏u˝by

do drzwi domu polityki partyjnej nie

pukajà, bo nie spodziewajà si´ tam

znaleêç niczego dobrego. ■
ANDRZEJ BARCIKOWSKI

szef ABW od 2002 r.

▲

Agencja nie mo˝e pracowaç w rytmie
od wyborów do wyborów. Trawienie
energii na kolejne reorganizacje
i powyborcze rewolucje kadrowe 
êle s∏u˝y bezpieczeƒstwu paƒstwa –
tu trzeba poczucia ciàg∏oÊci.
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Kilka lat temu UOP przekszta∏cono w ABW i...
– S∏u˝ba, w du˝ej mierze, poÊwi´ci∏a swojà uwag´ sprawom typo-

wym dla komórek policyjnych Êcigajàcych przest´pczoÊç gospodar-

czà i kryminalnà, na przyk∏ad w zakresie korupcji. Czas wyprowa-

dziç z agencji te zadania. Z powodzeniem mog∏aby si´ zajmowaç

nimi Policja. ABW musi si´ skoncentrowaç na klasycznych dzia∏a-

niach przynale˝nych s∏u˝bom specjalnym, a zw∏aszcza na pracy

kontrwywiadowczej, zwalczaniu terroryzmu oraz Êciganiu osób,

które godzà w porzàdek konstytucyjny.

Ale praca agentury obcych wywiadów nosi niekiedy znamiona 
przest´pstw gospodarczych.

– No i wtedy sprawà powinna si´ zajmowaç ABW. JeÊli podejrze-

wamy, ˝e okreÊlona aktywnoÊç na polu ekonomicznym jest wyni-

kiem dzia∏ania obcego wywiadu albo terrorystów, to muszà si´ tym

zainteresowaç funkcjonariusze agencji. W innych przypadkach

do akcji wkracza Policja.

Czyli Policja mog∏aby liczyç w najbli˝szej przysz∏oÊci na przej´cie
z ABW ludzi zajmujàcych si´ problematykà przest´pczoÊci 

ekonomicznej?
– Tak, taka mo˝liwoÊç jest rozwa˝ana. Wyprowadzenie ludzi i za-

daƒ nale˝y jednak starannie przygotowaç. Zabezpieczyç od strony

finansowej. Nie mo˝na tego zrobiç pochopnie, w nieprzemyÊlany

sposób, krzywdzàc funkcjonariuszy. 

Wydzia∏y zajmujàce si´ przest´pczoÊcià ekonomicznà w CBÂ sà wcià˝
pietà achillesowà biura. Oprócz pracowników operacyjnych 
potrzebowa∏oby ono wi´c wzmocnienia Êledczymi.

– Owszem, ale przekazanie funkcjonariuszy to skomplikowana

operacja. Agencja ma obecnie Êwietnych ludzi, którzy s∏u˝à w pio-

nie Êledczym. Na Êwiecie sà ró˝ne modele usytuowania tego rodza-

ju zadaƒ. Na przyk∏ad w Wielkiej Brytanii sprawami s∏u˝b specjal-

nych zajmujà si´ od strony procesowej odpowiednio przygotowane

komórki w Policji. 

Ale w USA jest ju˝ inaczej. FBI samo prowadzi Êledztwa.
– Tak. Dlatego mówi´, ˝e trzeba namys∏u, zanim zacznie si´

przekazywaç ludzi i zadania z ABW. Nie wolno eksperymentowaç

Powrót 
koordynatora

Wywiad 
z KONSTANTYM 
MIODOWICZEM, 
pos∏em 
Platformy 
Obywatelskiej

na funkcjonariuszach, którzy dzisiaj tworzà, Êmiem twierdziç, naj-

lepszà s∏u˝b´ Êledczà w tym kraju. To im prokuratura powierza naj-

powa˝niejsze sprawy. Konkludujàc – pion Êledczy i pion ochrony 

interesów ekonomicznych paƒstwa niekoniecznie muszà byç cz´Êcià

ABW, ale ich wyprowadzenie z agencji nie jest najpilniejszà sprawà.

A co jest najwa˝niejsze?
– Najpierw nale˝y si´ zastanowiç, jak skoordynowaç dzia∏ania

wszystkich s∏u˝b paƒstwowych, które pracujà na rzecz bezpieczeƒ-

stwa wewn´trznego. Nie mo˝emy sobie pozwoliç na kontynuowa-

nie budowy alternatywnych oÊrodków dowodzenia.

W MSWiA kilka osób usi∏uje koordynowaç zwalczanie terroryzmu.
ABW buduje departament, który ma si´ zajàç terroryzmem. 
CBÂ ma swoje komórki antyterrorystyczne, ale faktycznie brakuje 
jednego centrum dowodzenia.

– Najwy˝szy czas, by utworzyç urzàd ministra bez teki – koordy-

natora systemów bezpieczeƒstwa wewn´trznego. Nadzorowa∏by

on ABW i Agencj´ Wywiadu, koordynowa∏ ich wspó∏prac´. Dzisiaj

instytucje te podlegajà bezpoÊrednio premierowi. DoÊwiadczenia

ostatnich czterech lat wskazujà, ˝e takie rozwiàzanie nie jest do-

bre. W Polsce nie ma osoby, która koordynowa∏aby bezpoÊrednio

prac´ wszystkich s∏u˝b, w tym Policji, Stra˝y Granicznej czy te˝

WSI. KtoÊ powie, ˝e nale˝y to wszystko do zadaƒ premiera. Ow-

szem, tak. Aby jednak jego nadzór by∏ bardziej aktywny i nie spro-

wadza∏ si´ do wys∏uchiwania stanowisk szefów s∏u˝b, uwa˝am, ˝e

szybko nale˝y powo∏aç urzàd ministra koordynatora.

Jeszcze cztery lata temu takà rol´ pe∏ni∏ minister Pa∏ubicki.
– Nie bardzo. Jego uprawnienia nie by∏y zbyt du˝e. Przysz∏y 

jednak nowe wyzwania, zw∏aszcza te zwiàzane z terroryzmem, 

które wymagajà bliskiej kooperacji wszystkich instytucji zajmujà-

cych si´ bezpieczeƒstwem wewn´trznym. A osoba, która podejmie

si´ odpowiedzialnoÊci za ten obszar, de facto w imieniu premiera,

musi mieç spore uprawnienia.

Tak˝e wobec WSI?
– OczywiÊcie, przecie˝ mówimy o bezpieczeƒstwie paƒstwa.

Premier musi mieç jeden oÊrodek koordynacyjny. Ale Wojskowe

S∏u˝by Informacyjne muszà najpierw ulec przeobra˝eniu. Daleki

jestem od przypisywania im mitycznych win, obarczania odpowie-

dzialnoÊcià za wszystkie afery, ale dalsze trwanie WSI, bez rozdzie-

lenia wywiadu od kontrwywiadu i pionu zajmujàcego si´ bezpie-

czeƒstwem si∏ zbrojnych, nie sprzyja rozwojowi tej instytucji

i utrudnia wspó∏prac´ z innymi s∏u˝bami paƒstwa.

Cz´Êç polityków zwraca uwag´, ˝e osoby pracujàce w WSI 
nie przesz∏y na poczàtku lat 90. weryfikacji.

– To jest pewien problem. Ale doÊwiadczenia ABW i Policji wska-

zujà, ˝e wi´kszoÊç osób z by∏ej SB, pracujàcych obecnie w tych 

instytucjach, to ludzie, którzy si´ po prostu sprawdzili. Nie sàdz´,

aby dzisiaj kryteria historyczne mia∏y decydowaç o ich dalszej ka-

rierze. Liczy si´ przede wszystkim pracowitoÊç, skutecznoÊç i lojal-

noÊç wobec paƒstwa. Tylko tyle i a˝ tyle. JeÊli ktoÊ zaczà∏ prac´

w s∏u˝bach peerelowskich, a potem, po weryfikacji, z oddaniem

przepracowa∏ 15 lat w ABW (UOP) albo Policji, to nale˝y mu si´

szacunek, a nie szykany. Chyba ˝e ∏ama∏ prawo, ale wówczas jedna

miara dotyczy ka˝dego, tak˝e tych, którzy swoje kariery zacz´li 

niedawno. ■
Rozmawia∏ PAWE¸ BIEDZIAK

zdj. Wojciech Basiƒski
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ogólnopolski konkurs fotograficzny dla policjantów 
i pracowników Policji 

pod has∏em „Policja w obiektywie”

Na konkurs nale˝y nadsy∏aç zdj´cia dokumentujàce prac´ policjantów. Wymowa zdj´ç mo˝e byç ró˝norodna – sytuacje powa˝ne lub 

weso∏e, policjanci w pracy, podczas odpoczynku itd. Fotografie oceniane b´dà ze szczególnym uwzgl´dnieniem jakoÊci oraz oryginalnego

przedstawienia tematu.

Nagrodami w konkursie sà: 

I miejsce – aparat cyfrowy Olympus C-70 Zoom

7,1 miliona pikseli, 5-krotny zoom optyczny, 

du˝y ekran LCD Sunshine

II miejsce – dyktafon cyfrowy VN-960P

ponad 16 godzin nagrywania, 

szybki interfejs USB, 

mo˝liwoÊç zapisania do 100 plików 

w ka˝dym z 4 folderów tematycznych

Zdj´cia prosimy nadsy∏aç na papierze fotograficznym (najmniejszy format 15 cm x 20 cm). Jedna osoba mo˝e zg∏osiç do konkursu mak-

symalnie trzy zdj´cia, na odwrocie podpisane tylko god∏em autora. Do zdj´ç nale˝y do∏àczyç wype∏nionà kart´ zg∏oszeniowà w zaklejonej

kopercie podpisanej god∏em autora (karta do pobrania ze strony internetowej www.gazeta.policja.pl).

Prace nale˝y nadsy∏aç do 31 paêdziernika 2005 roku pod adresem: Redakcja miesi´cznika POLICJA 997, ul. Domaniewska 36/38,

02-514 Warszawa, z dopiskiem „Policja w obiektywie”. Decyduje data stempla pocztowego.

Komisja konkursowa wy∏oni zwyci´zców I, II i III miejsca. Uroczyste wr´czenie nagród nastàpi 21 listopada 2005 roku o godzinie 13

w siedzibie redakcji w obecnoÊci przedstawicieli firmy Olympus Polska. Nazwiska zwyci´zców i nagrodzone zdj´cia uka˝à si´ w grudnio-

wym wydaniu miesi´cznika POLICJA 997.

Organizatorzy zastrzegajà sobie prawo prezentacji nades∏anych prac oraz ich nieodp∏atnego, wielokrotnego wykorzystywania w publika-

cjach miesi´cznika POLICJA 997, na noÊnikach elektronicznych i w Internecie. Osoby nadsy∏ajàce swoje zg∏oszenia wyra˝ajà zgod´ 

na pozostawienie nades∏anych na konkurs prac w archiwum redakcji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

III miejsce – dyktafon cyfrowy VN-480PC

ponad 8 godzin nagrywania, 

szybki interfejs USB,

4 foldery do zarzàdzania plikami

www.olympus.pl
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Nadinsp. Leszek Lamparski – komendant g∏ówny Policji od maja 1990 r. do lipca 1991 r.:

– Trzeba powiedzieç o entuzjazmie zwiàzanym z tworzeniem nowej jakoÊci, który wówczas wszystkim towarzyszy∏.

W komendzie g∏ównej przygotowano, niez∏à jak na owe czasy, ustaw´ przybli˝ajàcà Policj´ spo∏eczeƒstwu. Oddolnà ini-

cjatywà zwiàzków zawodowych by∏a natomiast próba weryfikacji wewn´trznej. Plusem by∏o utworzenie zaplecza logi-

stycznego: kadr, finansów, ∏àcznoÊci, zaopatrzenia, wczeÊniej znajdujàcych si´ w MSW. Do osobistych sukcesów zali-

czam przej´cie przez Policj´ cz´Êci wyposa˝enia SB i utworzenie od podstaw pionu techniki operacyjnej. Uda∏o mi si´

te˝ w rekordowo krótkim czasie – dwóch tygodni – powo∏aç kierownictwa komend wojewódzkich. Sta∏o si´ to szybciej,

ni˝ mianowani zostali wojewodowie. Decyzje konsultowa∏em z zespo∏em, w sk∏ad którego wchodzili przedstawiciele ró˝nych Êrodowisk,

m.in.: Langowska, Szkaradek, Oleksy, Hula. Pierwowzór obecnego Komitetu Doradczego przy KGP? Mog´ te˝ uwa˝aç si´ za ojca chrzest-

nego CBÂ. Wiosnà 1991 r. prezydent Wa∏´sa wys∏a∏ do ministra spraw wewn´trznych pismo mówiàce o koniecznoÊci intensyfikacji walki

z przest´pczoÊcià gospodarczà. UtworzyliÊmy pion, który nazwa∏em K-17; K jak korupcja, a 17 od liczby oddzia∏ów. Cz´sto s∏ysz´, ˝e

wczeÊniej zaniedbano Êciganie przest´pczoÊci ekonomicznej. To nieprawda – sprawy gospodarcze by∏y w gestii pionu kryminalno-opera-

cyjnego. Nie uda∏o si´ ustrzec Policji przed upolitycznieniem, widocznym i dziÊ. Nie uda∏o si´ te˝ wypracowaç takiej p∏aszczyzny wspó∏-

pracy ze zwiàzkami, by, nawet gdy si´ ze sobà spieramy, na zewnàtrz mówiç jednym g∏osem.

Marzec 1992 r. – marzec 1995 r. – okres, gdy komendantem g∏ównym Policji by∏ nadinsp. Zenon Smolarek.

Najwa˝niejszym dokonaniem by∏o utworzenie Biura do walki z Przest´pczoÊcià Zorganizowanà – struktury, która 

sta∏a si´ fundamentem CBÂ. Powo∏ano komisj´, która mia∏a opracowaç program rozwoju Policji do roku 2000. W jej sk∏ad

weszli niektórzy komendanci wojewódzcy oraz profesorowie wy˝szych uczelni; o zdanie pytano równie˝ przedstawicie-

li policji: angielskiej, holenderskiej, szwajcarskiej. Spory wysi∏ek, jaki w∏o˝ono w opracowanie najbardziej racjonalnych

rozwiàzaƒ strukturalnych, prawnych, organizacyjnych, nie za bardzo zosta∏ wykorzystany w nast´pnych latach. Niemal

ka˝dy kolejny komendant g∏ówny mia∏ w∏asnà wizj´ i rozpoczyna∏ urz´dowanie od gruntownej reformy Policji. Zapoczàt-

kowano jednak wówczas kilka procesów, które trwajà do dziÊ, w tym m.in. sta∏à wspó∏prac´ mi´dzynarodowà. Do struktur Interpolu skiero-

wano Marka Wierzbickiego, a pierwszym oficerem ∏àcznikowym (w Moskwie) zosta∏ Zdzis∏aw Centkowski. W tamtym okresie odby∏y si´

równie˝ pierwsze konferencje policji kryminalnych, poczàtkowo paƒstw by∏ego bloku wschodniego, póêniej tak˝e z Unii Europejskiej. 

Podinsp. Roman Hula – komendant g∏ówny Policji od lipca 1991 r. do stycznia 1992 r.:

– Dla mnie wa˝nym wydarzeniem by∏ list do premiera Mazowieckiego, który razem z kolegami z Piekar Âlàskich 

wys∏aliÊmy 7 wrzeÊnia 1989 r. DomagaliÊmy si´ w nim m.in.: rozdzielenia MO i SB, reorganizacji ZOMO, likwidacji 

49 komend wojewódzkich, a utworzenia 17 komend okr´gowych, rozbudowy pionu kryminalnego, wyposa˝enia s∏u˝b

operacyjnych w Êrodki techniki, przywrócenia do pracy funkcjonariuszy zwolnionych z powodów politycznych, utwo-

rzenia zwiàzku zawodowego. Prawie wszystkie postulaty zosta∏y spe∏nione, cz´Êç – gdy by∏em komendantem g∏ównym.

Dobrym posuni´ciem by∏o ucywilnienie wielu stanowisk w komendzie g∏ównej (1415 etatów w 1991 r.), choç wybu-

ch∏a wokó∏ tego wielka burza i ju˝ za mojego nast´pcy wi´kszoÊç ludzi powróci∏a na etaty mundurowe. Szkoda, bo nie ma potrzeby, by lo-

gistykà zajmowa∏ si´ policjant korzystajàcy w równym stopniu ze wszystkich przywilejów, jakie ma jego kolega, który nara˝a si´ np. w AT.

Nie uda∏o si´ natomiast, ale nie tylko mnie, wypracowaç spójnych zasad gospodarowania, np. zakupów Êrodków transportu. Nie dano te˝

szans policji lokalnej, choç chcieliÊmy jà utworzyç, by odcià˝yç dzielnicowych.

Co si´ uda∏o w Policji zrobiç? 
O swoich sukcesach i pora˝kach opowiadajà 

byli komendanci g∏ówni lub ich zast´pcy.
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Nadinsp. W∏adys∏aw Pad∏o – pierwszy 
zast´pca komendanta g∏ównego Policji 
od listopada 2001 r. do paêdziernika 2003 r.:

– Uda∏o si´ nam zlikwidowaç kilka grup

przest´pczych, m.in. takich jak „Pruszków”,

„Wo∏omin”, tak˝e ze Szczecina, Krakowa, Ka-

towic. Nie by∏o miesiàca bez realizacji. Zaj´li-

Êmy si´ przest´pczoÊcià „bia∏ych ko∏nierzy-

ków”, szczególnie tzw. mafià paliwowà, kontynuujàc to, co roz-

pocz´to za czasów genera∏a Michny, z którym te˝ mia∏em przy-

jemnoÊç wspó∏pracowaç. Sukcesy by∏y mo˝liwe dzi´ki zyskanym

wczeÊniej narz´dziom prawnym: Êwiadkowi koronnemu, Êwiad-

kowi incognito czy zakupowi kontrolowanemu. WprowadziliÊmy

narz´dzia stricte policyjne, dostosowujàce sposób pracy do z∏o˝o-

nego charakteru przest´pczoÊci gospodarczej: analiz´ kryminal-

nà, grupy werbunkowe oraz grupy poszukiwaƒ celowych. Powsta-

∏o równie˝ Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

WprowadziliÊmy te˝ sta∏e badania opinii publicznej jako êród∏o

oceny zagro˝eƒ oraz podpowiedê w przygotowaniu rozwiàzaƒ.

DoprowadziliÊmy do uznania jazdy po u˝yciu alkoholu za prze-

st´pstwo. Do plusów zaliczam te˝ przeforsowanie w Sejmie

zmian w k.p.k. pozwalajàcych na prowadzenie post´powaƒ reje-

strowych – zmniejszy∏a si´ biurokracja i równoczeÊnie nie spraw-

dzi∏y si´ obawy krytyków, ˝e przyj´te sprawy nie b´dà póêniej

podejmowane. Ró˝nie mo˝na oceniaç nie do koƒca przez nas 

akceptowanà decyzj´ o przej´ciu przez Policj´ wi´kszoÊci

Êledztw. Jaskrawo jednak widaç, jaki ogrom pracy wykonujà poli-

cjanci, nie zawsze przecie˝ b´dàcy prawnikami. B∏´dem nato-

miast by∏a likwidacja oÊrodków szkolenia, której zresztà by∏em

przeciwny. Z pewnoÊcià cieniem na tym okresie po∏o˝y∏y si´

sprawy Magdalenki i Starachowic. 

Nadinsp. Janusz Wikariak – zast´pca komendanta
g∏ównego Policji nadinsp. Marka Papa∏y 
od stycznia 1997 r. do stycznia 1998 r.:

– Ka˝dy rozsàdnie myÊlàcy prze∏o˝ony odchodzi ze

swego rodzaju niedosytem, ˝e nie wszystko uda∏o si´

za∏atwiç. MyÊl´ tu przede wszystkim o marnych zarob-

kach policjantów, ich warunkach socjalnych, sprz´cie,

na jakim muszà pracowaç. Niestety, z jednej strony Policja by∏a

i wcià˝ jest traktowana instrumentalnie przez polityków na wszyst-

kich szczeblach, z drugiej zaÊ – n´kana permanentnà restruktury-

zacjà robionà cz´sto bez dog∏´bnych analiz. Popsuç jest ∏atwo, na-

prawiç za to bardzo trudno. Mankamentem by∏o ograniczone wyko-

rzystywanie przez decydentów, g∏ównie parlamentarzystów, opra-

cowaƒ, prognoz i proponowanych zmian w przepisach prawa przy-

gotowywanych przez nas, a pozwalajàcych na skuteczniejsze zwal-

czanie przest´pstw lub patologii i zapobieganie im. Szkoda, bo

gdyby nas bardziej s∏uchano, wielu przest´pców trafi∏oby za kratki

dobre kilka lat wczeÊniej, mo˝e by si´ te˝ powiod∏o ograniczenie

chuligaƒstwa na stadionach.

Par´ rzeczy uda∏o si´ jednak pchnàç do przodu. Policjanci wresz-

cie wyszli do ludzi i z nimi wspó∏dzia∏ali. Wspó∏praca z samorzàda-

mi i innymi podmiotami, krytykowana poczàtkowo jako cedowanie

obowiàzków na spo∏eczeƒstwo, zacz´∏a przynosiç bardzo dobre 

rezultaty.

Rozpocz´to prace nad instalowaniem nowoczesnych stanowisk

wspomagania dowodzenia (SWD), badaniami DNA, systemem

analizy kryminalnej, nowymi metodami identyfikacji daktylosko-

pijnej. DziÊ okazuje si´, ˝e dzi´ki tym technikom wykrywani sà

sprawcy przest´pstw pope∏nionych nawet kilkanaÊcie lat temu.

Gen. insp. Jan Michna – komendant 
g∏ówny Policji od stycznia 1998 r. 
do paêdziernika 2001 r.:

– Kierowa∏em Policjà przez blisko 4 lata.

Po raz pierwszy od 1990 r. tak d∏ugo nie

zmienia∏ si´ komendant g∏ówny. StabilnoÊç

jest korzystna dla Policji. Mimo nacisków nie

przeprowadziliÊmy gruntownej reformy, a dostosowywaliÊmy

struktury do sytuacji. Powsta∏y wtedy Zarzàd Spraw Wewn´trz-

nych, niezb´dny do oczyszczania w∏asnych szeregów, i CBÂ,

którego prac´, mimo ostatnich wpadek, nale˝y oceniç pozytyw-

nie. ZdecentralizowaliÊmy finanse i uprawnienia kadrowe.

Szkoda, ˝e w nast´pnych latach zaprzepaszczono dobrà ide´

konkursów na stanowiska kierownicze. Mankamentem by∏

sk∏ad komisji oceniajàcej kandydatów, ale takiej rezerwy kadro-

wej, jaka zosta∏a zbudowana w wyniku konkursów, Policja teraz

ju˝ nie ma. Pozytywne by∏o wprowadzenie motywacyjnego sys-

temu p∏ac, choç sukces trwa∏ krótko. Gdyby mój nast´pca by∏

bardziej uparty, dziÊ wielu policjantów mia∏oby wskaênik 2,11

i nie musia∏oby si´ zadowalaç rzucanymi od czasu do czasu pa-

roma z∏otymi. Nie uda∏o si´ nam stworzyç takiego lobby, jakie

ma wojsko czy stra˝ po˝arna, i wprowadziç nowej ustawy, którà

przygotowaliÊmy. Ministerstwo SprawiedliwoÊci skutecznie

torpedowa∏o propozycje uproszczonych dochodzeƒ, odmienne

od dzisiejszych rozwiàzaƒ. Dobrze funkcjonujà wprowadzone

przez nas narz´dzia pracy: stanowiska wspomagania dowodze-

nia, AFIS, badania DNA. Ca∏a nasza formacja mia∏a Êwietne no-

towania w mediach – najlepsze w historii Policji. Omin´∏y jà

wewn´trzne afery. Chwalono nas – w tym czasie za kraty trafili

szefowie mafii.

Nadinsp. Jerzy Staƒczyk – komendant g∏ówny
Policji od marca 1995 r. do stycznia 1997 r.:

– Wa˝ne problemy tamtego czasu dziÊ sà histo-

rià, mam wra˝enie, ˝e bez znaczenia. Na przy-

k∏ad 3000 wakatów w komendzie sto∏ecznej albo

ponad 20 000 policjantów pracujàcych na ulicy

po przeszkoleniu trwajàcym od jednego do trzech

miesi´cy. Praktycznie zero informatyzacji. Poza Oddzia∏ami Pre-

wencji Policji zdezelowane samochody. P∏ace policjantów z mno˝-

nikiem 1,47. Kilkuletni lawinowy wzrost przest´pczoÊci szczegól-

nie przeciwko mieniu. Raczkujàce Biuro dw. z Przest´pczoÊcià Zor-

ganizowanà, którego funkcjonariusze zderzali si´ w stolicy i innych

wi´kszych oÊrodkach z licznymi, brutalnie dzia∏ajàcymi grupami

przest´pczymi pos∏ugujàcymi si´ bronià i materia∏ami wybuchowy-

mi. Brak instrumentów prawnych do skutecznej walki ze zorgani-

zowanà przest´pczoÊcià i niech´ç polityków, a tak˝e mediów

do koniecznych ju˝ wtedy zmian w prawie (na celowniku by∏a pro-

wokacja policyjna). Brak mo˝liwoÊci sprz´towych do stosowania

techniki operacyjnej, np. pods∏uchu telefonów komórkowych.

W tej sytuacji bez wielkiej strategii cerowaliÊmy Policj´, walczàc

o Êrodki bud˝etowe i pozabud˝etowe na sprz´t, toczàc batali´

o mo˝liwoÊç monitorowania przesy∏ki niejawnie kontrolowanej, 

zakupu kontrolowanego, prawnego usankcjonowania utworzonej

w∏aÊnie grupy policjantów pod przykryciem, a tak˝e instytucji

Êwiadka wspó∏pracujàcego z wymiarem sprawiedliwoÊci. Doszkala-

liÊmy policjantów prewencji, rozpocz´liÊmy kszta∏cenie kadry kie-

rowniczej. Intensywnie rozwijaliÊmy wspó∏prac´ z sàsiadami, Inter-

polem i raczkujàcym wtedy Europolem. Przede wszystkim jednak

skoncentrowaliÊmy si´ na poprawie efektywnoÊci Êcigania, co

na koniec 1996 r. zaowocowa∏o spadkiem poziomu przest´pczoÊci,

przy równoczesnym wzroÊcie wskaênika wykrywalnoÊci, choç – jak

si´ póêniej okaza∏o – nie by∏o to zjawisko trwa∏e.
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Policja przez 15 lat systematycznie unowoczeÊnia∏a wyposa˝enie

techniczne, poszukiwa∏a najskuteczniejszych operacyjnych

oraz procesowych sposobów zwalczania przest´pczoÊci, a tak˝e po-

szerza∏a kr´gi swoich partnerów w zapobieganiu patologiom spo-

∏ecznym. Wydaje si´, ˝e równie istotne powinno byç przygotowanie

reformy siatki stanowisk i uposa˝enia oraz skorelowanie jej z syste-

mem szkolenia. 

Zasadniczym problemem kadrowo-szkoleniowym polskiej Policji

jest nadmiar kadry kierowniczej ró˝nych szczebli.

Szkolnictwo policyjne doÊwiadcza od lat ogromnej i ciàg∏ej presji

na awans pionowy. Wi´kszoÊç policjantów odbywa szkolenie tylko

dlatego, ˝eby dostaç wy˝szy stopieƒ, a tym samym wi´cej zarabiaç.

Ka˝dy chcia∏by kimÊ kierowaç. Tylko ludzi do kierowania powoli

zaczyna byç mniej ni˝ kierowników.

Dlatego trzeba ca∏à struktur´ etatowà

przebudowaç (linia przerywa-

na na wykresie). Wówczas dopiero

mo˝na myÊleç o sensownej reformie

policyjnego szkolnictwa. Im wy˝ej bo-

wiem w policyjnej hierarchii, tym

mniejsza jest potrzeba doskonalenia

zawodowego, a wi´ksza mened˝er-

skiego.

Polska Policja potrzebuje dobrze przygotowanej kadry kierowni-

czej. Kadry mobilnej, zdolnej do pe∏nienia s∏u˝by w ró˝nych cz´-

Êciach kraju, wspó∏pracujàcej ze sobà w oparciu o te same standar-

dy, zw∏aszcza w sytuacjach kryzysowych. Jest to szczególnie wa˝ne

wobec zagro˝enia terroryzmem oraz koniecznoÊci reprezentowania

polskich interesów na arenie mi´dzynarodowej. 

Pora zatem zastanowiç si´ nad za∏o˝eniami programowymi kur-

sów dla kadry kierowniczej, które mog∏yby byç prowadzone przez

Legionowo 
chce szkoliç komendantów

CSP w Legionowie wspólnie z renomowanymi uczelniami i firma-

mi zajmujàcymi si´ szkoleniem mened˝erskim. Fundamenty wy-

glàda∏yby nast´pujàco:

● Organizatorem szkolenia dla wy˝szej kadry kierowniczej jest Po-

licja. Trudno bowiem znaleêç na uczelniach cywilnych specjalistów,

którzy byliby w stanie zorganizowaç kompleksowe kursy mene-

d˝erskie uwzgl´dniajàce specyfik´ Policji. 

● Minimum programowe obejmuje ok. 200 godzin dydaktycznych.

Wówczas szkolenie to b´dzie mia∏o wymiar studiów podyplomo-

wych. Zaj´cia sà przeprowadzane w formie warsztatów, które po-

zwalajà uczestnikom nabyç nie tylko wiedz´, ale przede wszystkim

umiej´tnoÊci z zakresu zarzàdzania. 

● Wbrew lansowanym w niektórych Êrodowiskach opiniom, Policja

nie dysponuje kadrà, która mog∏aby w ca∏oÊci zrealizowaç taki pro-

gram. Niezb´dne zatem jest zatrudnienie specjalistów z uczelni

cywilnych lub firm prywatnych.

● Towarzyszàce szkoleniu zaliczenie testów (kompetencji, j´zyka

angielskiego, psychologicznych, komunikacji i innych) oraz Êwia-

dectwo ukoƒczenia kursu jest obowiàzkowà przepustkà do rezerwy

kadrowej na wy˝sze stanowiska kierownicze w Policji.

Program kursu powinien koncentrowaç si´ na:

1. Ujawnianiu i wzmacnianiu cech osobowoÊci lidera niezb´d-

nych do sprawnego zarzàdzania. 

2. Komunikacji spo∏ecznej – komunikacja wewn´trzna

i zewn´trzna z naciskiem na komunikacj´ za poÊrednictwem 

mediów. 

3. Umiej´tnoÊciach z zakresu zarzàdzania – budowa optymal-

nych struktur organizacyjnych, ocena struktur zbudowanych, za-

rzàdzanie zmianà struktury organizacyjnej, budowa strategii d∏ugo-

i krótkofalowych, ocena strategii, audyt, osiàganie celu przez zarzà-

dzanie odpowiedzialnoÊcià, elementy zarzàdzania jakoÊcià, moty-

wowanie pracowników, budowanie Êcie˝ek rozwoju kariery, budo-

wanie zespo∏u wspó∏pracowników.

4. Uzupe∏nianiu wiedzy z zakresu prawa policyjnego, regulacji

UE, logistyki, polityki kadrowej, finansów itp.

5. Umiej´tnoÊciach z zakresu zarzàdzania w sytuacjach kryzyso-

wych – demonstracje, kl´ski ˝ywio∏owe, katastrofy, akty terrory-

zmu, wielkie imprezy sportowe, poÊcigi, zabójstwa i inne przest´p-

stwa szczególnie bulwersujàce opini´ publicznà. Ostateczny, teore-

tyczno-praktyczny egzamin stanowi∏aby, obserwowana przez

ekspertów, gra sztabowa.

Studium zarzàdzania dla wy˝szej kadry kierowniczej, sk∏adajà-

ce si´ z 5 modu∏ów programowych, trwa∏oby odpowiednio:

● 5 miesi´cy – 1 modu∏ tygodniowy (40 godzin) realizowany ka˝-

dego miesiàca dla osób, które aktualnie nie zajmujà stanowisk kie-

rowniczych

● 10 miesi´cy – 1 modu∏ tygodniowy (40 godzin) realizowany

co 2 miesiàce dla osób zajmujàcych obecnie wy˝sze stanowiska

kierownicze.

Docelowo szkolenia te powinny zostaç zlokalizo-

wane w oÊrodku CSP w Rynii, gdy˝ z takim w∏aÊnie

przeznaczeniem jest on obecnie adaptowany.

Szkolenie mened˝erskie b´dzie jednym z najpowa˝-

niejszych wyzwaƒ dla CSP. ■
PIOTR CALI¡SKI

komendant CSP w Legionowie

Jak ma wyglàdaç szkolenie przywódców w polskiej Policji?
CSP w Legionowie, które w∏aÊnie obchodzi∏o 15-lecie
istnienia, przygotowa∏o za∏o˝enia kursów dla obecnych
i przysz∏ych komendantów.

êród∏o: CSP

stan obecny

23%

36,76%

34,14%

5,8%

10% ?

15% ?

25% ?

50% ?

stan docelowy
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Piotr Wróbel, policjant, który walczy∏ z mafià,
pomówiony przez Êwiadka koronnego, 
czeka na swój proces. Oskar˝ony o korupcj´ 
komendant powiatowy Policji w Bia∏ej Podlaskiej 
insp. W∏adys∏aw Szczeklik przesiedzia∏ w areszcie
5 miesi´cy. Wyszed∏ za kaucjà w kwietniu 2002 roku.
Od tej pory zbiera dowody swojej niewinnoÊci. 

Szczeklik uwa˝a si´ za ofiar´ z∏ego prawa, prokuratu-

ry i lokalnych uk∏adów. Ten poglàd podziela wielu

prawników, przedstawiciele NSZZ Policjantów w Lu-

blinie, a szefowa Transparency International Julia Pite-

ra spraw´ bialskiego komendanta bez ogródek nazywa

skandalicznà.

SZATYN W ROLI BLONDYNA
Wszystko zacz´∏o si´ w 1998 roku. Wówczas to Piotr K.,

cz∏onek grupy przest´pczej, zezna∏ w prokuraturze, 

˝e widzia∏, jak szef lombardu dawa∏ pewnemu policjan-

towi kamer´, magnetowid i wie˝´ w zamian za przeka-

zywane informacje. Bioràcego ∏apówk´ okreÊli∏ jako wy-

sokiego blondyna o prostych, krótkich w∏osach. Rysopi-

sowi odpowiada∏ pewien funkcjonariusz z KWP. Nie by∏

to Szczeklik, który jest k´dzierzawym szatynem. Od te-

go zeznania Êledztwo nagle wyhamowano  i po kilku

miesiàcach umorzono.

Dwa lata póêniej prokuratura nagle wróci∏a do sprawy. 

Prokurator ponownie przes∏ucha∏ Piotra K., siedzàce-

go w∏aÊnie w areszcie, po czym okaza∏ mu zdj´cia poli-

cjantów. Przest´pca wskaza∏ na Szczeklika, mimo ˝e je-

go rysopis by∏ wyraênie inny od tego, który podawa∏

wczeÊniej. I tak insp. Szczeklik zosta∏ podejrzanym.

Odwo∏a∏ si´ do inspektoratu KWP, proszàc o wszcz´cie

post´powania. W tym momencie jednak sprawa by∏a

ju˝ w gestii prokuratury.

WÑTPLIWOÂCI NA NIEKORZYÂå
Szef NSZZ Policjantów w Lublinie Julian Seku∏a

od poczàtku uwa˝a∏, ˝e sprawa jest grubymi niçmi 

szyta i komuÊ zale˝a∏o na utràceniu Szczeklika. Sam

zainteresowany mówi, ˝e nie pasowa∏ do uk∏adu. 

W grudniu 2001 r. insp. W∏adys∏aw Szczeklik 

zosta∏ aresztowany pod zarzutem przyjmowania ko-

rzyÊci majàtkowych w zamian za przekazywanie

przest´pcom informacji. Ani w akcie oskar˝enia, ani

te˝ w aktach sprawy nie zosta∏o nigdzie sprecyzowa-

ne, jakie to by∏y informacje. Przeszukania w jego 

domu, a tak˝e przeprowadzone równoczeÊnie

w mieszkaniach jego syna, córki i teÊciów nie

dostarczy∏y dowodów. Prokuraturze najwyraêniej nie

przeszkadza∏ fakt, ˝e Szczeklik nie odpowiada ryso-

pisowi wskazanemu przez Piotra K., jak równie˝ to,

˝e Êwiadek zmieni∏ wiele szczegó∏ów swojego zezna-

nia, na którym oparte zosta∏o oskar˝enie. Po siedmiu

miesiàcach Êledztwa prokurator znalaz∏ kolejnego

Êwiadka, równie˝ siedzàcego w areszcie, który 

potwierdzi∏ wersj´ Piotra K. 

Za aresztowanego insp. Szczeklika por´czyli staro-

sta i prezydent Bia∏ej Podlaskiej, wicemarsza∏ek Sena-

tu Franciszek Stefaniuk, arcybiskup lubelski oraz za-

rzàdy miejskich i wojewódzkich policyjnych zwiàzków

zawodowych.

Nadinsp. Adam Rapacki: – Policjanci pracujàcy opera-

cyjnie zawsze balansujà na kraw´dzi i sà nara˝eni na pomó-

wienia ze strony przest´pców. Policja jako instytucja powin-

na chroniç pomówionych funkcjonariuszy i pomagaç im, za-

k∏adajàc ich niewinnoÊç a˝ do chwili wydania wyroku przez

sàd, a nie pozbywaç si´ ich jak najszybciej, ˝eby nie mieç k∏o-

potu. Trzeba stworzyç system takiej ochrony. Po pierwsze

– prokuratura powinna przekazywaç Policji wiedz´ o ewentu-

alnym przest´pstwie policjanta, aby podejrzenia mog∏y sprawdziç ogniwa wy-

specjalizowane w pracy operacyjnej, np. BSW. Po drugie – zeznania Êwiadka

koronnego muszà byç weryfikowane innymi dowodami albo choçby poszlaka-

mi. I po trzecie – niezb´dne jest szkolenie prokuratorów w zakresie pracy ope-

racyjnej, co pozwoli uniknàç wielu nieporozumieƒ i b∏´dów.

PRZEST¢PCY ÂWIADKAMI OSKAR˚ENIA
Nowy komendant wojewódzki natychmiast odwo∏a∏

insp. Szczeklika ze stanowiska, przeniós∏ na ni˝szy 

o 4 grupy etat, odebra∏ wszystkie dodatki i zawiesi∏

w czynnoÊciach. 

O jego zwolnienie z aresztu walczy∏a ˝ona, te˝ poli-

cjantka. Obieca∏ pomóc Zbigniew Sobotka, ale po kilku

dniach si´ wycofa∏. Komendant g∏ówny Antoni Kowal-

czyk odpowiedzia∏ pisemnie, ˝e sprawa jest w gestii

prokuratury, a nie Policji. 

Szczeklik zgromadzi∏ wiele dowodów swojej niewin-

noÊci, ale nie chce o nich mówiç przed procesem. Pisa∏

do sejmowych komisji  oraz do Transparency Interna-

tional. 

„Dostrzegam w przes∏anych mi dokumentach kilka

faktów, które budzà wàtpliwoÊci i zaniepokojenie (...)

w szczególnoÊci co do prawid∏owej identyfikacji osoby,

której postawiono zarzut oraz ca∏ego szeregu zwiàza-

nych z tym innych faktów i okolicznoÊci” odpowiedzia∏

mu pose∏ Wasserman.

Zainteresowanie sprawà wykaza∏ obecny komendant

g∏ówny, który przyjà∏ na rozmow´ ˝on´ oskar˝onego.

U ministra Kalisza interweniowa∏a Julia Pitera i czeka

na odpowiedê, choç – jak zaznacza – termin ustawowy

minà∏.

Prokurator krajowy, do którego dotar∏a Jolanta Szcze-

klik, nie chcia∏ z nià rozmawiaç, nie widzia∏ bowiem

mankamentów w prowadzeniu sprawy przez lubelskà

prokuratur´. 

– Prokuratura nie ma ˝adnych dowodów na poparcie

tezy zawartej w oskar˝eniu. Akt oskar˝enia zbudowa∏a

wy∏àcznie na podstawie pomówieƒ – twierdzi prof. 

Zbigniew Ho∏da, obroƒca insp. Szczeklika.

– Ustawa o Êwiadku koronnym bywa u nas nadu˝ywa-

na. Jest cz´sto wygodna dla prokuratury, która zeznania

Êwiadka koronnego traktuje jak najwa˝niejszy dowód

procesowy. Tymczasem te zeznania powinny tylko pro-

wadziç do innych dowodów. W efekcie powstajà tandet-

ne akty oskar˝enia, tak jak w przypadku Szczeklika,

gdzie stawia si´ cz∏owieka przed sàdem na podstawie

pomówieƒ konfidentów – mówi prof. Jan Widacki.

S¸OWO GANGSTERA – S¸OWO POLICJANTA
Piotr Wróbel z warszawskiego CBÂ pomówiony przez

„Mas´”, cz∏onka gangu pruszkowskiego, by∏ o wiele

bardziej samotny. Policjant, pracujàcy operacyjnie przez

wiele lat, nie by∏ tak znany w Êrodowisku, jak komen-

dant Szczeklik, wi´c te˝ i trudno by∏o o por´czycieli.

Kiedy Jaros∏aw S., ps. „Masa”, opowiedzia∏ prokurato-

rom o próbie wymuszenia od niego 10 tysi´cy dolarów

▲
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∏apówki w zamian za ostrze˝enie go przed przeszuka-

niem, Wróbel mia∏ przeciwko s∏owu gangstera tylko

w∏asne s∏owo, a tak˝e nienagannà dotychczas opini´

i doskona∏e wyniki w pracy operacyjnej. „Masa” by∏ 

jego agentem od lat. Wszystkie spotkania z nim by∏y

dokumentowane, a informacje wysoko cenione. Ale

„Masa”, wiedzàc, ˝e oddaje przys∏ugi Policji, czu∏ si´

bezkarny. Tymczasem, majàc dowody, ˝e pope∏ni∏ prze-

st´pstwo, policjanci CBÂ dokonali przeszukania jego

domu i znaleêli wy∏udzony sprz´t elektroniczny. 

„Masa” zosta∏ aresztowany, jego ˝ona napisa∏a skarg´,

˝e policjanci bezprawnie naszli jej dom i tym samym

przekroczyli swoje uprawnienia. 

Przeprowadzone wewnàtrz Policji post´powanie wy-

jaÊniajàce zakoƒczy∏o si´ umorzeniem. Podinsp. Piotr

Wróbel nadal pracowa∏ w CBÂ i osiàga∏ dobre wyniki.

– Prze∏o˝eni byli chyba ze mnie zadowoleni, skoro

dostawa∏em premie – mówi. 

By∏ w CBÂ najm∏odszym policjantem w stopniu pod-

inspektora i najm∏odszym naczelnikiem. 

Wkrótce jednak zacz´∏y si´ k∏opoty. Prze∏o˝eni dali

mu do zrozumienia, ˝e powinien zwolniç si´ z Policji.

Nikt nie umia∏ lub nie chcia∏ mu powiedzieç, o co do-

k∏adnie chodzi. 

– Sàdzi∏em, ˝e wcià˝ wlecze si´ ta sprawa o rzekome

przekroczenie uprawnieƒ – relacjonuje Piotr Wróbel.

– Ale kiedy zacz´to coraz mocniej naciskaç, ˝ebym si´

zwolni∏, a mnie w∏aÊnie min´∏o 15 lat s∏u˝by, podjà∏em

decyzj´ o odejÊciu. Miesiàc póêniej dosta∏em wezwanie

na przes∏uchanie do prokuratury w Olsztynie. Pojecha-

∏em spokojny, pewny, ˝e chodzi o t´ starà spraw´.

Do domu wróci∏em po 6 miesiàcach...

Prokurator postawi∏ podinsp. Wróblowi zarzut ˝àda-

nia korzyÊci majàtkowej w wysokoÊci 10 tys. dolarów

w zamian za przekazanie informacji. Policjanta od razu

aresztowano. Zarzut sformu∏owano, opierajàc si´ wy-

∏àcznie na zeznaniach „Masy”, który mia∏ ju˝ wówczas

status Êwiadka koronnego.

– Przecie˝ gdybym faktycznie ostrzeg∏ „Mas´”

przed przeszukaniem, to nie trzyma∏by w domu przed-

miotów z przest´pstwa – mówi Wróbel. Na pytanie,

dlaczego gangster go pomawia, odpowiada: – „Masa”

by∏ pewien, ˝e w zamian za dostarczane Policji informa-

cje b´dzie bezkarny i wÊciek∏ si´, kiedy si´ okaza∏o, ˝e

tak nie jest. 

Miesiàc po aresztowaniu policjanta „Masa” wycofa∏

si´ z pomówienia o ∏apówk´, twierdzàc, ˝e êle zrozumia∏

˝art Piotra. Ponoç Wróbel przyszed∏ wówczas pod wp∏y-

wem alkoholu do jego domu. Dosz∏o do nieporozumie-

nia. Policjanta zwolniono jednak z aresztu dopiero w lip-

cu 2001 roku. Poczàtkowo d∏ugo nie móg∏ znaleêç pracy,

wreszcie przyj´∏a go firma ochroniarska.

Z¸AMANA KARIERA
– Jestem ofiarà dobrze wykonywanej pracy operacyjnej,

a tak˝e prawa, które bardziej ceni s∏owa przest´pcy ni˝

uczciwego policjanta – mówi Piotr Wróbel.

Pragnàcy zachowaç anonimowoÊç oficer z CBÂ twier-

dzi, ˝e Wróbel pad∏ ofiarà intrygi. Mafiosi wsadzeni

za sprawà „Masy” do aresztu wykombinowali z pomocà

zaprzyjaênionych prawników, ˝e proces policjanta b´-

dzie szansà podwa˝enia wiarygodnoÊci Êwiadka koron-

nego. Sàd uniewinni Wróbla, a „Masa” zostanie skom-

promitowany. Raz jeszcze zadzia∏a∏y stare uk∏ady. 

– Niezwykle ∏atwo jest pomówiç policjanta, ze wzgl´-

du na specyfik´ jego pracy – mówi Julia Pitera.

▲

– Do Transparency zwracajà si´ funkcjonariusze, którzy

nie mogà znaleêç sprawiedliwoÊci. I cz´sto ˝alà si´, ˝e

opuÊcili ich równie˝ prze∏o˝eni i koledzy. 

Tak by∏o w przypadku Piotra Wróbla. Prze∏o˝eni po-

zbyli si´ go tak szybko, jak tylko mo˝liwe, byle nie mieç

k∏opotu. Nie interesowa∏y si´ nim zwiàzki zawodowe,

koledzy te˝ jakoÊ woleli unikaç kontaktu. 36-letni wów-

czas policjant odszed∏ ze s∏u˝by bezpowrotnie. Nawet

jeÊli sàd uzna, ˝e by∏ niewinny, nie b´dzie móg∏ wróciç

do Policji. Co najwy˝ej mo˝e skar˝yç skarb paƒstwa

o odszkodowanie za pó∏ roku wyj´te z ˝ycia. Strat mo-

ralnych, w tym z∏amanej na zawsze kariery zawodowej,

nikt mu nie wyrówna. 

– Ustawa o Êwiadku koronnym przenosi metody pra-

cy operacyjnej do procedury karnej. Umo˝liwia prze-

st´pcom bezkarne pomawianie, a pomówionym nie da-

je mo˝liwoÊci obrony – stwierdza wybitny karnista prof.

Piotr Kruszyƒski. – Powinien zostaç wprowadzony obli-

gatoryjny wymóg ustawowy, ˝e zeznania Êwiadka koron-

nego muszà byç potwierdzone innymi dowodami. 

SZANSA POMÓWIONYCH
– Cz∏owiek pomówiony ma ogromne trudnoÊci w walce

z urz´dniczà sitwà, która wzajemnie si´ chroni. Doty-

czy to, niestety, tak˝e organów wymiaru sprawiedliwo-

Êci – mówi Julia Pitera. 

Piotr Wróbel jest przekonany, ˝e gdyby jego spraw´

prowadzi∏o Biuro Spraw Wewn´trznych (BSW), wszyst-

ko potoczy∏oby si´ inaczej. 

– Prokuratorzy s∏abo znajà prac´ operacyjnà, nie dys-

ponujà Êrodkami techniki, nie czujà specyfiki s∏u˝by. To

wszystko posiada BSW, a przede wszystkim ma do-

Êwiadczonych w pracy operacyjnej funkcjonariuszy.

Gdyby to oni badali mojà spraw´, dziÊ z pewnoÊcià na-

dal by∏bym policjantem – mówi. 

Oficerowie BSW twierdzà, ˝e zawsze, kiedy dostajà

informacj´, ˝e policjant pope∏ni∏ przest´pstwo, biorà

pod uwag´ jednoczeÊnie dwie wersje: przest´pstwo lub

pomówienie. JeÊli natomiast sprawà przeciwko poli-

cjantowi zajmuje si´ prokuratura, BSW wykonuje wy-

∏àcznie czynnoÊci, które zostajà mu zlecone. Oficerowie

BSW szacujà, ˝e oko∏o 10 proc. prowadzonych przez

nich w∏asnych post´powaƒ koƒczy si´ tym, ˝e policjant

zostaje oczyszczony z podejrzeƒ czy pomówieƒ. Dyrek-

tor tego biura insp. Krzysztof Kurtyka zaznacza jednak:

– My nie jesteÊmy od obrony pomówionych policjan-

tów, ustalamy tylko prawd´ obiektywnà. 

– I o to w∏aÊnie chodzi – komentuje Piotr Wróbel.

Wzmocnienie kadrowe BSW wydaje si´ wi´c po-

trzebne nie tylko po to, by eliminowaç policjantów ∏a-

miàcych prawo, ale tak˝e, by chroniç uczciwych

przed pomówieniami. Ale najwa˝niejsze – jak postuluje

prof. Kruszyƒski – sà zmiany w ustawie. Po to, by prze-

st´pcy nie decydowali o losach policjantów. ■
EL˚BIETA SITEK

zdj. Wojciech Basiƒski

– Niezwykle ∏atwo jest pomówiç policjanta, ze wzgl´du
na specyfik´ jego pracy – mówi Julia Pitera. – Do Transparency
zwracajà si´ funkcjonariusze, którzy nie mogà znaleêç
sprawiedliwoÊci. I cz´sto ˝alà si´, ˝e opuÊcili ich równie˝
prze∏o˝eni i koledzy. 
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SprawnoÊç czy wyczyn?

W ZDROWYM CIELE
Polacy nie lubià si´ ruszaç i nie majà ku temu dogod-

nych warunków. Pod tym wzgl´dem fatalnie wypada-

my na tle Europy. To podejÊcie jednak powoli si´

zmienia, tak˝e w Êrodowisku policyjnym. Tam, gdzie

tylko istniejà mo˝liwoÊci, funkcjonariusze ch´tnie 

zape∏niajà si∏ownie, sale, boiska.

– Próbujemy szukaç odpowiedzi na wiele pytaƒ

– mówi Roman MiÊkiewicz z KGP, pe∏nomocnik

do spraw kontaktu ze stowarzyszeniami. – Jak rozwi-

jaç kultur´ fizycznà w resorcie, jak poszerzyç dost´p

policjantów do bazy sportowej, skàd braç fundusze, 

jakà rol´ powinna odgrywaç Polska Federacja Sportu

(PFS) Gwardia, jakà korzyÊç ze wspó∏pracy z federacjà

ma resort, a jakà szeregowy policjant...?

BAZA – TAKA SOBIE
Dziesi´ç komend wojewódzkich oraz KSP administru-

je osiemnastoma ró˝nymi obiektami sportowymi, któ-

re sà w∏asnoÊcià skarbu paƒstwa. Hale sportowe, sta-

diony, strzelnice, p∏ywalnie, korty tenisowe oddano

w u˝ytkowanie klubom gwardyjskim na podstawie

umów cywilnoprawnych, g∏ównie u˝yczenia i dzier˝a-

wy. Kluby p∏acà koszty konserwacji, remontów, mo-

dernizacji i eksploatacji. Wydatki ponoszone przez Po-

licj´ uzale˝nione sà natomiast od stopnia wykorzysta-

nia obiektów na zaj´cia sportowe dla policjantów. 

Wi´kszoÊç komendantów wojewódzkich pragnie

utrzymaç ten stan, gdy˝ mogà swobodnie realizowaç

zaj´cia, g∏ównie z taktyki i techniki interwencji, wy-

szkolenia strzeleckiego, bez problemu przeprowadzaç

testy sprawnoÊciowe dla funkcjonariuszy oraz organi-

zowaç ró˝ne imprezy i uroczystoÊci. W Poznaniu, Go-

rzowie Wlkp., Krakowie, Rzeszowie, Warszawie

i Szczecinie obiekty sportowe majà zostaç wkrótce

przekazane klubom nale˝àcym do PFS Gwardia lub

w∏adzom miast. Pozosta∏e placówki, b´dàce w trwa-

∏ym zarzàdzie KWP, od przysz∏ego roku nie mia∏yby

dotacji z bud˝etu MSWiA.

– Trzeba zadbaç o to, aby przej´cie nieruchomoÊci

przez jednostki samorzàdu terytorialnego nie skom-

plikowa∏o korzystania z tych obiektów przez policjan-

tów – mówi Roman MiÊkiewicz. – Dlatego nale˝y wy-

raênie sformu∏owaç zasady i warunki tej zmiany.

MONEY, MONEY
Dawno skoƒczy∏y si´ czasy obfitoÊci. Kwota dotacji

(z bud˝etu b´dàcego w dyspozycji ministra) na kultu-

r´ fizycznà w ca∏ym resorcie spraw wewn´trznych wy-

nosi w tym roku oko∏o 1,5 mln z∏. W latach 2001–2004

by∏o to 1,7 mln z∏, wczeÊniej natomiast  –

3 mln 400 tys. z∏otych. Na co idà te pieniàdze? Naj-

wi´cej, bo ponad 64 proc., poch∏aniajà inwestycje,

utrzymanie, wyposa˝enie obiektów (malowanie, ocie-

planie Êcian, inne ma∏o efektowne wydatki). W dalszej

kolejnoÊci znajdujà si´: organizacja i przeprowadzenie

centralnej oraz warszawskiej spartakiady, a tak˝e

uczestnictwo w innych krajowych i mi´dzynarodo-

wych zawodach sportowych, spotkaniach i zebraniach

– ∏àcznie 18,7 proc. kwoty. Zgrupowania i obozy dla

sportowców, festyny, imprezy poch∏aniajà nieco mniej

Êrodków. Wreszcie oko∏o 100 tysi´cy z∏otych przezna-

czono na kursy szkoleniowe i doskonalàce dla instruk-

torów i trenerów.

„DAJEMY SOBIE RAD¢”
Tak ocenia sytuacj´ prezes Polskiej Federacji Sportu

Gwardia, sekretarz Rady Kultury Fizycznej przy mini-

strze spraw wewn´trznych i administracji W∏odzi-

mierz CiaÊ. W koncepcji organizacji resortowej kultu-

ry fizycznej znalaz∏a si´ idea powo∏ania Gwardyjskich

Centrów Szkolenia Sportowego w: Warszawie, Szczyt-

nie, Poznaniu, Zielonej Górze i Zakopanem.

– Federacja zajmuje si´ wystawianiem reprezenta-

cji do mistrzostw Europy i Êwiata policji oraz stra˝y

po˝arnych. To sà osoby ∏àczàce sport z pracà – stwier-

dza prezes. – My w∏aÊnie interesujemy si´ sportem

masowym. A w jego obr´bie nawet amatorzy na naj-

wy˝szym poziomie nie majà ˝adnej taryfy ulgowej

w s∏u˝bie. To jest do sprawdzenia. Du˝à wag´ przy-

wiàzujemy te˝ do szkolenia sportowego dzieci i m∏o-

dzie˝y w ramach mi´dzyresortowego programu prze-

ciwdzia∏ania patologiom. Szkolimy tak˝e instrukto-

rów dla Policji. 

Sport wyczynowy, który opiera si´ na zawodow-

stwie, jest „na garnuszku” klubów, które majà niewiel-

ki, poza obiektami, zwiàzek z Policjà. 

Zatrudnienia na policyjnym etacie w KSP sport-

smenki-olimpijki (K. Skolimowskiej) prezes CiaÊ nie

pochwala i nazywa ewenementem w skali kraju. 

Innych tego rodzaju przypadków nie zna. A wszelkie

pomys∏y „wyprowadzenia sportu wyczynowego 

z Policji” traktuje jako wynikajàce z nieporozumieƒ,

nieÊcis∏oÊci terminologicznych i s∏abej znajomoÊci 

zagadnieƒ ze strony jego adwersarzy. 

GODZENIE OGNIA Z WODÑ ALBO... GARB?
– Ze sportem w Policji jest troch´ tak, jak z oÊrodka-

mi wczasowymi – mówi dyrektor Gabinetu Komen-

danta G∏ównego insp. Miros∏aw Skonieczny. – Z jed-

nej strony mamy próby zachowania tego, co funkcjo-

nowa∏o w odmiennych warunkach politycznych

i ekonomicznych, z drugiej – poczàtki nowego podej-

Êcia. Bardziej, moim zdaniem, odpowiadajàcego poli-

cjantom. Tu akcent pada zdecydowanie na sport 

masowy, uprawiany po pracy, by poprawiç form´ 

fizycznà i osiàgnàç dobre wyniki w testach sprawno-

Êciowych.

Sport w Policji? Tak, ale wy∏àcznie masowy, zwany dziÊ powszechnym
– mówià jedni. By poprawiç kondycj´, zdrowie, sprawnoÊç, 
wyniki w s∏u˝bie. Inni twierdzà, ˝e wyczyn, czyli sport kwalifikowany, 
to splendor medali i tradycja, którà warto podtrzymaç.
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Kultura fizyczna w resorcie powinna, zdaniem Sko-

niecznego, rozwijaç sprawnoÊç po to, ˝eby funkcjona-

riusze lepiej realizowali cele ustawowe Policji.  

– JeÊli sportu na wysokim poziomie nie da si´ pogo-

dziç z pracà, nale˝y na czas kariery pomyÊleç o urlopie

bezp∏atnym. Bez tworzenia strefy cienia i fikcji, by

utrzymywaç kogoÊ na etacie w jednostce, którà zna

tylko z widzenia. A dotacje? Skoro pieni´dzy jest 

ma∏o, trzeba zrewidowaç ich wydatkowanie (gros idzie

na utrzymywanie obiektów) oraz ograniczyç liczb´

klubów wspieranych dotacjami – koƒczy dyrektor.

M∏. insp. Andrzej Przemyski, radca w Gabinecie

KGP, jest bardziej kategoryczny w ocenach:

– Nie widz´ w sytuacji obecnych ograniczeƒ bud˝e-

towych sensu wspierania sportu wyczynowego. Zapis

o „umo˝liwianiu karier zawodniczych”, zawarty

w opracowanej koncepcji, jest zatem ryzykowny

– mówi. 

Przenikanie si´ sfer biznesowych i bud˝etowej w fi-

nansowaniu i sponsorowaniu sportu stwarza ryzyko

powiàzaƒ o charakterze korupcyjnym. 

– Powo∏anie gwardyjskich centrów jest pomys∏em

z lat 50. – ocenia Przemyski. – Po co nam oÊrodek

sportów zimowych w Zakopanem? Po co rozwijanie

sportowego strzelectwa, które nie ma nic wspólnego

ze strzelaniem policyjnym? Rozwój kultury fizycznej

powinien opieraç si´ na szko∏ach i oÊrodkach szkole-

nia, a ewentualne dotacje warto by∏oby skierowaç

na wspieranie lokalnej dzia∏alnoÊci w zakresie sportu

masowego. 

B∏´dem Policji jest anga˝owanie si´ w dzia∏ania,

które inni mogà wykonaç lepiej, ze szkodà dla tych 

obszarów, którymi zajmowaç si´ mo˝e tylko ona. Wy-

daje si´, ˝e na wizerunek Policji lepiej wp∏ywa sku-

tecznoÊç w zatrzymywaniu z∏odziei ni˝ sukcesy spor-

towe, kulturalne czy organizowanie wakacji dzieciom. 

– Zajmowanie si´ wszystkimi i wszystkim jest relik-

tem z innej epoki – twierdzi m∏. insp. A. Przemyski.

ODROBINA NOSTALGII
Jerzy Kulej, dwukrotny z∏oty medalista olimpijski, 

legenda polskiego boksu, ze smutkiem i ˝alem patrzy

na dzisiejszà kondycj´ Gwardii.

– Ten klub mnie wychowa∏, da∏ wykszta∏cenie,

prac´, wpoi∏ zasady – podkreÊla. – Ubolewam, ˝e 

ludzie, którzy majà takie potrzeby jak ja kiedyÊ, nie

otrzymujà dziÊ nale˝ytej opieki. Dawniej istnia∏a

praktyka, ˝e byli sportowcy – bardzo sprawni, Êwiet-

nie wyszkoleni – zasilali z powodzeniem szeregi mi-

licji. Ja sam skoƒczy∏em kurs ekspertów i pracowa-

∏em w latach 60. w laboratorium kryminalistyki,

na pó∏ etatu. Mo˝na si´ na tym wcià˝ wzorowaç,

na przyk∏ad tymczasowo oddelegowujàc zawodnika

policjanta do zadaƒ sportowych. Moi dawni prze∏o-

˝eni i koledzy milicjanci nie tylko nie mieli nic prze-

ciwko takiej sytuacji, ale byli dumni z naszych

sukcesów, czuli si´ niemal ich wspó∏autorami. 

Dlaczego to wszystko pot´piaç i zaprzepaszczaç?...

PUNKT WIDZENIA SZEFÓW KGP 
– Mo˝emy wyró˝niç trzy rodzaje sportu, u˝ytkowy

(na przyk∏ad sporty walki czy wspinaczka dla antyter-

rorystów), masowo-rekreacyjny (dost´pny dla wszyst-

kich, jak p∏ywanie, bieganie, kulturystyka, gry zespo-

∏owe) i wyczynowy. W Policji powinny nas interesowaç

te dwa pierwsze – mówi zast´pca komendanta g∏ów-

nego nadinsp. Marek Hebda. – Zadania s∏u˝bowe 

muszà mieç priorytet przed kuszàcym blaskiem meda-

li zdobywanych na spartakiadach. Policjant ma byç

stuprocentowym policjantem. Nie bàdêmy hipokryta-

mi: tylko codzienny, wielogodzinny trening – nie

do pogodzenia z pracà zawodowà – czyni mistrza. 

Przy ca∏ym najwi´kszym szacunku i sympatii dla daw-

nych s∏aw spod znaku Gwardii trzeba patrzeç realnie.

Âwiat si´ zmieni∏ i nie ma powrotu do przesz∏oÊci. ■
JOLANTA ÂLIFIERZ

zdj. Wojciech Basiƒski

15 sierpnia br. zmar∏ 

insp. Andrzej KUCHNIK

dyrektor G∏ównego Sztabu Policji w KGP.

Andrzej by∏ Êwietnym sztabowcem, ale te˝ màdrym 

i dobrym cz∏owiekiem. 

Po˝egnaliÊmy w Nim Przyjaciela.

Policjanci i pracownicy z KGP i KSP
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Zakoƒczy∏y si´ XI Âwiatowe Igrzyska
Stra˝y i Policji. W tym roku imprez´
zorganizowa∏a policja kanadyjska
na stadionach Quebecu. 
W zawodach startowa∏o ponad
11 tysi´cy funkcjonariuszy z 67 krajów
Êwiata. 

Polska  reprezentacja  – 7  policjantów

i 1 stra˝ak – odnios∏a ogromny sukces.

Funkcjonariusze wystartowali w 29 konku-

rencjach, zdobywajàc 26 medali, w tym

12 z∏otych: 

nadkom. Tadeusz Stuchlik (lat 34)

– komendant V Komisariatu Policji w Za-

brzu, zdoby∏ 4 z∏ote medale w p∏ywaniu; 

kom. Maciej Wojciechowski (lat 32)

– wyk∏adowca w Zak∏adzie Wyszkolenia

Specjalnego WSPol. w Szczytnie, zdoby∏

4 z∏ote medale w biegach specjalnych; 

kom. Robert Miko∏ajewski (lat 33) – za-

st´pca komendanta Komisariatu Policji

w Gubinie, zdoby∏ srebrny medal w wyci-

skaniu sztangi i bràzowy w walce na r´k´; 

26 medali, 
w tym 12 z∏otych

podkom. Witold Kreihs (lat 35) – spe-

cjalista ds. nieletnich i patologii w Ko-

mendzie Miejskiej Policji w Tychach, zdo-

by∏ 2 srebrne medale i 3 bràzowe w lekko-

atletyce;

m∏. asp. Janusz Miketa (lat 36) – refe-

rent w SPPP w Cz´stochowie, zdoby∏ z∏oty

medal w biegu po schodach (na 32. pi´tro

w 2:58 s – rekord Êwiata!!!), 2 srebrne:

w chodzie sportowym na 5 km oraz w szta-

fecie po schodach na 32. pi´tro w pe∏nym

oprzyrzàdowaniu stra˝ackim (∏àcznie

z aparatem tlenowym) i 2 bràzowe: w bia-

thlonie i w sztafecie 4x400 m;

sier˝. szt. Piotr Prusik (lat 37) – SPPP

w Olsztynie, aktualnie dowódca dru˝yny,

zdoby∏ z∏oty medal w biegu na 10 km,

2 srebrne: w pó∏maratonie i w biegu

na 5 km oraz bràzowy w sztafecie 4x400 m; 

kom. Tomasz Kubicki (lat 35) – komen-

dant IV Komisariatu Policji w Gliwicach,

zdoby∏ z∏oty medal w chodzie sportowym

na 5 km i goÊcinnie stra˝ak Tomasz

Czubak (lat 32) – z Komendy Miejskiej

Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w S∏upsku

– aktualny rekordzista Polski w biegu

na 400 m, wielokrotny reprezentant Polski,

medalista Mistrzostw Âwiata w Sewilli,

zdoby∏ z∏oty medal w biegu na 400 m i brà-

zowy w sztafecie 4x400 m. ■
TOMEK KUBICKI

zdj. autor





Domowy bokser

PIEK¸O
Agnieszka mieszka w 30-tysi´cznym mieÊcie

na wschodzie Polski. DwanaÊcie lat temu wysz∏a

za mà˝ za policjanta, który poza nià Êwiata nie widzia∏.

Po urodzeniu dziecka przesta∏a pracowaç zawodowo

– takà decyzj´ ma∏˝onkowie podj´li wspólnie. Goto-

wa∏a, pra∏a, sprzàta∏a, prasowa∏a i by∏a szcz´Êliwa.

Szok prze˝y∏a cztery lata po Êlubie – Marek poprosi∏

o herbat´, ona powiedzia∏a „za chwil´”. Wtedy ude-

rzy∏ jà w twarz. Kilka chwil sta∏a jak zamurowana, po-

tem wybuch∏a p∏aczem. On te˝ by∏ przera˝ony. Prze-

prasza∏, t∏umaczy∏, ˝e nie wie, co si´ z nim dzieje. Gdy

o zdarzeniu prawie zapomnia∏a, sytuacja si´ powtórzy-

∏a. Znów uderzy∏ i znów si´ kaja∏. I tak coraz cz´Êciej.

Po pewnym czasie przesta∏ prosiç o wybaczenie.

Agnieszka nie przekroczy∏a czterdziestki, a jej twarz

jest szara, zm´czona i smutna. Od lat bardzo si´ stara

byç najlepszà ˝onà. I jest, chocia˝ nie chroni jej to

przed razami. Ca∏y czas wierzy, ˝e mà˝ si´ zmieni.

Magda potrzebowa∏a 12 lat, ˝eby wystàpiç przeciw-

ko oprawcy.

– Mà˝ bi∏ mnie po ca∏ym ciele, kopa∏, dusi∏, wyrywa∏

w∏osy – mówi. – Szarpa∏, grozi∏ pozbawieniem ˝ycia.

Nikomu si´ nie ˝ali∏am, nawet kiedy zaczà∏ podnosiç

r´k´ na dziecko. Wstydzi∏am si´. KiedyÊ, niezapowie-

dziani, odwiedzili nas moi rodzice, oni mieszkajà w in-

nym mieÊcie. Ja i córka by∏yÊmy posiniaczone, nie spo-

sób by∏o dalej milczeç. Przekonali mnie, ˝e tak ˝yç nie

mo˝na. Zrobi∏am obdukcj´, z∏o˝y∏am zawiadomienie

do prokuratury.

M´˝owi Magdy, s∏u˝àcemu w najbardziej presti˝o-

wej komórce Policji, prokurator przedstawi∏ zarzut

o zn´canie si´ nad rodzinà.

– Skóra cierpnie, gdy myÊl´ o czekajàcych mnie roz-

prawach sàdowych – mówi Magda. – Nie wycofam si´

jednak. Chc´ ˝yç godnie.

Nie wiadomo, ile ˝on lub ˝yciowych towarzyszek

policjantów przechodzi takie, jak Agnieszka i Mag-

da, piek∏o. Ich losy nie sà odosobnionymi przypad-

kami. Tak twierdzà przedstawiciele organizacji 

Przemoc domowa – fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna
– dotyczy wszystkich Êrodowisk. Stosujà jà zarówno osoby o wysokim
poziomie intelektualnym i materialnym, jak i z tzw. marginesu.
Wyst´puje równie˝ wÊród policjantów.
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pozarzàdowych, które od lat udzielajà pomocy

– prawnej, psychologicznej, socjalnej – ofiarom

przemocy domowej.

POMOC OFIAROM...
– Tygodniowo przyjmujemy prawie 100 osób, zdarza

si´, ˝e kilka z nich to ˝ony policjantów i ˝o∏nierzy za-

wodowych – mówi Urszula Nowakowska, dyrektor

Centrum Praw Kobiet. 

– Zg∏aszajà si´ do nas panie, wobec których ma∏˝on-

kowie, policjanci i wojskowi, stosujà ró˝ne wyrafino-

wane metody przemocy, przede wszystkim fizyczne

– bicie po g∏owie, piszczelach, udach – dodaje Dorota

Kozie∏, zast´pca kierownika ds. organizacyjnych Ogól-

nopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

„Niebieska linia”.

Z problemem przemocy domowej spotykajà si´ rów-

nie˝ zatrudnieni w Policji psychologowie. Komisarz

Dariusz Grzechnik, kierownik Zespo∏u Psychologów

KWP w Krakowie, podkreÊla, ˝e stosujà jà g∏ównie

m´˝czyêni wobec kobiet. JeÊli chodzi o dzieci, wyst´-

puje bardzo rzadko, a sprawcami sà cz´Êciej matki ni˝

ojcowie.

– Ofiary przez lata cierpià w samotnoÊci – twierdzi

Grzechnik. – To, ˝e zdecydujà si´ przyjÊç do nas, nie

znaczy, ˝e pozwalajà sobie pomóc. Cz´sto zabraniajà

nam zawiadamiaç prze∏o˝onych m´˝ów. Bojà si´, 

˝e domowi oprawcy b´dà wtedy dla nich bardziej

okrutni.

Sprawcy straszà znajomoÊciami w prokuraturze 

i Policji.

▲
– „To koledzy, oni mi nic nie zrobià” wmawiajà

wspó∏ma∏˝onkom – mówi Urszula Kozie∏. – Nawet je-

Êli to nieprawda, one i tak im wierzà.

Ofiary nie informujà organów Êcigania równie˝ ze

wzgl´dów ekonomicznych.

– Kobiety te najcz´Êciej nie pracujà zawodowo, nie

dysponujà w∏asnymi pieni´dzmi – dodaje nadkom.

Mariola Wo∏oszyn-Siemion, psycholog z KSP. – Bojà

si´, ˝e jeÊli z∏o˝à doniesienie na m´˝a, zostanie on

zwolniony ze s∏u˝by, w rezultacie rodzina nie b´dzie

mia∏a Êrodków do ˝ycia.

Oprawcy majà wyjàtkowà zdolnoÊç wyzwalania

w ofiarach poczucia winy, ˝e to one ponoszà odpowie-

dzialnoÊç za ich zachowanie.

...I SPRAWCOM PRZEMOCY
– Rocznie w Warszawie zg∏asza si´ do nas kilkanaÊcie

kobiet – mówi Mariola Wo∏oszyn-Siemion. – Udziela-

my im porad, kierujemy do grup wsparcia. Ale jedynie

wtedy, gdy tego chcà, sà gotowe do podj´cia terapii,

w przeciwnym razie nie jest ona skuteczna. Sprawców

natomiast nie mo˝emy zmusiç, by zacz´li si´ leczyç.

Nie mogà zrobiç tego równie˝ prze∏o˝eni. ˚aden

cz∏owiek nie ma obowiàzku chodzenia do psychologa,

poddawania si´ badaniom. Chyba ˝e zadecyduje o tym

sàd. Funkcjonariusz skazany prawomocnym wyrokiem

musi odejÊç ze s∏u˝by. Sprawy w sàdach toczà si´ jed-

nak bardzo d∏ugo. Jackowi S. zarzuty o zn´canie si´

nad ˝onà, m.in. bi∏ jà pa∏kà po g∏owie, postawiono

w 2001 r. Prawomocny wyrok zapad∏ dopiero po trzech

latach. Prokuratura cz´sto umarza Êledztwo. Urszula
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▲

Nowakowska twierdzi, ˝e dzieje si´ tak w 80 procen-

tach. Jan P. (funkcjonariusz z pi´tnastoletnim sta˝em)

pobi∏ ˝on´. Kobieta zadzwoni∏a po policjantów, ci na-

tychmiast z∏o˝yli zawiadomienie do prokuratora, ten

jednak odmówi∏ wszcz´cia post´powania. M´˝czyzna

wezwany przez komendanta swojej jednostki na roz-

mow´ oÊwiadczy∏, ˝e jest ju˝ bardzo dobrym m´˝em.

Potwierdzi∏a to jego ma∏˝onka.

– Mo˝e i rzeczywiÊcie Jan P. si´ zmieni∏... – stwier-

dza refleksyjnie jego prze∏o˝ony.

Czy jednak jest szansa, ˝e na trwa∏e? Czy ju˝ nie 

b´dzie zn´ca∏ si´ nad ˝onà?

– JeÊli sprawca przemocy nie otrzyma pomocy

z zewnàtrz, nie zostanie poddany terapii, jest ma∏o

prawdopodobne, by sam poradzi∏ sobie z proble-

mem – mówi dr Ewa Woydy∏∏o-Osiatyƒska, psycho-

log, autorka wielu ksià˝ek i artyku∏ów. – W ka˝dym

zmaskulinizowanym zawodzie, a dotyczy to g∏ównie

policjantów i wojskowych, przemoc jest logicznà

konsekwencjà faktu, ˝e panujà tam zimne i hierar-

chiczne – oparte na w∏adzy, zwierzchnictwie, podle-

g∏oÊci – stosunki. To powoduje mas´ frustracji.

A czyhajàce na nich bezustannie zagro˝enia – idàc

na s∏u˝b´, nie wiedzà, czy z niej wrócà – wywo∏ujà

strach i l´k, do czego, jako twardzi gliniarze, nie

mogà si´ przecie˝ przyznaç. Dla tych ludzi trzeba

stworzyç odpowiedni system wsparcia. W ka˝dej

jednostce powinien byç psycholog, z którym b´dà

mogli porozmawiaç, opowiedzieç o tym, co ich boli,

niepokoi. Ale psychologów trzeba zatrudniç.

Ta setka, która teraz pracuje w Policji, jest ju˝ tak 

obcià˝ona  ró˝nymi  zadaniami, ˝e po prostu nie da ra-

dy. JeÊli si´ tego nie zrobi, to policjantów stosujàcych

przemoc, si´gajàcych po alkohol, a potem siadajàcych

za kierownicà b´dzie wi´cej. W pewnym momencie

wszystkie nagromadzone emocje muszà przecie˝ eks-

plodowaç. Poza tym zwierzchnicy powinni sobie uÊwia-

domiç, ˝e odrobina ciep∏a, pob∏a˝liwoÊci, delikatnoÊci

we wzajemnych stosunkach jest potrzebna. Nie mo˝e

byç tylko wy∏àcznie rygor i musztra, rozkaz, zakaz, 

nakaz. 

W Polsce opracowano wiele programów terapeutycz-

nych przeznaczonych dla osób stosujàcych przemoc.

Na szczególnà uwag´ zas∏uguje „Program dla sprawców

nadu˝yç w rodzinie” – patronuje mu Fundacja im. Stefana

Batorego – wed∏ug którego przeszkolono ju˝ 250 osób.

W dokumencie tym krok po kroku przedstawiono, jak

uwolniç si´ od agresji – fizycznej, psychicznej, seksualnej,

ekonomicznej.

– Do wdra˝ania tego programu nie sà potrzebni psycho-

logowie – dodaje dr Woydy∏∏o-Osiatyƒska. – W Ameryce

zajmujà si´ tym prawnicy, paraprawnicy, cz´sto pracowni-

cy socjalni.

Realizacja „Programu dla sprawców nadu˝yç w rodzi-

nie” roz∏o˝ona jest na rok. SpecjaliÊci zajmujàcy si´ pro-

blematykà przemocy uwa˝ajà, ˝e jest skuteczny. Mo˝e

warto zastanowiç si´ nad jego wprowadzeniem w Policji.

Jeszcze nie jest za póêno. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK

zdj. Anna Michejda
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Kolorowy zawrót g∏owy
B∏´kitnoszary, b∏´kitny, granatowy, czarny i bia∏y to barwy
mundurów polskiej Policji. Podobne kolory znajdziemy
na policyjnych stronach internetowych. Niestety, praktycznie
twórcy ka˝dej z nich u˝ywajà w∏asnych odcieni i sposobów
zestawienia tej palety. Identyczny los dzieli policyjna gwiazda
– nieoficjalne logo Policji, symbol zaczerpni´ty z oznaczenia
identyfikacji indywidualnej (tzw. blachy). W policyjnym Internecie
znajdziemy kilka jej ró˝nych graficznych interpretacji.

C zy instytucja zatrudniajàca ponad 120 000 osób nie mog∏aby mieç

spójnego wizerunku, okreÊlonego przez oficjalnie wyznaczone

standardy? Jak widaç, przepisy o umundurowaniu i oznakowaniu

pojazdów nie wystarczà. 

Policji potrzebne jest jej „Corporate Identity” (CI). To angielskie

okreÊlenie opisuje zbiór zasad prezentowania instytucji zarówno w kon-

taktach zewn´trznych, jak i w relacjach wewn´trznych. Jego podstawà

jest logo oraz paleta kolorów. Elementy, które dzi´ki promocji i konse-

kwentnemu stosowaniu stajà si´ powszechnie identyfikowane. Zaawan-

sowane dzia∏ania CI pozwalajà na wyra˝anie przez wizerunek celów

i misji instytucji. 

NIBY DZIA¸A, COÂ JEST JEDNAK NIE TAK
Trudno odmówiç zapa∏u niektórym twórcom lub redaktorom policyj-

nych stron internetowych. Da si´ jednak zauwa˝yç, ˝e cz´sto brak im

fachowej wiedzy, doÊwiadczenia lub po prostu czasu. WÊród kadry kie-

rowniczej pokutuje poglàd, ˝e strona internetowa nie jest a˝ tak istot-

na, a jej stworzenie i obs∏uga to sprawa dziecinnie prosta.

Efekty mo˝emy oglàdaç w Internecie. Na policyjnych stronach pe∏no

jest nieaktualnych odnoÊników, nieczytelnej nawigacji, zbyt d∏ugo ∏adu-

jàcej si´ grafiki, elementów w technologiach, które nie zapewniajà 

dost´pu wszystkim u˝ytkownikom (np. elementy nawigacyjne we 

„flashu”).

CZY KTOÂ TO W OGÓLE KONTROLUJE?
W oficjalnych przepisach d∏ugo by szukaç rozbudowanych wytycznych

wykorzystania Internetu. Jednym z nielicznych jest Zarzàdzenie nr 5

Komendanta G∏ównego Policji z 2 lutego 2001 r. w sprawie metod

i form pracy kancelaryjnej w Komendzie G∏ównej Policji, Wy˝szej Szko-

le Policji i szko∏ach policyjnych. Zaleca ono umieszczanie w sieci „stale

aktualizowanej informacji o jednostce Policji lub komórce organizacyj-

nej, kadrze kierowniczej i kompetencjach”. O „prowadzeniu” stron 

mówià te˝ regulaminy niektórych komend Policji.

Brak wyraênie okreÊlonego sposobu wykorzystania Internetu w pra-

cach jednostek Policji oznacza, ˝e mogà one w dowolny sposób realizo-

waç za pomocà tego medium wyznaczone im zadania. Wyglàda na to, ˝e

trudno by∏oby znaleêç winnych niedociàgni´ç i chaosu w policyjnej 

sieci internetowej. 

Osoby wyznaczone do obs∏ugi stron (zazwyczaj z zespo∏ów praso-

wych) robià to najcz´Êciej przy okazji innych obowiàzków. Fachowcy

z wydzia∏ów informatyki i ∏àcznoÊci równie˝ nie traktujà policyjnych

stron internetowych jako pierwszoplanowego zadania. Przeglàdajàc

sprawozdania Biura ¸àcznoÊci i Informatyki KGP, ∏atwo zauwa˝yç pra-

wie ca∏kowity brak zainteresowania tà tematykà. Internet w Policji

wcià˝ jest traktowany bardziej jako nieszkodliwe hobby ni˝ istotny 

sposób komunikowania si´ ze spo∏eczeƒstwem. ■
TOMASZ JANKOWSKI

collage autor
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HISTORIA KO¸EM SI¢ TOCZY
Tak by∏o z ubieg∏orocznymi zmianami w Komendzie

G∏ównej Policji. Mia∏y rozwiàzaç problemy z zarzàdza-

niem, przep∏ywem informacji, obiegiem dokumentów,

krzy˝ujàcymi si´ decyzjami ró˝nych biur oraz komuni-

kacjà wewn´trznà. Diagnoza by∏a s∏uszna. Zaapliko-

wany lek nie do koƒca pomóg∏ i dlatego sztandarowe

dla tamtych zmian biura w KGP – taktyki zwalczania

przest´pczoÊci i strategii przechodzà dziÊ powa˝ny

kryzys to˝samoÊci. Rozpoczà∏ si´ powrót do stanu

sprzed reformy. Historia ko∏em si´ toczy. 

Przy okazji nie uda∏o si´ dokonaç zmian w obszarze

policyjnego public relations (PR). Struktura obecnego

PR z wielu powodów – politycznych testamentów,

braku Êmia∏oÊci w zarzàdzaniu oraz êle poj´tej rywali-

zacji – okaza∏a si´ nie do ruszenia. 

Policja po ostatnich ci´˝kich ciosach potrzebuje nie

tyle kolejnych certyfikatów zarzàdzania jakoÊcià

i zwi´kszenia nadzoru, nawet nie tyle nowych struk-

tur, ile prawid∏owej zewn´trznej, a przede wszystkim

wewn´trznej komunikacji.

Dzisiaj wcià˝ wielu osobom komunikacja w Policji

kojarzy si´ wy∏àcznie z dzia∏alnoÊcià rzeczników praso-

Rzecznik 
nie wystarczy

wych. A praca tych ostatnich uto˝samiana jest z pro-

pagandà. Spora ich cz´Êç zresztà akceptuje pokornie

t´ filozofi´. A propaganda daleka jest od dobrze reali-

zowanego PR.

KONTAKTY Z DZIENNIKARZAMI
Podstawà public relations jest oparcie wspó∏pracy

z mediami na uczciwoÊci i wzajemnym szacunku, a nie

na t∏oczeniu do g∏ów dziennikarzy kolejnych, podbar-

wionych historii. 

– Kiedy Policji zale˝y na nag∏oÊnieniu jakiejÊ sprawy,

to rzecznik potrafi mnie znaleêç wsz´dzie. Kiedy ja

chc´ napisaç o jakiejÊ aferze z udzia∏em funkcjonariu-

szy, rzecznik czy komendant majà wy∏àczonà komórk´

– mówi dziennikarz z ogólnopolskiej redakcji prasowej. 

Groêna jest tak˝e odwrotna strona medalu, repre-

zentowana przez „rzeczników katastroficznych”. Ta-

kie osoby nap´dza wy∏àcznie kryzys. W ka˝dym, cza-

sem niewinnym, pytaniu dziennikarza wietrzà spisek,

a swoje wàtpliwoÊci sàczà do g∏ów prze∏o˝onych,

którzy po pewnym czasie nienawidzà tych ,,pisma-

ków’’ i patrzà z uznaniem i wdzi´cznoÊcià na swoich

rzeczników-wybawców. 

Poza rozwiàzywaniem sytuacji „kryzysowych” opisa-

nym PR-owcom nie starcza si∏ ju˝ na nic. Sà zaj´ci

przygotowaniami do obrony przed wyimaginowanymi

katastrofami. Przypominajà ˝o∏nierzy w Sajgonie. Nie

majà czasu na przejÊcie do ofensywy. Brak aktywnoÊci

t∏umaczà w dwojaki sposób. Albo ci´˝ko zapobiegajà

wymyÊlonym przez siebie kryzysom, albo wszystko to

wina naczelników, komendantów i dyrektorów, którzy

nie zadbali o ciekawe ,,produkty’’ do sprzedania

w mediach.

– Nie chce mi si´ dzwoniç do zespo∏u prasowego

Policji – mówi dziennikarz z prasy regionalnej – bo

wiem, co us∏ysz´: „Dzisiaj nic nie mam”. – To „dzi-

siaj” zdarza si´ dwadzieÊcia razy w miesiàcu. 

POPRAWIANIE WIZERUNKU
Ale public relations to nie tylko kontakty z dziennika-

rzami. Wydaje si´, ˝e nawet zwyk∏e porozumiewanie

si´ mi´dzy policjantami, dyskusja o planowanych

zmianach okazujà si´ za trudne. Nadal wÊród reforma-

torów obowiàzuje zasada „my i tak wiemy lepiej”.

Po co marnowaç czas na przekonywanie kogokolwiek.

– Ile krzywdy przyniós∏ w naszym regionie opubliko-

wany w mediach ranking komend powiatowych, wiedzà

tylko miejscowi policjanci – wspomina jeden z komen-

dantów wojewódzkich Policji. – Nikt nie uzgodni∏ 

z nami kryteriów oceny. Okaza∏o si´, ˝e kilka z „moich”

powiatów jest w czo∏ówce najgorszych w Polsce. A poli-

cjanci z tych komend od kilku lat ci´˝kà pracà popra-

wiali swoje wyniki. Takie samo zdanie mieli samorzà-

dowcy. Z dnia na dzieƒ ludziom podci´to skrzyd∏a.

Dla Policji charakterystyczne staje si´ trwanie w dwóch stanach:
nieustajàcej reformy i wiecznego kryzysu. Uzupe∏niajà si´ wzajemnie 
jak dzieƒ i noc. Reforma jest skutkiem objawiajàcego si´ kryzysu, 
a jej nieprzygotowane wprowadzenie wywo∏uje kolejny kryzys, 
który po pewnym czasie wymaga reformy.
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Eksperci od komunikacji twierdzà, ˝e trwa∏e relacje

ze spo∏eczeƒstwem Policja zbuduje dopiero wtedy,

gdy wÊród funkcjonariuszy powszechna stanie si´ mi-

sja „s∏u˝enia i ochrony”. 

– Wizerunku nie poprawia si´ kolejnymi kampaniami

prewencyjnymi, lecz codziennà postawà gliniarzy na uli-

cy. Muszà naprawd´ byç gotowi do pomocy, chcieç s∏u-

˝yç – mówi jeden z wybitnych ekspertów od PR.

Spo∏eczne zaufanie, dobre oceny pracy to zbyt ma-

∏o, aby uwa˝aç, ˝e spo∏eczeƒstwo w Polsce zaakcepto-

wa∏o ju˝ Policj´, tym bardziej ˝e w du˝ych miastach

od lat przewa˝ajà opinie negatywne. 

– Ja nie potrzebuj´ wizyt dzielnicowego w moim do-

mu. Nie czuj´ potrzeby jego poznania. Po co? Jestem

uczciwym cz∏owiekiem i znajomoÊç z dzielnicowym nic

nie zmieni w moim ˝yciu – powiedzia∏ podczas badaƒ

jeden z mieszkaƒców Warszawy. – Od znajomoÊci

z dzielnicowym wola∏bym pewnoÊç, ˝e gdybym poczu∏

si´ zagro˝ony, w znanym mi miejscu, o ka˝dej porze dnia

i nocy, zastan´ policjanta, który b´dzie chcia∏ mi pomóc. 

INTEGRACJA ÂRODOWISKA
Kolejny komunikacyjny problem i wyzwanie dla specja-

listów od PR to s∏abo zintegrowane Êrodowisko osób

pracujàcych w Policji. Wewn´trzne sprawy zbyt cz´sto

przenoszone sà do mediów. U podstaw takich zacho-

waƒ le˝y niedostateczne poczucie to˝samoÊci ze swojà

firmà. Prze∏o˝eni unikajà kontaktów pozas∏u˝bowych

z podw∏adnymi, utrzymujà dystans, bo wydaje si´ im,

˝e tak ∏atwiej zarzàdzaç. Integracja to wa˝ne zadanie

wewn´trznej komunikacji.

– Mój naczelnik uwa˝a, ˝e weekendowe spotkanie

z pracownikami nadszarpnie mu autorytet – mówi po-

licjant z KPP. – Ale czasem tylko w ten sposób mo˝na

sobie powiedzieç o trudnych sprawach. Ryba psuje si´

od g∏owy. W KGP i KWP komendanci spotykajà si´

z pracownikami wy∏àcznie przy okazji rozdania nagród

albo innych oficjalnych uroczystoÊci.

NOWOCZESNY PR W POLICJI
Rozpoczynajàc tworzenie public relations z prawdzi-

wego zdarzenia, trzeba, zw∏aszcza w KGP, uwolniç go

od politycznych uzale˝nieƒ, od dzia∏aƒ wr´cz na rzecz

polityków, stowarzyszeƒ, organizacji, a zaczàç si´ mar-

twiç o dobry wizerunek Policji.

Zbudowanie nowoczesnej komunikacji spo∏ecznej

warto potraktowaç jako strategiczne zadanie dla pol-

skiej Policji.

Wystarczy kilka miesi´cy na przeprowadzenie rze-

telnych badaƒ i zaprojektowanie na ich podstawie no-

woczesnego PR w Policji. Dalsze kroki to uruchomie-

nie szkoleƒ dla policjantów i budowa profesjonalnych

struktur w ca∏ej formacji. 

Kilka miesi´cy pozwoli te˝ na powa˝ne spojrzenie

na Internet. Najszybciej rozwijajàce si´ medium jest

wcià˝ przez Policj´ lekcewa˝one. Internet to nie tylko

„propagandowa stronka” z nieÊwie˝ymi informacjami. To

pot´˝ne narz´dzie s∏u˝àce do wymiany myÊli i poglàdów. 

Przyk∏ad przyszed∏ z do∏u. Funkcjonariusze

prowadzàcy niezale˝ne forum dyskusyjne (www.

ifp.pl) ubiegli urz´dników z KGP i sami otworzyli

rozbudowany policyjny portal. Choç to niepopularne,

Policji potrzebne sà orkiestra, ceremonia∏, uroczysta

promocja, wspólne symbole, Êwi´to raz w roku. Dzi´-

ki temu powstanie szansa na zbudowanie wi´zi zawo-

dowej i poczucia dumy z trudnej s∏u˝by.

W komendach wojewódzkich i w powiatach poza

rzecznikami powinni pracowaç profesjonaliÊci od ko-

munikacji. Tam, gdzie utworzono wydzia∏y komunika-

cji spo∏ecznej, nie ma problemów z public relations.

Tam, gdzie ich nie ma, praca ta jest wykonywana si∏a-

mi pospolitego ruszenia. Skrzykuje si´ kadrowców, in-

formatyków, ludzi z prewencji i kogokolwiek, kto ma

jakiÊ komunikacyjny talent.

– Kiedy musimy zrobiç film o naszej pracy, komendant

zwo∏uje zespó∏ – mówi naczelnik z komendy wojewódz-

kiej. – W jego sk∏ad  wchodzi policjant z techniki opera-

cyjnej, bo dobrze filmuje, ludzie z prewencji, prezydial-

nego i inni, którzy majà potrzebne zdolnoÊci. Jak z dow-

cipu o milicjantach. Jeden umie czytaç, drugi pisaç. 

Utworzenie etatów do spraw komunikacji spo∏ecz-

nej w komendach powiatowych i miejskich jest dla

budowania wizerunku Policji niezwykle wa˝ne. Nic

nie zrobi si´ samo, dlatego na wspomniane etaty, naj-

lepiej w drodze konkursu, trzeba znaleêç w∏aÊciwe

osoby. Niekoniecznie policjantów. 

Taki pracownik by∏by jednoczeÊnie przeszkolonym

na kursie rzecznikiem, umia∏ przygotowaç ró˝ne spo-

tkania i uroczystoÊci w jednostce, rozmawiaç po part-

nersku z samorzàdem oraz wykonywaç wiele zadaƒ,

chocia˝by z zakresu prewencji krymi-

nalnej, które dzisiaj porozrzucane sà

po wielu innych sekcjach lub wydzia-

∏ach. Tym sposobem etat by∏by do-

brze wykorzystany, a policyjny PR sta-

nà∏by na nogi. ■
WIES¸AW CIEPIELA 

zdj. Wojciech Basiƒski



TYLKO ˚YCIE Przystanek Woodstock

Miasto 
anio∏ów



– Tak naprawd´ spokój na Przystanku zapewniajà „czerwoni”

– z pokorà przyznaje Kulczyƒski.

– Cz´sto ludzie ∏apià si´ za g∏ow´ i pytajà, jak tak niewielu pra-

cowników ochrony mo˝e sobie poradziç w 300-tysi´cznym mieÊcie.

Powtarzam wszystkim: Nie znacie si∏y oddzia∏ywania Owsiaka

i strategii Pokojowego Patrolu – t∏umaczy naczelnik Begol.

– Podstawà naszej pracy jest rozmowa – wyjaÊnia Rados∏aw My-

s∏ek, szef 900 wolontariuszy z Pokojowego Patrolu. – Po prostu

przekonujemy tych, którzy ∏amià festiwalowe zasady, ˝e post´pujà

nie fair. Wszyscy jesteÊmy rówieÊnikami. Lubimy t´ samà muzyk´.

Szukamy przyjaêni. My si´ uto˝samiamy z ludêmi, którym s∏u˝ymy.

Chcemy im pomagaç. A oni to czujà. Oto ca∏a tajemnica.

Nie wszyscy jednak chcà si´ podporzàdkowaç regu∏om wyzna-

czonym w festiwalowym mieÊcie. W r´ce policjantów trafiajà

sprawcy bójki, w której ranny zostaje ochroniarz, a tak˝e kilku han-

dlarzy narkotyków i z∏odziei. 

– Zwykle chodzimy w dwuosobowych patrolach – opowiada Ania,

która nawet w∏osy ma w kolorze czerwonym. – JeÊli ktoÊ nas nie po-

s∏ucha i dalej rozrabia, to informujemy o tym liderów. To ci w ˝ó∏-

tych koszulkach. Oni wiedzà, co robiç dalej.

– Oceniamy sytuacj´. Najcz´Êciej wystarczy, ˝e Jurek zwróci

uwag´ ze sceny, wszyscy go tu szanujà i s∏uchajà. Ale mamy te˝

do dyspozycji specjalne, „nieumundurowane”, Pokojowe Patrole.

One podejmujà obserwacj´. Nie interweniujà. JeÊli sytuacja tego

wymaga – wzywamy „niebieskich” – streszcza swoje zadania jeden

z liderów ubrany w ˝ó∏tà koszulk´.

Trwa koncert. W b∏ocie taplajà si´ fani woodstockowej tradycji.

Obok kilkanaÊcie tysi´cy osób s∏ucha rudow∏osej wokalistki z 2PU. 

– Wiesz, razem z Agnieszkà czujemy si´ tutaj bezpieczniej ni˝

w naszym rodzinnym Bytomiu – mówi Adam, przytulajàc swojà

dziewczyn´, która wpatruje si´ gdzieÊ w niebo. – Czuwajà nad

nami anio∏owie w czerwieni, zobacz tam – Agnieszka wskazuje pal-

cem na troje m∏odych ludzi stojàcych na rusztowaniu telewizyjnej

wie˝y. ■
PAWE¸ BIEDZIAK

zdj. autor
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Które z du˝ych miast w Polsce jest najbardziej bezpieczne?
W Radomiu mieszka 230 tysi´cy osób. Przez trzy dni Policja
odnotowuje tam Êrednio 9 rozbojów i 300 kradzie˝y. W nieco
mniejszych Kielcach: 6 rozbojów i 200 kradzie˝y. W innych
miastach jest podobnie. Z wyjàtkiem Przystanku Woodstock.
Policja w ciàgu trzech dni zarejestrowa∏a tam jednà bójk´,
jeden rozbój i oko∏o 20 kradzie˝y. Nad bezpieczeƒstwem
blisko 300 tysi´cy mieszkaƒców tej aglomeracji czuwa co roku
specjalna formacja w czerwonych mundurach. 

– „Czerwoni” – czyli Pokojowy Patrol – to cudowne dzieciaki,

które dbajà o porzàdek lepiej ni˝ niejedna policja – mówi m∏. insp.

Mariusz Begol, naczelnik Sztabu KWP w Gorzowie. Pracuje

na Przystanku ju˝ po raz siódmy. Ma na swojej g∏owie najwi´kszà

imprez´ masowà w Polsce. 

Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy wynajmuje tylko 140 pro-

fesjonalnych ochroniarzy. Ubrani w niebieskie koszulki z napisem

„Patrol” podejmujà interwencje wy∏àcznie w sytuacjach kryzyso-

wych. – JesteÊmy patrolem, ale ju˝ niekoniecznie pokojowym

– Êmieje si´ Robert Kulczyƒski, w∏aÊciciel firmy Beta Security.

– Wkraczamy wtedy, gdy trzeba u˝yç si∏y. Ale zazwyczaj ju˝ sam wi-

dok moich ludzi dzia∏a profilaktycznie. My nie ˝artujemy. Skutecz-

nie zatrzymujemy delikwentów i przekazujemy ich Policji.

Za scenà w ma∏ym kontenerze funkcjonuje polowy komisariat:

kilku wywiadowców, dwóch profosów z wi´êniarki i jeden sztabo-

wiec. G∏ówne si∏y policyjne rozmieszczone sà w pobliskim Kostrzy-

nie. Plan operacji przewiduje jedynie doraêne interwencje wywia-

dowców razem z „niebieskimi”. WejÊcie zwartego oddzia∏u pre-

wencji mo˝e nastàpiç wy∏àcznie na ˝àdanie organizatora. 
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Imi´: Marcin
Nazwisko: Kossek
Zawód: doradca do spraw bezpieczeƒstwa
Lubi: prac´, swoje koty
Ceni: intelekt

Zaraz po zakoƒczeniu s∏u˝by wojskowej w 1993 roku przyszed∏ Pan
do Policji. Najpierw do Samodzielnego Plutonu Antyterrorystycznego
Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa-Ok´cie, potem
na ostatnie pó∏tora roku, do sierpnia 1999, do Wydzia∏u
Antyterrorystycznego KSP. Zaledwie szeÊç lat pracy w Policji. I co?
Rozstanie, bo obie strony mia∏y siebie doÊç?

– Nie. To ja ju˝ w pewnym momencie zrozumia∏em, ˝e musz´

odejÊç, poniewa˝ si´ nie rozwijam. Dowódca krzywym okiem pa-

trzy∏ na to, ˝e si´ ucz´ j´zyków, zamiast bez przerwy ganiaç

po bie˝ni, czy obijaç worek, jak w klubie sportowym. A ja stawiam

na intelekt, na kreatywne myÊlenie.

Sporo czasu sp´dzi∏ Pan na zwolnieniach lekarskich, co zapewne 
nie sprzyja∏o zbieraniu doÊwiadczeƒ... Czy to mog∏o si´ podobaç 
prze∏o˝onym i zast´pujàcym Pana kolegom?

– Mia∏em wczeÊniej operacj´ kolana po urazie na s∏u˝bie. Leczy-

∏em skutki pooperacyjne, kiedy podjà∏em decyzj´ o odejÊciu. Nie

widzia∏em sensu, by odchodziç niepe∏nosprawny. Zdanie prze∏o˝o-

nego co do mojej przysz∏ej sprawnoÊci mnie kompletnie nie intere-

sowa∏o, niech dalej biega jak koƒ w cyrku, a˝ zrozumie, ˝e nie

na tym polega trening jednostki AT. 

Kartoteka nie jest zasobna w realizacje z Pana udzia∏em... 
– Mam zasad´, ˝e nie odnosz´ si´ do absurdów i nieprawd

na mój temat. Ju˝ kiedyÊ „Trybuna” napisa∏a o mnie paszkwil na-

dajàcy si´ do sàdu, Pani operuje tymi samymi informacjami, czy

to przypadek? Niech Pani si´ pokieruje logikà, 6 lat w AT i jed-

na realizacja? Policja raz mnie „przytula” i potrzebuje, raz odpy-

cha i wr´cz poluje na mnie. Teraz jest czas nagonki, szczerze mó-

wiàc schlebia mi to... 

Czy Pan nie przesadza?
– Niestety, nie. Pani pytania sà na to najlepszym dowodem. Rok

temu policjant sprawujàcy funkcje koordynatora krajowego

do spraw AT chcia∏ zakazaç innym jednostkom AT treningów ze

mnà, poniewa˝ on nic nie robi i uzna∏, ˝e jestem konkurencjà. Tyl-

ko ˝e ja si´ sam nigdzie nie wprasza∏em, a zosta∏em o to poproszo-

ny przez innych, którzy byç mo˝e uznali, ˝e doÊç jego nieudolno-

Êci. Co ja mam zrobiç, odmawiaç komendantom wojewódzkim? Po-

licji pomagam bezp∏atnie kosztem moich urlopów. 

Opowiada Pan w mediach o prowadzonych przez siebie kursach dla
oddzia∏ów specjalnych w Rosji, Uzbekistanie oraz na Bia∏orusi. Gdzie
Pan zdobywa∏ wiedz´ i umiej´tnoÊci z tego zakresu?

– Ucz´ si´ nadal, prowadzàc zaj´cia za granicà. To, co wynios∏em

z polskiego AT, bardzo ceni´, ale za granicà nie budzi to zaintere-

sowania. 

W jednostkach AT pracowa∏ Pan tylko szeÊç lat. Nigdy na stanowisku
kierowniczym. Kreuje si´ Pan na eksperta, a ja pytam, co wart jest
ekspert z tak nik∏ym doÊwiadczeniem?

– Jakie doÊwiadczenie? Z masakry w Magdalence? Takiego nie

chc´ i nie potrzebuj´, tam pope∏niono wszystkie mo˝liwe b∏´dy.

Z braku pokory, z bylejakoÊci myÊlenia, ˝e „walnie si´ m∏otkiem

i jakoÊ to b´dzie”. Z ronda ONZ, kiedy facet straszy∏ odpaleniem

przytroczonych do pasa ∏adunków? O jakim Pani mówi doÊwiadcze-

niu w operacjach AT w Polsce?

Czy jest Pan zadowolony z pracy w Bartimpeksie, u Aleksandra 
Gudzowatego?

– Bardzo. Mam wolnà r´k´ w organizowaniu ochrony.

Z jednej strony pozytywnie wypowiada si´ Pan o swoim 
przygotowaniu, wyniesionym przecie˝ z Policji, z drugiej –
lekcewa˝àco o by∏ych kolegach.

– Nie.  Ludzie  sà  w porzàdku,  nie  sà winni, ˝e majà s∏abych

dowódców i instruktorów. Brakuje koncepcji wykorzystania anty-

terrorystów, nie ma procedur operacyjnych pola walki dla tych pod-

oddzia∏ów, ciàgle zmieniajà si´ struktury i usytuowanie, pos∏uszni

dostajà medale i awanse, choçby nawet narazili czyjeÊ zdrowie i ˝y-

cie, a zarzuty stawia si´ innym. Zresztà, wojsko, które nie walczy,

dziecinnieje. Mam skal´ porównawczà, bo du˝o je˝d˝´ po Êwiecie

i wiem, jak znakomicie dzia∏ajà na przyk∏ad Rosjanie.

Z wyjàtkiem teatru w Moskwie, gdzie zgin´∏a setka zak∏adników...
– Tam zawiod∏a logistyka – lekarze i stra˝acy – natomiast oddzia∏

szturmowy  zadzia∏a∏  jak nale˝y.  A nie  by∏a  to  walka  z dwoma

zasraƒcami w Magdalence. Inny stopieƒ trudnoÊci. 

Operacja si´ uda∏a, tylko pacjent umar∏.
– Pani ma fobi´ antyrosyjskà. Ocenia to Pani jako dziennikarz,

a nie jako ekspert, to te˝ wa˝ne. Szanuj´ jednak Pani zdanie. ■
JOLANTA ÂLIFIERZ

zdj. Tomek Zieliƒski/Super Express

Ale ekspert!
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Cieszy∏ si´ ka˝dà chwilà
Aspirant Tomasz Skroƒski z wydzia∏u ruchu drogowego KSP
24 kwietnia 2004 r. pe∏ni∏ s∏u˝b´ na Wis∏ostradzie, 
tu˝ przy budynku klubu sportowego Spójnia. Zatrzyma∏
do kontroli jadàcy z nadmiernà pr´dkoÊcià samochód. Wtedy
inne auto wpad∏o na niego z olbrzymià si∏à. Policjant zginà∏
na miejscu, 2 tygodnie przed swoimi 31. urodzinami.

Wokolicach gmachu Spójni w ciàgu pi´ciu lat Êmierç ponios∏o

kilkanaÊcie osób. Przyczynà by∏ niebezpieczny zakr´t na Wi-

s∏ostradzie, którego przebudow´ blokowa∏o z∏e usytuowanie bu-

dynku. W paêdzierniku ub.r. budowl´ rozebrano.

– WÊród rzeczy m´˝a znalaz∏am wycinki prasowe o wypadkach

samochodowych, które zdarzy∏y si´ w tamtym miejscu. Do∏àczy∏am

do nich te, które informowa∏y o jego Êmierci – mówi Angelika

Skroƒska.

Ta ∏adna, drobniutka brunetka do tej pory nie mo˝e pogodziç si´

z tragedià.

– Tomek to jedyny m´˝czyzna w moim ˝yciu. Odkàd pami´tam,

zawsze byliÊmy razem – dodaje. – ZnaliÊmy si´ z piaskownicy, nasi

rodzice mieszkali w tym samym bloku.

Gdy mieli po 15 lat, zostali parà. W 1999 r. wzi´li Êlub. Trzy lata

póêniej urodzi∏ si´ KubuÊ.

– Tomek za nim przepada∏, poÊwi´ca∏ mu ka˝dà wolnà chwil´

– kontynuuje Angelika. – Kocha∏ samochody, wi´c bardzo szybko

zaczà∏ wprowadzaç syna w Êwiat motoryzacji. Ma∏y nie umia∏ si´

jeszcze dobrze wys∏owiç, a ju˝ rozpoznawa∏ marki aut. Mà˝ by∏

z niego dumny.

Przez kilka miesi´cy Angelika nie by∏a w stanie rozmawiaç z Ku-

bà o Êmierci Tomka. Na pytania: Gdzie jest tata?, odpowiada∏a: Wy-

jecha∏. Dziecko instynktownie czu∏o, ˝e sprawa jest o wie-

le powa˝niejsza. Sta∏o si´ nerwowe, dra˝liwe. Wtedy

zdoby∏a si´ na odwag´ i powiedzia∏a, ˝e tatuÊ mia∏

wypadek, a teraz jest gwiazdkà na niebie i czuwa

nad nimi.

– Nie mo˝na uciec przed trudnymi

pytaniami, rozmowami, decyzja-

mi – mówi Angelika. – Gdy ˝y∏

mà˝, mieliÊmy wielu przy-

jació∏. Po jego Êmierci

chcia∏am, ˝eby

byli ze mnà.

Nie zawiedli mnie. MyÊla∏am, ˝e dzi´ki ich obecnoÊci, serdeczno-

Êci i oddaniu zyskam spokój, ˝e jakoÊ przeÊlizn´ si´ obok tej trage-

dii. Ale to tylko z∏udzenia. Cierpienia nie da si´ zag∏uszyç, trzeba

przez nie przejÊç. Teraz ju˝ to wiem.

W tych trudnych chwilach pomóg∏ jej policyjny psycholog. Nie

opuÊcili jej te˝ koledzy i prze∏o˝eni Tomka.

– Dzi´ki nim podj´∏am prac´. Dali nam przys∏owiowà w´dk´

i za to jestem im wdzi´czna – mówi Angelika.

Tak˝e Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poleg∏ych Poli-

cjantach udziela im wsparcia, m.in. dzi´ki niej Kuba i jego babcia,

mama Tomka, w lipcu br. sp´dzili dwa tygodnie w Ko∏obrzegu.

Praca i wychowanie dziecka poch∏aniajà Angelik´ niemal bez

reszty. Wprawdzie od czasu do czasu spotyka si´ z przyjació∏mi, nie

prowadzi jednak intensywnego ˝ycia towarzyskiego. Du˝o czyta.

– Tomek cieszy∏ si´ ka˝dà chwilà, zawsze by∏ weso∏y, radosny

– wspomina. – Czerpa∏am od niego si∏´, teraz jestem zdana na sie-

bie. Wiem, ˝e musz´ wychowaç syna na przyzwoitego cz∏owie-

ka. I zapewniç mu dobre wykszta∏cenie.

Ostatnio 4-letni Kuba oÊwiadczy∏: „Chyba b´d´ policjantem”.

Odpowiedzia∏a: „Porozmawiamy o tym w przysz∏oÊci”.

– JeÊli b´dzie chcia∏ iÊç w Êlady ojca, nie b´d´ mu zabra-

nia∏a. Najwa˝niejsze, ˝eby by∏ szcz´Êliwy – mówi Angelika.

I uÊmiecha si´. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK 

zdj. Pawe∏ Ostaszewski

Pieniàdze na rzecz Fundacji Pomocy 

Wdowom i Sierotom po Poleg∏ych 

Policjantach mo˝na wp∏acaç na konto nr:

PKO BP SA VI O/Warszawa

74 1020 1068 0000 1802 0059 9167
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Rubryk´ sponsoruje 

Marian Bomba ze Szczecina,
zaginà∏ 12 maja 2005 r. Ma 87 lat.
Wzrost 170 cm, oczy niebieskie.

Krystyna Sikorska z Radomia,
zagin´∏a 20 listopada 1998 r. 
Ma 51 lat (w dniu zagini´cia 44).
Wzrost 165 cm, oczy niebieskie. 

Zdzis∏aw Markowski z ¸´cznej
(woj. lubelskie), zaginà∏ 
15 stycznia 2005 r. Ma 53 lata.
Wzrost 167 cm, oczy niebieskie,
znaki szczególne: brak opuszków
u trzech palców prawej r´ki.
Cierpi na zaniki pami´ci.

Anna Dembiƒska
z Tarnowskich Gór (woj. Êlàskie),

zagin´∏a 9 marca 2005 r. 
Ma 36 lat. Wzrost 183 cm, 

oczy piwne.

Piotr Schulz zaginà∏ podczas
wycieczki górskiej 31 stycznia

2005 r. w Ochotnicy (woj.
ma∏opolskie). Ma 60 lat. Wzrost

178 cm, oczy szare, znaki
szczególne: odstajàcy ma∏y palec

prawej r´ki.

Krystyna Szuszkiewicz
ze Stargardu Szczeciƒskiego,

zagin´∏a 7 stycznia 2005 r. 
Ma 58 lat. Wzrost 159 cm, 

oczy niebieskie.
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P arlamentarzyÊci z poselskiego zespo∏u na rzecz Policji przekaza-

li Irenie Zajàc, prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom

po Poleg∏ych Policjantach, 22 000 z∏otych z w∏asnych sk∏adek. W ze-

spole, któremu w mijajàcej kadencji Sejmu przewodniczy∏ Marian

Marczewski (SDPL), pracowa∏o 50 pos∏ów ze wszystkich klubów. 

– G∏ównym naszym osiàgni´ciem – mówi przewodniczàcy – by∏o

wspieranie Policji ponad podzia∏ami politycznymi. Sprawy bezpie-

czeƒstwa wewn´trznego nie powinny mieç bowiem partyjnych

barw. Tym sposobem uda∏o nam si´ przeforsowaç wiele rozwiàzaƒ

prawnych s∏u˝àcych dobrze Policji, m.in. post´powanie rejestrowe,

oraz zagwarantowaç w bud˝ecie dodatkowe setki milionów z∏otych

na podwy˝ki p∏ac i nowoczesny sprz´t dla wielu jednostek. Co

trzeba zrobiç w nast´pnej kadencji parlamentu – zastanawia si´

Marczewski – na pewno powalczyç o p∏acowà waloryzacj´ emerytur

oraz wreszcie zamknàç temat konwojowania aresztowanych i osa-

dzonych, przekazujàc te obowiàzki resortowi sprawiedliwoÊci. ■
P.B.

zdj. autor

Certyfikat 
dla CLK
W szystkie laboratoria w Polsce pra-

cujà ju˝ wed∏ug ujednoliconych

metod badawczych, akceptowanych

w Unii Europejskiej. CLK KGP jako

pierwsze laboratorium kryminalistyczne

w Polsce i pierwsze Biuro w KGP uzyska-

∏o Certyfikat Systemu JakoÊci (2003 r.),

wydany przez Polskie Centrum Badaƒ i Certyfikacji IQNet, 

potwierdzajàcy spe∏nienie wymagaƒ normy PN-EN ISO 9001:2001. 

W po∏owie 2004 r. pracownicy CLK odwiedzili wszystkie labora-

toria kryminalistyczne Policji i uznali za konieczne stworzenie jed-

nolitego systemu dokumentacji i opisywania procedur badawczych.

W tym celu powo∏ano zespo∏y, których zadanie polega∏o na opisa-

niu stosowanych w poszczególnych dziedzinach kryminalistyki

procedur.

Zespó∏ ds. JakoÊci CLK KGP opracowa∏ standardy Ksiàg Zarzàdza-

nia JakoÊcià dla laboratoriów kryminalistycznych Policji w ca∏ym kraju. 

Po zakoƒczeniu tych dzia∏aƒ laboratorium podda∏o si´ audytowi

akredytacyjnemu i uzyska∏o Certyfikat Akredytacji Laboratorium

Badawczego nr 596 potwierdzajàcy spe∏nienie wymagaƒ normy

PN-EN ISO/IEC 17025:2001 (zgodnej z zaleceniami UE) dla

wi´kszoÊci metod badawczych stosowanych w kryminalistyce. ■
IWONNA RUCI¡SKA

EL˚BIETA MARCINIAK

Pos∏owie Policji

NowoÊci wydawnicze
W ostatnim czasie nak∏adem Wydawnictwa Wy˝szej Szko∏y 
Policji w Szczytnie ukaza∏a si´ pozycja:

„15 lat polskiej Policji (1990–2005)”

pod redakcjà Piotra Majera 

i Andrzeja Misiuka

Ma ona charakter okazjonalno-jubile-

uszowy i zawiera liczne archiwalne foto-

grafie. Intencjà autorów publikacji 

by∏o przypomnienie faktów, zdarzeƒ,

a przede wszystkim policjantów, którzy

w minionym 15-leciu decydowali o for-

macji oraz o sposobie jej postrzegania

przez spo∏eczeƒstwo.

Opracowanie otwiera geneza i zarys dzia∏alnoÊci Policji III RP.

W dalszej cz´Êci przypomniano wszystkich komendantów g∏ównych,

ich zast´pców oraz komendantów wojewódzkich Policji. W publika-

cji znajduje si´ „Ksi´ga ˝a∏obna” poÊwi´cona blisko 100 policjantom,

którzy stracili ˝ycie, wykonujàc obowiàzki s∏u˝bowe. Najobszerniej-

szà jej cz´Êcià jest ilustrowana zdj´ciami kronika dokumentujàca wy-

darzenia, które w odczuciu autorów by∏y najistotniejsze lub – z per-

spektywy czasu – uros∏y do miana symbolu.

Szczytno 2005, wyd. I, twarda oprawa, 156 stron.

Pozycj´ mo˝na nabyç w punkcie sprzeda˝y na terenie 

Wy˝szej Szko∏y Policji w Szczytnie lub sk∏adajàc zamówienie: 

na stronie internetowej http://www.wspol.edu.pl 

pocztà elektronicznà wwip@wspol.edu.pl 

faksem pod numer (089) 6215448 (MSWiA 7455448).
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Jak w praktyce policjant ma stosowaç si´ do treÊci
par. 144 stanowiàcego o skazaniu bez rozprawy
(a wi´c instytucji prokuratorskiej)? Czy ma to po-
legaç na np. odebraniu od zainteresowanego
oÊwiadczenia  o ch´ci  poddania  si´  okreÊlonej
karze, a póêniej – po telefonicznym uzgodnieniu
z szefem prokuratury rejonowej czy jego zast´pcà
– do∏àczeniu pisemnego oÊwiadczenia do protoko∏u
przes∏uchania?

Informacja o sposobie post´powania policjanta

w razie wystàpienia przes∏anek do zastosowania

art. 335 par. 1 k.p.k. znajduje si´ w par. 73 zarzàdze-

nia, tj. w rozdziale 2 „Przedstawienie zarzutów

i przes∏uchanie podejrzanego”. Mam nadziej´, ˝e

dok∏adna lektura tego przepisu rozwieje wàtpliwoÊci

pytajàcego. Wskazany tryb post´powania zosta∏

uzgodniony z Prokuraturà Krajowà, która analogicz-

ne wytyczne przekaza∏a do jednostek organizacyj-

nych prokuratury.

Zgodnie z par. 6 ust. 2 zarzàdzenia 1426/04 „(...)
w∏aÊciwà do prowadzenia post´powania jest jed-
nostka Policji, w której zasi´gu dzia∏ania Policja
powzi´∏a wiadomoÊç o przest´pstwie i udokumen-
towa∏a jà w sposób i w zakresie umo˝liwiajàcym
wszcz´cie post´powania”. Przepis ten, niepozwa-
lajàcy na odst´pstwa, rodzi pewne trudnoÊci w sto-
sowaniu w codziennej praktyce. Zw∏aszcza w kon-
tekÊcie uregulowaƒ par. 89 ust. 2 i 3 Regulaminu
Wewn´trznego Urz´dowania Powszechnych Jed-
nostek Organizacyjnych Prokuratury zawartego
w Rozporzàdzeniu Ministerstwa SprawiedliwoÊci
z 11 kwietnia 1992 roku, które to uregulowania po-
zwalajà wyznaczyç jednostk´ w∏aÊciwà miejscowo
wed∏ug ujawnienia przest´pstwa przez samego po-
krzywdzonego.

W par. 89 ust. 2 i 3 Regulaminu Wewn´trznego

Urz´dowania Powszechnych Jednostek Organizacyj-

nych Prokuratury u˝yto nast´pujàcych sformu∏owaƒ

„(...) w którego okr´gu dzia∏ania przest´pstwo zo-

sta∏o stwierdzone” i „W razie niemo˝noÊci okreÊlenia

miejsca stwierdzenia (ujawnienia) przest´pstwa

(...)”. ˚aden z tych przepisów nie pozwala na wyzna-

czenie jednostki w∏aÊciwej miejscowo do prowadze-

nia post´powania przygotowawczego na podstawie

miejsca ujawnienia przest´pstwa przez pokrzywdzo-

nego. Przez ujawnienie przest´pstwa nale˝y rozu-

mieç dojÊcie informacji o nim do organów Êcigania,

przy czym uzyskana informacja powinna stwarzaç

podstaw´ do wszcz´cia post´powania przygotowaw-

czego (por. J. Bratoszewski i in., Kodeks, t. I, s. 259;

Instrukcja dochodzeniowo-Êledcza (6)

Na nades∏ane do redakcji pytania 
dotyczàce instrukcji dochodzeniowo-Êledczej
odpowiada naczelnik Wydzia∏u 
ds. Dochodzeniowo-Âledczych Biura Taktyki
Zwalczania Przest´pczoÊci KGP –
m∏. insp. Jolanta Domaƒska-Paluszak.

T. Grzegorczyk, komentarz, s. 160, P. Hofmaƒski

i in. komentarz, t. I, s. 32). 

Par. 33 ust. 9 zarzàdzenia nr 1426/04 umo˝liwia
policjantom, oczywiÊcie przy spe∏nieniu okreÊlo-
nych wymogów, sporzàdzenie jedynie notatki
urz´dowej i uznanie sprawy za za∏atwionà. Wyda-
je si´, ˝e przepis ten nie koresponduje z art. 17
par. 1 pkt 1 k.p.k. i art. 305 par. 1 k.p.k. i art. 325e
par. 1 k.p.k., które nak∏adajà na Policj´ obowiàzek
sporzàdzenia w takiej sytuacji postanowienia
o odmowie wszcz´cia post´powania przygotowaw-
czego i zatwierdzenie go przez prokuratora.

Przepis par. 33 ust. 9 zarzàdzenia 1426/04 dotyczy

sytuacji, w której osoba odmawia z∏o˝enia zawiado-

mienia o przest´pstwie i nie ma innych mo˝liwoÊci

potwierdzenia zaistnienia przest´pstwa. Nie prze-

prowadzono czynnoÊci przewidzianych w art. 308

k.p.k. Nie odnosi si´ on do osoby, o której mowa

w ust. 7, tj. która nie ma pe∏nego rozeznania co

do przedsi´branych czynnoÊci. Je˝eli osoba ta prze-

ka˝e jakàkolwiek informacj´ o zdarzeniu, nale˝y

uruchomiç procedur´ okreÊlonà w przywo∏anym

ust. 7. Ust. 9 natomiast dotyczy tylko takiej sytuacji,

w której nie wiadomo, co si´ zdarzy∏o, a wi´c nie

wiadomo, co mog∏oby byç przedmiotem post´powa-

nia i przedmiotem odmowy. Proponuj´ porównaç

brzmienie ust. 7, 8 i 9 par. 33 zarzàdzenia.

Par. 54 ust. 1 zarzàdzenia nr 1426/04 dopuszcza
mo˝liwoÊç podj´cia przez policjanta decyzji
o zniszczeniu materia∏u porównawczego, pobrane-
go na podstawie art. 192a par. 1 k.p.k., nak∏adajàc
na niego obowiàzek udokumentowania tej czynno-
Êci w formie protoko∏u. Tymczasem par. 1281 regu-
laminu prokuratorskiego stwierdza, i˝ takà decy-
zj´ w formie zarzàdzenia wydaje prokurator.

Par. 54 ust. 1 zarzàdzenia 1426/04 dotyczy podj´-

cia decyzji o zniszczeniu pobranego lub utrwalonego

materia∏u zb´dnego do post´powania, o którym mo-

wa w art. 192a par. 1 k.p.k. i o krokach, które nale˝y

przedsi´wziàç przed jej podj´ciem. Par. 128 prim re-

gulaminu prokuratorskiego traktuje natomiast o wy-

daniu przez prokuratora zarzàdzenia w tej sprawie.

Trudno wyobraziç sobie sytuacj´, w której policjant

wyst´puje do prokuratora o wydanie stosownego za-

rzàdzenia przed podj´ciem decyzji o celowoÊci ta-

kiego dzia∏ania. Oba przepisy dotyczà tej samej ma-

terii – jednak kolejnych, a wi´c ró˝nych etapów do-

chodzenia do czynnoÊci finalnej, tj. zniszczenia po-

branego lub utrwalonego materia∏u zb´dnego i spo-

rzàdzenia protoko∏u. ■
Opracowa∏ PRZEMYS¸AW KACAK

zdj. Pawe∏ Ostaszewski

Pytania lub wàtpliwoÊci dotyczàce treÊci 

instrukcji prosimy kierowaç na e-mail: 

p.kacak@policja.gov.pl 

lub dzwoniç: 131-43, 120-22.
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Poustaleniu faktu pope∏nienia wykro-

czenia (relacje Êwiadków – osób,

którym zak∏ócono spokój) i sprawdzeniu to˝-

samoÊci sprawcy(ów), funkcjonariusz podej-

muje decyzj´ o zastosowaniu odpowiedniego

Êrodka. Mo˝e to byç perswazja (pouczenie,

ostrze˝enie, zwrócenie uwagi) lub mandat

karny (za zak∏ócenie spoczynku nocnego ta-

ryfikator wykroczeƒ przewiduje mandat

w wysokoÊci 200 z∏; za zak∏ócenie porzàdku

publicznego mandat od 20 do 500 z∏).

W razie odmowy przyj´cia mandatu poli-

cjant odnotowuje dane sprawcy, uprzedza-

jàc go o skierowaniu wniosku o ukaranie

do sàdu grodzkiego.

GRAJ ZGODNIE Z PRAWEM
JeÊli do zak∏ócenia spokoju lub spoczynku

nocnego dosz∏o w miejscu publicznym,

funkcjonariusz ustala dodatkowo, czy oso-

ba odtwarzajàca utwory muzyczne posiada

umowy licencyjne zawarte z organizacjami

zarzàdzania prawami autorskimi lub po-

krewnymi. Sprawdzenia mo˝na dokonaç

np. w okr´gowych  dyrekcjach  Zwiàzku

Autorów i Kompozytorów Scenicznych

(ZAIKS) i w przedstawicielstwach tereno-

Zak∏ócenia spokoju lub porzàdku
publicznego, okreÊlone w art. 51 k.w., 
to druga – po wykroczeniach 
w ruchu drogowym – grupa wykroczeƒ
najcz´Êciej ujawnianych 
i Êciganych przez Policj´. Co powinni
robiç policjanci wezwani do tego typu
zdarzeƒ? Odpowiada na to pytanie
instrukcja przygotowana przez Biuro
Taktyki Zwalczania Przest´pczoÊci KGP.

▲

Zak∏ócenia 
spokoju

wych Zwiàzku Stowarzyszeƒ Artystów Wy-

konawców (STOARD).

JeÊli umów takich brak, policjant infor-

muje o tym komórk´ zajmujàcà si´ prze-

st´pczoÊcià gospodarczà.

Publiczne odtwarzanie utworów muzycz-

nych bez stosownych uprawnieƒ lub wbrew

warunkom umowy jest przest´pstwem

okreÊlonym w art. 116 ustawy z 4 lute-

go 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-

krewnych (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 904

z póên. zm.). 

Po stwierdzeniu, ˝e w∏aÊciciel lokalu od-

twarza muzyk´ bez zawartej umowy lub

wbrew jej warunkom funkcjonariusz Policji

mo˝e – w trybie art. 308 k.p.k. – w celu za-

bezpieczenia Êladów i dowodów przest´p-

stwa, dokonaç (art. 217 k.p.k.) zatrzymania

rzeczy – noÊników, na których zapisana zo-

sta∏a muzyka, a tak˝e urzàdzeƒ s∏u˝àcych

do jej odtwarzania (mo˝e to byç równie˝

komputer), lub przeprowadziç przeszuka-

nie (art. 219 k.p.k.) w celu odnalezienia

tych przedmiotów. Sàd mo˝e orzec ich

przepadek, jako s∏u˝àcych do pope∏nienia

przest´pstwa, nawet gdyby nie by∏y w∏a-

snoÊcià sprawcy.

Je˝eli noÊniki z muzykà (p∏yty, taÊmy

itp.) pochodzà z nielegalnych êróde∏, funk-

cjonariusz obowiàzany jest do ich zabezpie-

czenia oraz równoczesnego powiadomienia

Zwiàzku Producentów Audio-Video

(ZPAV).

Kontrolujàc legalnoÊç publicznego od-

twarzania utworów muzycznych, policjant

powinien sprawdziç tak˝e stan prawny

oprogramowania wykorzystywanego

w komputerach, s∏u˝àcych do odtwarzania

muzyki. W przypadku braku firmowych li-

cencji nale˝y powiadomiç komórk´

zajmujàcà si´ przest´pczoÊcià gospodarczà.

ALKOHOL, NARKOTYKI, AKCYZA
Obowiàzkiem funkcjonariusza Policji prze-

prowadzajàcego interwencj´ jest równie˝

sprawdzenie, czy w∏aÊciciel (ajent) lokalu

posiada aktualne zezwolenie na sprzeda˝

napojów alkoholowych oraz czy rodzaj ofe-

rowanego alkoholu jest zgodny z okreÊlo-

nym w zezwoleniu. 

W razie stwierdzenia notorycznych incy-

dentów zak∏ócania porzàdku publicznego

w miejscu sprzeda˝y alkoholu lub najbli˝-

szej okolicy bàdê te˝ ujawnienia przypad-
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Z asady przyznawania emerytu-

ry policyjnej reguluje usta-

wa z 18 lutego 1994 r. o zaopa-

trzeniu emerytalnym funk-

cjonariuszy Policji, Agencji

Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-

nego, Agencji Wywiadu, Stra˝y

Granicznej, Biura Ochrony Rzà-

du, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej

i S∏u˝by Wi´ziennej oraz ich rodzin

(Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 z póên. zm.).

Zgodnie z art. 12 ustawy, emerytura poli-

cyjna przys∏uguje funkcjonariuszowi, który

w dniu zwolnienia ze s∏u˝by posiada 15 lat

s∏u˝by w formacjach wymienionych w tytu-

le ustawy, obliczonej z uwzgl´dnieniem

okresów z nià równorz´dnych, np. s∏u˝by

wojskowej. 

Prawo do emerytury ustalane jest

na wniosek zainteresowanego. Mo˝e on

byç z∏o˝ony w komórce kadrowej jednostki

organizacyjnej, w której wnioskodawca

ostatnio pe∏ni∏ s∏u˝b´. Zgodnie z rozporzà-

dzeniem Ministra Spraw Wewn´trznych

i Administracji z 18 paêdziernika 2004 r.

w sprawie trybu post´powania i w∏aÊciwo-

Êci organu w zakresie zaopatrzenia emery-

talnego funkcjonariuszy Policji, ABW, AW,

SG, BOR, PSP oraz ich rodzin (Dz.U.

nr 239, poz. 2404), do wniosku nale˝y do-

∏àczyç orygina∏y dokumentów niezb´dnych

do ustalenia prawa i wysokoÊci emerytury,

m.in. wystawione przez odpowiednie orga-

ny zaÊwiadczenia o przebiegu s∏u˝by oraz

o wysokoÊci uposa˝enia do celów emerytal-

nych, jak równie˝ potwierdzajàcych okresy

sk∏adkowe i niesk∏adkowe podlegajàce za-

liczeniu do wys∏ugi emerytalnej. 

Po 15 latach s∏u˝by policjantowi przys∏u-

guje emerytura w wysokoÊci 40 proc.

ostatniego uposa˝enia. S∏u˝ba ta mo˝e byç

pe∏niona nie tylko w Policji, ale i w: ABW,

AW, SG, BOR, PSP i SW. Od tego momen-

tu za ka˝dy kolejny rok s∏u˝by Êwiadczenie

to wzrasta o 2,6 proc., ale nie mo˝e prze-

kroczyç 75 proc. bez wzgl´du na liczb´ lat

s∏u˝by, studiów i lat pracy przed s∏u˝bà.

Ponadto po przepracowaniu (ods∏u˝e-

niu) 15 lat do podstawy wymiaru Êwiad-

czeƒ emerytalnych wlicza si´ okres stu-

diów i pracy w innych instytucjach w spo-

sób nast´pujàcy: studia 0,7 proc. za ka˝dy

rok, a praca w innej instytucji – 3 lata po-

przedzajàce przejÊcie do s∏u˝by po 2,6

proc., pozosta∏e po 1,3 proc. (JeÊli ktoÊ

np. 5 lat studiowa∏, a nast´pnie praco-

wa∏ 10 lat w instytucji cywilnej i po tym

okresie przeszed∏ do pracy w Po-

licji, to po 15 latach s∏u˝by do-

licza mu si´ do emerytury: 5

razy 0,7 proc. za studia, 3 ra-

zy 2,6 proc. za 3 lata pracy

poprzedzajàce s∏u˝b´ i 7 ra-

zy 1,3 proc. za pozosta∏e 7 lat

pracy przed s∏u˝bà.) 

Emerytura mo˝e ulec podwy˝-

szeniu, jeÊli funkcjonariusz pe∏ni∏ s∏u˝-

b´ w szczególnych warunkach lub szczegól-

nym charakterze. Warunki podwy˝szania

emerytury z tego tytu∏u regulujà ww. usta-

wa oraz rozporzàdzenie Rady Ministrów z 4

maja 2005 r. w sprawie szczegó∏owych wa-

runków podwy˝szania emerytur funkcjona-

riuszy Policji, ABW, AW, SG, BOR, PSP

i SW (Dz.U. nr 86, poz. 734). Ponadto eme-

rytur´ podwy˝sza si´ o 15 proc. podstawy

wymiaru, jeÊli emeryt posiada orzeczenie

o inwalidztwie pozostajàcym w zwiàzku ze

s∏u˝bà. Âwiadczenie emerytalne nie mo˝e

przekraczaç 75 proc. podstawy wymiaru,

a w przypadku zwi´kszenia z tytu∏u inwa-

lidztwa pozostajàcego w zwiàzku ze s∏u˝bà

– 80 proc. Je˝eli emerytura wynosi mniej

ni˝ 75 proc. podstawy wymiaru, mo˝e ona

ulec zwi´kszeniu przez doliczenie do wy-

s∏ugi okresów op∏acania sk∏adek na ubez-

pieczenia emerytalne i rentowe przypada-

jàcych po zwolnieniu ze s∏u˝by, tj. o 1,3

proc. podstawy wymiaru za ka˝dy rok.

Zwi´kszenia dokonuje si´ na wniosek eme-

ryta, który ukoƒczy∏ 55 lat (m´˝czyzna)

lub 50 lat (kobieta) albo sta∏ si´ inwalidà.

Decyzj´ w sprawie ustalenia prawa

do emerytury i jej wysokoÊci wydaje organ

emerytalny w∏aÊciwy do ustalania prawa

do zaopatrzenia emerytalnego i wysokoÊci

Êwiadczeƒ pieni´˝nych z tego tytu∏u. Or-

ganem tym dla funkcjonariuszy zwolnio-

nych z Policji, ABW, AW, SG, BOR i PSP

jest Zak∏ad Emerytalno-Rentowy Mini-

sterstwa Spraw Wewn´trznych i Admini-

stracji, który obecnie obs∏uguje 164 525

Êwiadczeniobiorców, w tym 114 691 osób

pobierajàcych emerytury. ¸àczna kwota

wyp∏acanych przez ZER Êwiadczeƒ wynosi

ok. 3,9 mld z∏otych. W okresie od 1 stycz-

nia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. ZER

MSWiA wyda∏ 3742 decyzji ustalajàcych

prawo do Êwiadczeƒ z zaopatrzenia emery-

talnego, w tym 2406 ustalajàcych prawo

do emerytury policyjnej. ■
ZOFIA CHOJNICKA

Wydzia∏ VI Skarg i Analiz
Zak∏adu Emerytalno-Rentowego MSWiA

Ustalanie prawa 
do emerytury policyjnej

ków nieprzestrzegania zasad obrotu napo-

jami alkoholowymi, okreÊlonymi w ustawie

z 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu

w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholi-

zmowi (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1231

z póên. zm.), szczególnie w sytuacjach, kie-

dy dochodzi do podawania lub sprzeda˝y

alkoholu osobie niepe∏noletniej lub nie-

trzeêwej, funkcjonariusz Policji zobowiàza-

ny jest fakty te udokumentowaç w notatce

urz´dowej, odnotowaç te˝ ewentualnych

Êwiadków zdarzenia. OkolicznoÊci owe sta-

nowià bowiem przest´pstwo okreÊlone

w art. 43 wspomnianej ustawy oraz obliga-

toryjne przes∏anki do cofni´cia zezwolenia

na podawanie i sprzeda˝ napojów alkoholo-

wych (art. 18 ust. 10 ustawy). 

Policjant wezwany do interwencji w lo-

kalu gastronomicznym powinien równie˝

zwróciç uwag´, czy napoje alkoholowe

i wyroby tytoniowe znajdujàce si´ tam

w sprzeda˝y opatrzone sà polskimi znaka-

mi skarbowymi akcyzy. Ich brak stanowi

przest´pstwo okreÊlone w art. 65 ustawy

Kodeks karny skarbowy z 10 wrzeÊnia 1999

roku (Dz.U. z 1999 r. nr 83, poz. 930

z póên. zm.). 

Policjant musi te˝ sporzàdziç notatk´

o zauwa˝onych przypadkach nieprzestrze-

gania przepisów ustawy z 24 kwietnia 1997

roku o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz.U.

z 1997 r. nr 75, poz. 468 z póên. zm.). Ana-

logicznie post´puje, jeÊli stwierdzi zanie-

dbania w zakresie przestrzegania przez

prowadzàcego lokal innych przepisów (np.

bhp, ppo˝., Prawa budowlanego czy prawa

pracy). Powiadamia wówczas o tym fakcie

instytucje nadzorujàce te sprawy: stra˝ po-

˝arnà, inspekcj´ sanitarnà, nadzór budow-

lany, Paƒstwowà Inspekcj´ Pracy. ■
Opracowa∏ JERZY PACIORKOWSKI

na podstawie materia∏ów Wydzia∏u Prewencji BTZP KGP
zdj. Anna Michejda

▲
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Wostatnim, skierowanym do KGP, pi-

Êmie dyrektor Departamentu Podat-

ków BezpoÊrednich MF (cytowaliÊmy je

w czerwcowym numerze miesi´cznika „Po-

licja 997” – PB5/KD-033-071-1614/04)

orzeka, ˝e: W stanie prawnym obowiàzujà-
cym w latach 1992–1997 pomoc finansowa
na budownictwo mieszkaniowe udzielona
funkcjonariuszom Policji, na podstawie Za-
rzàdzenia nr 41 Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji z 19 marca 1993 r.
w sprawie okreÊlania wysokoÊci pomocy finan-
sowej na budownictwo mieszkaniowe dla
funkcjonariuszy oraz zasad jej przyznawania
i zwracania (Dz. Urz. MSWiA 1993 nr 3,
poz. 40 z póên. zm.) – mia∏a charakter zwrot-
ny. Bezzwrotny charakter Êwiadczenie mia∏o
jedynie w odniesieniu do otrzymujàcych je
funkcjonariuszy, których okres s∏u˝by sta∏ej
wynosi co najmniej 10 lat (...).

Po up∏ywie 10 lat „pomoc finansowa” tra-

ci∏a charakter po˝yczki (a wi´c kwoty

zwrotnej), a stawa∏a si´ realnym dochodem

policjanta – podlegajàcym opodatkowaniu.

Tyle oficjalna wyk∏adnia... 

Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r.

nr 137, poz. 926, ost. zm. Dz.U. z 2002 r.

nr 89, poz. 804) stanowi, ˝e:

* Zobowiàzanie podatkowe nie powstaje, je-
˝eli decyzja ustalajàca to zobowiàzanie zosta-
∏a dor´czona po up∏ywie 3 lat, liczàc od koƒca
roku kalendarzowego, w którym minà∏ termin
p∏atnoÊci podatku (art. 68),

* Zobowiàzanie podatkowe (istniejàce)
przedawnia si´ z up∏ywem lat 5 od koƒca roku
kalendarzowego, w którym minà∏ termin p∏at-
noÊci podatku (art. 70.).

I tu jest pies pogrzebany, gdy˝ – zale˝nie

od województwa – urz´dy skarbowe ró˝nie

interpretujà wytyczne Ministerstwa Finan-

sów. Cz´Êç za dat´ uzyskania przychodu

uznaje rok, w którym po˝yczka uleg∏a umo-

rzeniu, cz´Êç – w którym zosta∏a przyznana.

Podobnie wydzia∏y finansów komend woje-

wódzkich, które od fiskusa otrzymujà po-

wiadomienia, ˝e powinny Êciàgaç od funk-

cjonariuszy korzystajàcych z takiej pomocy

mieszkaniowej nale˝ny podatek.

– Nawet jeÊli p∏atnik-instytucja odpro-

wadza podatek, bo wykonuje tylko czynno-

Êci materialno-techniczne, to podatnik-

-osoba prywatna mo˝e odwo∏aç si´ od decy-

zji urz´du skarbowego, wykazujàc nadp∏at´

podatku – mówi nadkom. Witold Ufnal,

radca prawny w Biurze Finansów KGP.

– ˚adnà miarà nie mo˝emy zobligowaç ko-

mend do zaniechania pobierania podatku.

Jak pokazuje jednak praktyka, urz´dy skar-

bowe z regu∏y przychylajà si´ do odwo∏aƒ

funkcjonariuszy. Zazwyczaj instancja wy˝-

sza, czyli dyrektor izby skarbowej, zajmuje

stanowisko korzystne dla policjantów. Tyl-

ko w niektórych województwach jest ina-

czej. Wówczas funkcjonariuszowi przys∏u-

guje odwo∏anie do wojewódzkiego sàdu ad-

ministracyjnego.

Dotychczas zapad∏o kilka wyroków ró˝-

nych oddzia∏ów NSA – wszystkie by∏y ko-

rzystne dla funkcjonariuszy, z wyjàtkiem

orzeczenia oddzia∏u krakowskiego NSA,

który uzna∏, ˝e policjant powinien zap∏aciç

podatek. Ten w∏aÊnie wyrok zosta∏ wykorzy-

stany przez Ministerstwo Finansów do sfor-

mu∏owania oficjalnej wyk∏adni. Pozosta∏e

uznane zosta∏y za wià˝àce w konkretnych

sprawach, a nie norm´ powszechnie obowià-

zujàcà.

– Takie te˝ stanowisko musia∏a przyjàç

strona s∏u˝bowa – mówi dyrektor Biura Fi-

nansów KGP insp. Zbigniew Fidos.

W praktyce od stanowisk Ministerstwa

Finansów oraz Biura Finansów KGP mo˝na

si´ skutecznie odwo∏aç, ale droga do tego,

niestety, bywa wyboista... ■
PRZEMYS¸AW KACAK

Polecam te˝ stron´ 
Internetowego Forum Policyjnego

http://www.ifp.pl/phpbb/viewtopic.php?t=327

Jacek B., policjant z Bia∏egostoku, mo˝e mówiç i o pechu, i o szcz´Êciu. 
Najpierw zap∏aci∏ podatek od pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe,
a póêniej – po odwo∏aniu si´ – odzyska∏ ca∏à kwot´. Nawet z odsetkami karnymi,
które izba skarbowa sama sobie naliczy∏a. Dowodzi to, ˝e praktyka przyj´ta przez
Ministerstwo Finansów, a w Êlad za nim tak˝e przez MSWiA, nie jest jedynà
obowiàzujàcà. Niestety, droga do wykazania w∏asnej racji mo˝e byç ucià˝liwa...

Podatek od pomocy 
finansowej na budownictwo 
mieszkaniowe – cd.
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Biurokratyczne m´ki
Prosz´ o wyjaÊnienie mi pewnego zagadnienia, gdy˝ z interpretacjà, jakà

przyjà∏ mój prze∏o˝ony w opisanej poni˝ej sprawie, trudno mi si´ zgodziç i po-
wiem szczerze, ˝e w ponad 20-letniej karierze w mundurze spotka∏em si´
z nià po raz pierwszy.

Otó˝ z∏o˝y∏em do komendanta wojewódzkiego Policji raport, informujàc,
˝e zakoƒczy∏o si´ prowadzone przeciwko mnie post´powanie karne i uda∏em
si´ na urlop wypoczynkowy. Po powrocie zdziwienie moje nie mia∏o granic.
Raport, który wczeÊniej z∏o˝y∏em, oczekiwa∏ na mnie bez ˝adnej adnotacji.
Od kierownika sekcji dowiedzia∏em si´, ˝e zosta∏ uznany przez naczelnika
wydzia∏u za niepoprawny, bo pod nag∏ówkiem KOMENDANT WOJE-
WÓDZKI POLICJI nie umieÊci∏em wiersza „Pan”, a potem „stopieƒ, imi´
i nazwisko”. R´ce mi opad∏y, bo ju˝ nie wiem, czy to ja zg∏upia∏em, czy z wa-
riatami ca∏e ˝ycie trzeba pracowaç? Przecie˝ nie musz´ wiedzieç, kto piastu-
je dane stanowisko, ˝eby do niego napisaç jakiekolwiek pismo, poza tym nie
wiem, czy komendant nie dostanie na Âwi´to Policji awansu albo nastàpià
zmiany kadrowe i ktoÊ inny b´dzie czyta∏ mój raport.

Zresztà to nie jedyny kwiatek z naszego ogródka. Wystarczy popatrzeç
na nag∏ówki pism wychodzàcych – roi si´ tam od dopisków o panach, dokto-

rach, magistrach itp. Zastanawiam si´ nawet, czy
przy swoim stopniu nie zaczn´ dopisywaç tytu∏u
z dyplomu.

A mo˝e ja powinienem iÊç do psychologa?
(imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji)

✩
Pracuj´ w KMP. W ostatnim czasie otrzyma∏em

pismo informujàce o mo˝liwoÊci ubiegania si´ o pra-
c´ w Europolu w Hadze wraz z wykazem szeÊciu
stanowisk i podaniem daty sk∏adania dokumentów.
W piÊmie by∏ równie˝ telefon kontaktowy do „osoby

odpowiedzialnej” (dla u∏atwienia b´d´ dalej tak jà nazywa∏) w KWP (nie
podaj´ stopnia, imienia i nazwiska, ale jest mi ona znana), która mia∏a udzie-
laç dodatkowych informacji w tej sprawie. 

Postanowi∏em zasi´gnàç bardziej szczegó∏owych informacji dotyczàcych
kryteriów naboru, wymaganego wykszta∏cenia, znajomoÊci j´zyków itp.
W odpowiedzi us∏ysza∏em, ˝e musz´ podaç, o jakie konkretnie stanowisko
chc´ si´ ubiegaç, wówczas otrzymam takie informacje. B´dà one dotyczy∏y
wy∏àcznie tego jednego stanowiska. O pozosta∏ych nie b´d´ informowany, po-
niewa˝... jest oszcz´dnoÊç papieru i sà jakieÊ wytyczne pana pu∏kownika i tu
pad∏o nazwisko. Odpowiedzia∏em, ˝e nie mog´ zdecydowaç, którym stanowi-
skiem jestem zainteresowany, poniewa˝ nie mam wszystkich informacji i nie
wiem, czy b´d´ spe∏nia∏ kryteria. Zapyta∏em wi´c, czy b´d´ mia∏ mo˝liwoÊç
zapoznania si´ ze wszystkimi materia∏ami. Pad∏a odpowiedê, ˝e nie. Musz´
zdecydowaç si´ na jedno stanowisko. „Osoba odpowiedzialna” natarczywie
chcia∏a, abym okreÊli∏, o które mi chodzi, wtedy przeÊle mi kryteria naboru.
Widzàc, ˝e dalsza rozmowa nie przyniesie innego rozwiàzania, poda∏em jed-
no stanowisko i otrzyma∏em faksem dotyczàce go kryteria. Po zapoznaniu si´
z dokumentem ponownie zadzwoni∏em z proÊbà o podanie informacji o jesz-
cze jednym stanowisku. „Osoba odpowiedzialna” odpowiedzia∏a, ˝e mi ich
nie przeÊle, poniewa˝ ju˝ zadeklarowa∏em si´ na jedno stanowisko, powtarza-
jàc argumenty o wytycznych, piÊmie pu∏kownika i oszcz´dnoÊci papieru. Za-
pyta∏a jeszcze, czy jestem zdecydowany na 100 procent, poniewa˝ tylko w ta-
kim wypadku mo˝e przes∏aç mi formularz zg∏oszeniowy. Je˝eli nie, to mi go
nie wyÊle, tak jak informacji dotyczàcych innych stanowisk, poniewa˝ ju˝ jed-
no wybra∏em. Na moje pytania, dlaczego nie przes∏a∏a mi formularza zg∏osze-
niowego razem z wymaganiami, us∏ysza∏em ponownie o oszcz´dnoÊci papieru
itd. Zapyta∏em wówczas, czy sà jeszcze inne dokumenty, które nie zosta∏y mi
przes∏ane i b´dà wydzielane wed∏ug uznania. I to chyba przela∏o czar´ gory-
czy, poniewa˝ „osoba odpowiedzialna” stwierdzi∏a, ˝e poniewa˝ nie jestem
zdecydowany, to nie otrzymam ˝adnych dalszych dokumentów.

„Serdecznie” podzi´kowa∏em za przekazane informacje i odpowiedzia∏em,
˝e, majàc do pokonania takie przeszkody, bezpoÊrednio zwróc´ si´ do KGP.
Tak zrobi∏em i bez ˝adnego problemu otrzyma∏em materia∏y dotyczàce wszyst-
kich stanowisk.

Kandydat 
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kwuje wyniki, ale o tym, kim i jak, czyli
o kadrach   i metodach  pracy,  decyduje
komendant, oczywiÊcie w ramach prawa,
samodzielnie.

To wystarczy?
– Ca∏y czas myÊl´, ˝e Policja powinna

budowaç Êcie˝ki kariery promujàce ludzi
zdolnych, m∏odych, wykszta∏conych. Po-
czucie pe∏nienia s∏u˝by mog∏oby dzia∏aç
ozdrowieƒczo. Tylko duma z wykonywa-
nego zawodu rodzi prawdziwych przy-
wódców. Moja fundacja – Ius et Lex – kil-
ka lat temu zaprosi∏a do Polski legendar-
nego szefa nowojorskiej policji – Williama
Brattona. Tacy w∏aÊnie ludzie mogà po-
rwaç policjantów do realizowania zadaƒ,
o których dotàd mówiono, ˝e sà niemo˝-
liwe do wykonania. Kolejnym warunkiem
powodzenia reformy Policji, o którym
trzeba powiedzieç, jest dobre przywódz-
two. Polska Policja pilnie potrzebuje
Brattona.

Czy takim Brattonem móg∏by byç w polskich
warunkach jakiÊ cywil? 

– Potrzebny b´dzie wybór cz∏owieka.
Zdolnego przywódcy. Brak munduru lub
inny jego kolor sà drugorz´dne. Choç nie
wiem, czy Policja zaakceptowa∏aby jakie-
goÊ cywila, ˝o∏nierza, celnika czy te˝ stra˝-
nika miejskiego? Ryzyko wyalienowania,
a przez to ba∏aganu organizacyjnego, jest
doÊç du˝e. 

Decentralizacja, antykorupcyjna kontrola,
dobre przywództwo, postawa s∏ugi
spo∏ecznego, przekreÊlenie z∏ych wzorców
– to wszystko?

– Nie. Warto skorzystaç z doÊwiadczeƒ
tych krajów, w których walka z przest´p-
czoÊcià powiod∏a si´ w niekwestionowany
sposób, w których policja jest ceniona
przez spo∏eczeƒstwo. Dotychczasowe
próby zainteresowania rzàdzàcych wzora-
mi z innych krajów koƒczy∏y si´, zresztà,
jak podejrzewam, nie bez udzia∏u Policji,
raczej  wybrzydzaniem:  warunki  mamy
inne, prawo nie takie, pieni´dzy mniej...
˚enujàce.

Sukces jest mo˝liwy, czy rozmawiamy tylko
o marzeniach?

– W d∏u˝szej  perspektywie  popraw´
wymuszà na nas warunki zewn´trzne. Glo-
balizacja. Integracja. Ale nie ma co czekaç.
Wiemy, co nale˝y zrobiç. Zmieniaç ca∏e
paƒstwo, w tym Policj´. Czyniç paƒstwo
s∏ugà obywatela. Przejmowaç, utrwalaç
i rozwijaç to, co dzisiaj ju˝ jest dobre,
i Êmia∏o nazywaç po imieniu, przekreÊlaç
i odrzucaç skompromitowane wzorce.
Wszystko przed nami. �

Rozmawia∏ PAWE¸ BIEDZIAK
zdj. archiwum autora

WejÊcie Polski do Unii Europej-
skiej, 1 maja ubieg∏ego roku, otwo-

rzy∏o policjantom drog´ do pracy w Euro-
polu. Oficjalne oferty z Hagi, gdzie znaj-
duje si´ siedziba organizacji, sà kierowane
do wszystkich funkcjonariuszy za poÊred-
nictwem Biura Mi´dzynarodowej Wspó∏-
pracy Policji (BMWP), a nast´pnie – wy-
dzia∏ów kadr komend wojewódzkich
i jednostek ni˝szego szczebla. Oferty za-
wierajà kryteria dotyczàce wykszta∏cenia,
znajomoÊci j´zyków (przede wszystkim
angielskiego), specjalizacji, doÊwiadcze-
nia zawodowego, osiàgni´ç, ukoƒczonych
kursów, zajmowanego stanowiska.

Zainteresowani sk∏adajà aplikacj´, a na-
st´pnie muszà uzyskaç opini´ prze∏o˝o-
nych i weryfikacj´ BMWP. Do Hagi na-
p∏ywajà dokumenty licznych kandydatów
z ca∏ej Europy. Po wst´pnej selekcji komi-
sja zaprasza wybraƒców na egzaminy kon-
kursowe. 

Ju˝ po kilku miesiàcach polskiego
cz∏onkostwa w Europolu wiadomo, ˝e
„nasi” majà dobre notowania, pokonujàc
w rywalizacji kolegów z Europy Zachod-
niej i Wschodniej. WÊród paƒstw, które
niedawno zasili∏y organizacj´, jesteÊmy
zdecydowanym liderem pod wzgl´dem
liczby zg∏oszeƒ i przyj´ç.

Kim sà policyjni reprezentanci? 
Nadkom. Rados∏aw Ostoja-Doma-

radzki, z 10-letnim sta˝em w Policji, ko-
lejno – we Wroc∏awiu i w KGP. Absolwent
AWF i dziennikarz sportowy rozpoczà∏
w Hadze prac´ na stanowisku II oficera
w jednostce analizy kryminalnej. W tej
dziedzinie odby∏ wiele kursów w kraju
i za granicà. 

Kom. Jacek Walaszczyk ju˝ od mar-
ca jest w Europolu II oficerem w jedno-
stce do spraw zwalczania fa∏szerstwa
pieni´dzy. Po studiach na kierunku poli-
tologia i nauki spo∏eczne trafi∏ w 1993
roku do Policji w KroÊnie, ostatnie dwa
lata pracowa∏ w KGP, koordynujàc zwal-
czanie fa∏szerstw pieni´dzy. Organizo-
wa∏ konferencje tematyczne, by∏ aktyw-
ny w swojej specjalnoÊci na forum mi´-
dzynarodowym.

Podinsp. Tomasz Cybulski, absol-
went WSPol., przez kilkanaÊcie lat s∏u˝by
zajmujàcy si´ w kraju sprawami kadr
i szkolenia, kontynuowaç b´dzie –
jako I oficer – prac´ w dziedzinie polityki
kadrowej. 

St. asp. Pawe∏ Kawaler z Krakowa jest
absolwentem socjologii UJ. Do Policji wstà-
pi∏ w 1994 roku, zwiàzany by∏ ze s∏u˝bami
kryminalnymi, specjalizowa∏ si´ w analizie
kryminalnej. W Hadze jest asystentem
analityka.

Od kwietnia ubieg∏ego roku przebywa
ponadto w Hadze nadkom. Miros∏aw
Kumanek, pracownik BMWP, oddelego-
wany do Europolu na stanowisko oficera
∏àcznikowego. Zarówno on, jak i jego kole-
dzy z pozosta∏ych jednostek narodowych
zajmujà si´ przede wszystkim wymianà in-
formacji. Ze wzgl´du na koniecznoÊç za-
pewnienia bezpieczeƒstwa i ochrony prze-
kazywanych danych artyku∏ 4 konwencji
Europolu stanowi w punkcie 2, ˝e „jed-
nostka narodowa jest jedynym organem po-
Êredniczàcym w kontaktach mi´dzy Euro-
polem a w∏aÊciwymi w∏adzami krajowymi”.

Do Francji, a konkretnie do Sekretariatu
Generalnego Interpolu w Lyonie, uda∏ si´
niedawno nadkom. Krzysztof K∏´bek
z KGP, absolwent WSPol. i dziennikarstwa.
Od stycznia 2003 roku pracowa∏ w Mi´dzy-
narodowym Trybunale Karnym w Hadze.
Teraz w Interpolu zajmowaç si´ b´dzie
zwalczaniem wschodnioeuropejskiej prze-
st´pczoÊci zorganizowanej. �

Przygotowa∏a
JOLANTA ÂLIFIERZ

zdj. archiwum

Nasi w Hadze
i w Lyonie

Zwolnienia 
w dochodzeniówce

Dopiero niedawno przeczyta∏em artyku∏
dotyczàcy absencji chorobowej policjantów.
W wi´kszoÊci si´ z tym zgadzam, gdy˝ sam
pokutowa∏em za choroby innych, przejmujàc
ich post´powania. W wielu przypadkach
prawda jest jednak inna. Policjanci, szcze-
gólnie w dochodzeniówkach, idà na zwol-
nienia, a pracujà dalej przy post´powaniach.
„Prze∏adowany” sprawami dochodzenio-
wiec idzie na zwolnienie i dalej pracuje,
a prze∏o˝ony nie przydziela mu wtedy no-
wych spraw. W ten sposób policjant „na chorobowym” mo˝e
wyjÊç z terminowego do∏ka, dopracowaç i pokoƒczyç sprawy.
Normà jest te˝ w dochodzeniówkach praca w dni wolne, Êwi´ta
i w czasie urlopów. Tego faktu jakoÊ nigdzie nie znalaz∏em
w ˝adnym opracowaniu, artykule czy te˝ badaniach statystycz-
nych. 

(...) W mojej jednostce pe∏ny sk∏ad dochodzeniówki mo˝na za-
staç w komendzie najcz´Êciej w wolne soboty. Wtedy mogà spo-
kojnie popracowaç przy swoich sprawach. Czy ktoÊ to widzi? (...)

Sier˝ant

Szkolenia
mened˝erskie

W Wy˝szej Szkole Policji szkolenia me-
ned˝erskie rozpocz´to w 1994 r. Przez kolej-
ne trzy lata zrealizowano 26 edycji takich
kursów. Ukoƒczy∏o je 327 komendantów re-
jonowych oraz 51 zast´pców komendantów
wojewódzkich Policji.

W latach 1997–1999 Instytut Kszta∏cenia i Doskonalenia
Kadr Kierowniczych Policji WSPol. realizowa∏ szkolenia rezer-
wy kadrowej na stanowiska komendantów rejonowych Policji.
Od po∏owy 1999 r., na zlecenie komendanta g∏ównego Policji,
w WSPol. prowadzono kursy mened˝erskie dla komendantów
powiatowych Policji, którzy obj´li stanowiska w drodze konkur-
sów. Szkolenia, w których uczestniczy∏o 320 komendantów po-
wiatowych, zakoƒczono w grudniu 1999 r.

Kolejnym zadaniem szkoleniowym zwiàzanym z kszta∏ceniem
kadr kierowniczych Policji by∏o przeprowadzenie w roku 2000
kursów dla ówczesnych komendantów komisariatów Policji
I–IV kategorii. Ogó∏em, w 12. kolejnych edycjach przeszkolo-
no 587 osób.

W 1999 r. przygotowano program 9-miesi´cznego Studium
Zarzàdzania, stanowiàcego rozwini´cie realizowanych dotych-
czas form doskonalenia kadr kierowniczych Policji i uzupe∏nie-
nie wy˝szego kszta∏cenia zawodowego. Program studium by∏ ad-
resowany do rezerwy kadrowej na stanowiska zarzàdzajàcych
jednostkami Policji oraz na stanowiska kierownicze Êredniego
szczebla i tzw. pierwszej linii. Przyj´to, ˝e b´dzie to przedsi´-
wzi´cie przygotowujàce kadry do pe∏nienia funkcji kierowni-
czych w nowych warunkach, wynikajàcych z wprowadzania re-
formy Policji i towarzyszàcych jej innych zmian systemowych.
W trakcie 4. edycji Studium Zarzàdzania ukoƒczy∏y 604 osoby. 

W pe∏ni podzielamy zawartà w artykule sugesti´, ˝e obecnie
jednym z absolutnie priorytetowych zadaƒ szkoleniowych jest na-
uczanie dobrego zarzàdzania. 

nadkom. Marcin Piotrowski
rzecznik prasowy WSPol. w Szczytnie

TYLKO S¸U˚BA  Uprawnienia policjantów POLICJA 997        czerwiec 2005 r.16

M amy bardzo chorych i s∏abowitych policjantów
– twierdzi naczelnik prewencji w jednym z woje-

wództw zachodniej Polski. Sà dni, ˝e choruje oko-
∏o 15 proc. podleg∏ych mu funkcjonariuszy. To dezor-
ganizuje s∏u˝b´, tym bardziej ˝e cz´Êç zwolnieƒ jest
zg∏aszana w ostatniej chwili, kiedy ju˝ wyznaczono dy-
˝ury, zaplanowano sprawy do za∏atwienia. Pozostali
muszà podzieliç si´ obowiàzkami niedysponowanych
kolegów, ale i tak zaleg∏oÊci narastajà. RoÊnie te˝ nie-
zadowolenie tych, którzy chorujà rzadziej lub wcale.

Na zwolnienia chorobowe policjantów patrzà z po-
czuciem niesprawiedliwoÊci pracownicy cywilni Poli-
cji. Oni za czas zwolnienia biorà zasi∏ek w wysoko-
Êci 80 proc. wynagrodzenia. W rezultacie do lekarza
idà w ostatecznoÊci albo tylko po leki. Wielu na czas
choroby bierze urlop.

W Komendzie G∏ównej Policji zebrano dane doty-
czàce zwolnieƒ lekarskich policjantów w ciàgu ostat-
nich 2 lat. Okaza∏o si´, ˝e miesi´cznie w skali kraju
przebywa ich na zwolnieniach kilkanaÊcie tysi´cy.

Jesienià i zimà od 13 000 do nawet 17 000,
latem 10 000–11 000. 

Nieco inne dane uzyskali autorzy monitoringu Poli-
cji z Helsiƒskiej Fundacji Praw Cz∏owieka (S∏awomir
Cybulski „Policjanci i ich klienci”, Warszawa 2001).
Badania przeprowadzono jesienià 2000 r. w 168 jed-
nostkach na terenie ca∏ego kraju, które dysponowa-
∏y 16 210 etatami. W czasie badaƒ faktycznie pracowa-
∏o ok. 85 proc. policjantów w stosunku do stanu etato-
wego (w ramach brakujàcych 15 proc. ok. 60 proc. sta-
nowi∏y wakaty). Na tej podstawie badajàcy obliczyli,
˝e realnie w Policji pracowa∏o w 2000 r. nie 102 000
policjantów, jak wynika∏oby z liczby etatów,
a oko∏o 86 000. Taka sytuacja – skomentowa∏ autor ra-
portu – powoduje nadmierne obcià˝enie zadaniami
faktycznie pracujàcych policjantów, co z kolei wp∏ywa
negatywnie na jakoÊç i skutecznoÊç ich s∏u˝by. Prze-
pracowanie zach´ca zaÊ do brania zwolnieƒ lekarskich.

JeÊli nawet uwzgl´dniç, ˝e od 2000 r. liczba waka-
tów w Policji si´ zmniejszy∏a, to i tak – jak wynika
z aktualnych danych KGP – miesi´cznie nie stawia si´
do s∏u˝by garnizon wielkoÊci Êlàskiego lub sto∏ecz-
nego.

Statystyki mówià, ˝e najwi´cej jest zwolnieƒ krót-
koterminowych: do 7 i do 14 dni, czyli oko∏o 12 000
funkcjonariuszy, którzy biorà ka˝dego miesiàca
zwolnienie lekarskie, nie ma w pracy Êrednio od 5 do
10 dni. Potoczna obserwacja dowodzi (brakuje na ten
temat danych ogólnopolskich), ˝e najcz´Êciej zwolnie-
nia biorà policjanci zagro˝eni k∏opotami dyscyplinar-
nymi lub tu˝ przed emeryturà.

W Policji nie istnieje poj´cie chorób zawodowych,
które by∏yby rozpoznawane i leczone w okresie 

Na ulicach miast w ca∏ej Polsce brakuje co najmniej kilku tysi´cy patroli.
Dzieje si´ tak m.in. dlatego, ˝e ka˝dego miesiàca na zwolnieniach lekarskich
przebywa blisko 12 000 policjantów, czyli 12 proc. stanu etatowego.
Znacznie rzadziej chorujà zatrudnieni w Policji cywile i niepe∏nosprawni.

Policjanci na
chorobowym
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S ´k jednak w tym, ˝e mityczny Êredni szczebel
jest kompletnie nieprzygotowany do wype∏nia-

nia swojej misji.
– Faktycznie, naczelników wydzia∏ów i sekcji 

zapomniano przeszkoliç – mówi nadinsp. Euge-
niusz Szczerbak, pierwszy zast´pca komendanta
g∏ównego.

– Wymagamy od ludzi reprezentujàcych Êredni
szczebel, aby sprawnie kierowali jednostkà, pod-
czas gdy wszystko, co wiedzà o zarzàdzaniu, wyni-
ka z kilku godzin wyk∏adów imitujàcych kurs me-
ned˝erski oraz z ich prywatnych obserwacji –
potwierdza insp. Miros∏aw Skonieczny, dyrektor
Gabinetu KGP – biura, które koordynuje szkolenia
dla policjantów.

SpecjaliÊci od zarzàdzania przypominajà, ˝e
mno˝enie wymagaƒ w stosunku do personelu kie-
rowniczego, bez wczeÊniejszego treningu, mo˝e
w d∏u˝szej perspektywie przynieÊç fatalne skutki.
Prymitywne metody sterowania ludêmi krzykiem
i strachem albo cyniczne wyÊmiewanie sà w isto-
cie przejawem braku wiedzy i umiej´tnoÊci. èle
przygotowani do swojej roli kierownicy najcz´Êciej
powielajà wzorce zarzàdzania zaobserwowane
w czasach,  gdy  sami  byli  podw∏adnymi. I tak
b∏´dy mogà byç konserwowane przez kilka 
pokoleƒ. 

– Kilkakrotnie zg∏asza∏em w KGP koniecznoÊç
szkolenia kierowników ró˝nego szczebla – wspomi-
na Edward Sobków, wieloletni komendant Szko∏y
Policji w S∏upsku. – SzkoliliÊmy masowo dzielnico-
wych, a zapominaliÊmy o ludziach, którzy nimi za-
rzàdzali. Mówi∏em, prosi∏em: Musimy szkoliç
prze∏o˝onych dzielnicowych. Inaczej trudno b´-
dzie o sensowne uspo∏ecznienie Policji. Niestety,
ówczesne biuro kadr i szkolenia pozostawa∏o g∏u-
che na nasze wo∏anie.

WSPol. w Szczytnie uruchomi∏a w po∏owie
lat 90. szkolenie dla kadry zarzàdzajàcej wy˝szego
szczebla. Obj´to nim niewielkà cz´Êç komendan-
tów rejonowych (póêniej powiatowych), komen-
dantów komisariatów oraz zast´pców komendan-
tów wojewódzkich. Reszta kadry lizn´∏a tylko wie-
dz´ o zarzàdzaniu przy okazji ró˝nego rodzaju
szkoleƒ prewencyjnych lub dochodzeniowo-Êled-
czych (w S∏upsku, Szczytnie i Pile). Komendanci

wojewódzcy i niektórzy ich zast´pcy byli na kur-
sach w USA i Wielkiej Brytanii. Tajemnicà poliszy-
nela jest, ˝e  wspomniane  szkolenia  zagraniczne
by∏y za∏atwione bardziej dzi´ki prywatnym znajo-
moÊciom i determinacji kilku osób niezwiàzanych
z komórkami kadrowo-szkoleniowymi ni˝ plano-
wym dzia∏aniom ludzi odpowiedzialnych za przy-
gotowanie kadry.

– Byç mo˝e ju˝ jesienià wystàpimy z projektem
szkolenia prze∏o˝onych z komórek prewencyj-
nych. To  olbrzymia  rzesza  ludzi:  kierownicy re-
wirów,  naczelnicy  sekcji  prewencji,  szefowie ze-
spo∏ów zajmujàcych si´ prewencjà kryminalnà,
problematykà nieletnich, sztabowcy, dowódcy
Êredniego szczebla w oddzia∏ach prewencji – wyli-
cza obecny komendant Szko∏y Policji w S∏upsku
insp. Stanis∏aw  Bukowski. – Chcia∏bym zatrudniç
do tego przedsi´wzi´cia kadr´ kontraktowà, przy-
najmniej kilka osób, które majà du˝e doÊwiadcze-
nie w zarzàdzaniu. W 60 lat po za∏o˝eniu szko∏y
i fatalnej decyzji o likwidacji oÊrodków szkolenia
jestem jednak zatkany kursami podstawowymi.
Na razie wi´c szkolenia mened˝erskie mog´ przy-
gotowaç dla maksymalnie 30–40 osób jednorazo-
wo. Zacz´libyÊmy od naczelników sekcji prewencji
w komendach miejskich i powiatowych, bo takie
sà potrzeby jednostek terenowych – dodaje Bu-
kowski. 

Szko∏a Policji w S∏upsku obchodzi∏a niedawno
swoje 60-lecie. By∏y ˝yczenia od ministra i komen-
danta g∏ównego. Wszystkim zaimponowa∏ festyn,
w którym wzi´∏o udzia∏ oko∏o 5 tysi´cy osób, g∏ów-
nie m∏odych i bardzo m∏odych mieszkaƒców S∏up-
ska. Ale rozmowy zaproszonych goÊci z kadrà
dydaktycznà koncentrowa∏y si´ na poszukiwaniu
to˝samoÊci szko∏y. Wszyscy byli zgodni, ˝e dzisiaj
absolutnym priorytetem jest przygotowanie na-
czelników z komend miejskich i powiatowych
do sprawnego zarzàdzania.

Kadr´ zarzàdzajàcà wy˝szego szczebla chce
szkoliç CSP w Legionowie. Ale wype∏nione
do ostatniego miejsca przez s∏uchaczy kursów pod-
stawowych oraz czyszczàce swoje szeregi z nie-
uczciwych wyk∏adowców ma problemy z przygoto-
waniem programu szkolenia mened˝erskiego. 

– Kadra CSP by∏aby w przypadku tego rodzaju
treningów wy∏àcznie ich organizatorem. Wyk∏a-
dowców i trenerów trzeba pozyskaç z zewnàtrz
– mówi insp. Piotr Caliƒski. – Ju˝ rozpocz´liÊmy
prace nad uruchomieniem studium dla wy˝szej 
kadry kierowniczej.

Z podobnà ofertà wystàpi te˝ nied∏ugo WSPol.
w Szczytnie. Prze∏omu nale˝y jednak oczekiwaç
po odtworzeniu wi´kszej liczby wojewódzkich
oÊrodków szkolenia. 

– Nie ma dzisiaj nic wa˝niejszego ni˝ nauczenie
kadry metod dobrego zarzàdzania – podkreÊla 
nadinsp. Eugeniusz Szczerbak. �

PAWE¸ BIEDZIAK

Âredni szczebel
Zawiód∏ Êredni szczebel kierowniczy – takà diagnoz´ bardzo cz´sto
mo˝na przeczytaç w aktach spraw prowadzonych przez inspekcj´ KGP.
W innych przypadkach funkcjonariusze z inspektoratu wnioskujà
o wzmocnienie nadzoru przez Êrednià kadr´ kierowniczà, widzàc w tym
lekarstwo na niemal wszystkie bolàczki w Policji.
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Moja policja
(...) Jako oficer Policji twierdz´, ˝e KGP i KWP to urz´-

dy zajmujàce si´ g∏ównie zbieraniem danych statystycznych,
które nikomu na dobrà spraw´ nie sà potrzebne. Na jednym
z ostatnich szkoleƒ na temat bardzo rozbudowanej analizy se-
zonu letniego, zapytaliÊmy, do czego sà potrzebne dane zbiera-
ne przez KPP i wysy∏ane w systemie tygodniowym. Pan ofi-
cer z KWP odpowiedzia∏, ˝e po to, by komendant wojewódz-
ki na spotkaniu np. z samorzàdowcami móg∏ rzuciç par´
liczb... I tu, wed∏ug mnie, tkwi ca∏y sens istnienia komendy
wojewódzkiej. Do zbierania danych KPP musi zaanga˝owaç
kilku policjantów, którzy siedzà godzinami przy tabelkach,
a KWP wymyÊla patrole jednoosobowe w celu „pokazania

spo∏eczeƒstwu, ˝e jest nas wystarczajàco du˝o” (cytat z jednej
z odpraw). Twierdz´, ˝e Policja przedstawia zafa∏szowany
obraz swojej dzia∏alnoÊci m.in. poprzez statystyk´, której nikt
nie rozumie i nie weryfikuje. Obecne kierownictwo KGP
i KWP nie jest w stanie pojàç, ˝e spo∏eczeƒstwa naprawd´
nie interesuje statystyka. (...) Zdarza mi si´ odbieraç telefony
alarmowe 997 i wstydz´ si´, ˝e zg∏aszajàcy musi godzin´ cze-
kaç na przyjazd radiowozu, bo akurat jest jeden „na miasto
i gmin´” i za∏atwia interwencj´ np. na wsi. To jest obraz mo-
jej policji.

Mili panowie, nie jest wa˝ne kuriozum pod tytu∏em „wy-
konanie s∏u˝by patrolowej”, ale poczucie bezpieczeƒstwa
obywateli! A obywatel jest zadowolony i czuje si´ bezpiecz-
ny, gdy policja szybko przyje˝d˝a! Co? Za proste? Niestety,
ale tak jest. (...)

Policjant z KPP

Kategoryzacja 
jednostek

(...) Nie zgadzam si´ z przedstawionà tezà, ˝e nie
mo˝na porównaç stanowisk kierowniczych w jednost-
kach liczàcych powy˝ej 1500 etatów i poni˝ej 100 eta-
tów oraz z w∏àczeniem do tej dyskusji spraw dotyczà-
cych naczelników, poniewa˝ twierdz´, ˝e: 

1) zakres czynnoÊci dla stanowisk komendantów po-
wiatowego i miejskiego tych jednostek jest taki sam

– a je˝eli jest odmienny, to prosz´ o przedstawienie tych przepisów, które nie obo-
wiàzujà kierownika jednostki mniejszej,

2) na obu tych komendantach (organach) cià˝à takie same powinnoÊci
i uprawnienia,

3) ró˝ni je natomiast nat´˝enie wyst´pujàcych spraw, co do których kierownik
jednostki musi podejmowaç indywidualne decyzje. Przy czym aparat nadzorczo-
-kontrolny szefa jednostki o normatywie wi´kszym pozwala na realizacj´ takich
zadaƒ, a przy normatywie mniejszym szef osobiÊcie, w kontaktach bezpoÊrednich
z funkcjonariuszami, pe∏ni takà rol´,

4) nie mo˝na porównywaç zadaƒ komendanta i naczelnika, bo to nie sà pozio-
my adekwatne – nie da si´ ustawowych obowiàzków kierownika jednostki, na-
wet najmniejszej, przyrównaç do obowiàzków naczelnika, tj. kierownika komór-
ki organizacyjnej odpowiadajàcego za swój wycinek pracy.

Równie˝ w przypadku komendanta komisariatu porównywanie zakresu 
zadaƒ tego organu jest, kierujàc si´ jedynie liczbà etatów, nieporozumieniem. 
Komendant KP nie tylko dba o realizacj´ zadaƒ, ale tak˝e musi utrzymywaç
kontakty z samorzàdami, by pozyskaç Êrodki dla Policji, a tak˝e – co wa˝niejsze
– nawiàzaç prawid∏owà wspó∏prac´. Tu wyst´pujà ró˝nice, o których nikt nie
wspomina. Chodzi mianowicie o tzw. partnerstwo. W miastach b´dàcych siedzi-
bà komendy miejskiej partnerem dla prezydenta miasta nie jest komendant komi-
sariatu, tylko komendant miejski. W miastach i gminach, w których nie ma sie-
dziby komendy powiatowej (czy miejskiej), partnerem dla burmistrza i wójta jest
komendant komisariatu, co absorbuje jego czas i energi´, choçby na uczestnictwo
w sesjach oraz komisjach rady miejskiej...

Nie ma prostych porównaƒ. Przy podejmowaniu tak wa˝kich decyzji, jak po-
dzia∏ jednostek na kategorie, nale˝y wi´c wziàç pod uwag´ wszystkie parametry
ocenne, a nie jedynie liczb´ etatów w danej jednostce organizacyjnej. (...)

m∏. insp. Krzysztof Sowula
komendant powiatowy Policji w Miko∏owie, woj. Êlàskie

✩
Nale˝y pami´taç, ˝e komisariaty majà cz´sto takie samo lub wi´ksze obcià˝e-

nie, jak ma∏e i Êrednie komendy powiatowe. Jak wtedy „wyceniç” prac´ kierow-
ników jednostek czy poszczególnych komórek? Ponadto w komisariatach nie ma
etatów specjalistów czy ekspertów, a w ma∏ych KPP sà i jak wtedy ustaliç p∏ace
i stopnie etatowe? Czy czeka nas nowa reforma, która niczego w zasadzie nie
zmieni, poza nazwami grup zaszeregowania i zmianami mno˝ników, których
i tak nie mo˝na podnosiç, bo nie ma na to przeznaczonych pieni´dzy w bud˝etach
komend?

bagi

Samochody w Policji
Pisz´ w odpowiedzi na artyku∏ „Wspólny jest tylko lakier”

opisujàcy, jakiego samochodu potrzebuje Policja. MyÊl´, ˝e
osoby odpowiadajàce za zakup radiowozów powinny myÊleç
racjonalnie przy dokonywaniu takich zakupów. Szczególnà

uwag´ powinny zwróciç na samochody
szybkie, oszcz´dne i praktyczne, nadajàce
si´ do wieloletniego u˝ytkowania.
W koƒcu ka˝demu zale˝y, aby szybko
i sprawnie dotrzeç na miejsce zdarzenia.
Wed∏ug mnie lepiej kupiç u˝ywanà toyo-
t´ ni˝ nowego poloneza.

Matys
✩

Polonezy trucki, które sà w Policji, ma-
jà oko∏o 10 lat. Najzabawniejsze jest to,

˝e pojazdy, którym sà zatrzymywane dowody rejestracyjne, sà
w lepszym stanie technicznym ni˝ te polonezy. Komfort pracy
te˝ nale˝y do ciekawych: zimà, kiedy pisz´ decyzj´ admini-
stracyjnà, siedz´ w trucku oko∏o godziny, a mój klient stoi
przy oknie w deszczu, czy Êniegu.

Monisia

OG¸OSZENIE
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, przy wspó∏udziale Zarzà-
du Okr´gu PZW w Szczecinie, organizuje w dniach 22–24 wrze-
Ênia 2005 r. VI Otwarte Mistrzostwa Polski Policji w W´dkarstwie.
Zawody rozegrane zostanà na Kanale Piastowskim w klasyfikacji 
dru˝ynowej i indywidualnej, w dwóch turach, zgodnie z „Zasadami or-
ganizacji sportu w´dkarskiego PZW”. 
Bli˝szych informacji na temat ∏owiska mo˝na zasi´gnàç na stronie in-
ternetowej: www.szczecin.kwp.gov.pl, a szczegó∏owy program zosta-
nie przes∏any jednostkom, które dokonajà formalnoÊci zg∏oszenio-
wych. Przedstawiciele zainteresowanych jednostek proszeni sà o kon-
takt telefoniczny z podinsp. Piotrem Kopniewskim, tel. s∏u˝bowy
78 18031 lub tel. kom. 504 824 620.
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Z a∏àcznik nr 1 zarzàdzenia komendanta g∏ównego
Policji (495/04) okreÊla minimalne parametry

techniczne pojazdów wykorzystywanych do pe∏nienia
s∏u˝by na trasach obj´tych centralnà koordynacjà,
m.in.: minimalna pojemnoÊç silnika – 1,8 litra, moc
– 130 KM, przyspieszenie od 0 do 100 km/h – 9 s,
pr´dkoÊç maksymalna – 200 km/h. Poza tym ABS,
2 poduszki, wspomaganie, blokada tylnych drzwi ∏àcz-
nie z oknami, usztywnione zawieszenie przystosowa-
ne do dynamicznej jazdy i inne.

– Zarzàdzenie to nie ma nic wspólnego z praktykà
i chyba nie ma jednostki, która w pe∏ni by je spe∏nia∏a
– pisze ,,alcazar’’ na internetowym forum policyjnym
(www.ifp.pl). – U mnie ˝adne auto nie spe∏nia takich
wymogów! 

NA GAZIE
Policyjni kierowcy ze Skierniewic (KMP w tym mie-
Êcie obs∏uguje 2 powiaty: grodzki, czyli miasto liczà-
ce 49 tys. mieszkaƒców, po∏o˝one na 33 km kw., i po-
wiat ziemski – 40 tys. ludzi na 754 km kw.) majà do
dyspozycji, zgodnie z naliczeniami etatowymi, 34 sa-
mochody (w tym 13 polonezów). Ale ponad po∏owa
z nich (18 szt.) przekroczy∏a ju˝ 6-letni okres u˝ywal-
noÊci. Najstarszy pochodzi z... 1990 roku. 

Kierowcy najbardziej narzekajà na to, ˝e wszystkie
radiowozy zosta∏y przerobione z benzynowych na ga-
zowe. Niby z oszcz´dnoÊci, niby na gaz mia∏o nie byç
limitów. Tymczasem limity sà nadal i, co gorsza, star-
czajà tylko na pó∏ miesiàca, a samochody straci∏y
na mocy i dynamice.

– To nie jest silnik przystosowany przez producenta
pojazdu do gazu – zgodnie twierdzà sier˝. Jaros∏aw
G∏ogowski i post. Marcin Botul z pogotowia Policji.
– My powinniÊmy mieç samochód szybki, dynamiczny,
a nie spacerowy. PojemnoÊç minimum 2 litry (benzy-
na), przyspieszenie do 100 km/h poni˝ej 10 s i nap´d
na przednie ko∏a. Koniecznie z klimatyzacjà, bo jeê-
dzimy w czarnych mundurach w najwi´ksze upa∏y,
i z regulacjà foteli, bo kierowcy si´ zmieniajà i sà ró˝-
nego wzrostu. Ponadto usztywnione zawieszenie
i wzmocnione akumulatory. – Ostatnio mieliÊmy 
interwencj´ na polnej drodze, musieliÊmy zostawiç
radiowóz na Êwiat∏ach postojowych przez 15 minut.

Wspólny jest tylko lakier
Jakiego samochodu potrzebuje Policja? 
Dyskusja na ten temat wybuch∏a w koƒcu lat 90.
Wydawa∏o si´, ˝e policjanci ju˝ nied∏ugo b´dà jeêdziç upragnionym 
przez siebie autem. Niestety, marzenia i zdrowy rozsàdek przegra∏y 
z bezradnoÊcià wobec sztywnych rygorów ustawy o zamówieniach
publicznych. DziÊ zdarza si´, ˝e w nawet niewielkim mieÊcie policjanci
je˝d˝à radiowozami ró˝nych marek. Co z tym fantem zrobiç?

�
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AWANS BEZ MOTYWACJI
Policjanci z ma∏ych jednostek b´dà przekonywaç, 
˝e jest ich ma∏o i ˝e mniejsza liczba zdarzeƒ jest
w koƒcu proporcjonalna do stanu zatrudnienia. Ich
obcià˝enie jest wi´c zbli˝one do tego, jakie majà funk-
cjonariusze w du˝ych jednostkach. Policjanci z wi´k-
szych komend wypomnà tym z mniejszych, ˝e zabój-
stwo zdarza si´ w miasteczkach raz na kilka lat,
a gangsterzy zaje˝d˝ajà tam od Êwi´ta. O ile mo˝na si´
zgodziç, ˝e na zwyk∏ych stanowiskach wykonawczych
obcià˝enie pracà mo˝e byç podobne, o tyle stanowiska
kierownicze nie dajà si´ w ˝aden sposób porównaç. Bo
jak tu mówiç, ˝e zarzàdzanie komendà powiatowà, czy
te˝ miejskà, która liczy powy˝ej 1500 etatów, wyglàda
tak samo, jak komendà poni˝ej 100 etatów? Czy ko-
mendanci i naczelnicy w tych jednostkach powinni za-
rabiaç podobnie i mieç ten sam stopieƒ etatowy? Nie. 

Obecnie komendantowi z ma∏ej, dobrze funkcjonu-
jàcej jednostki nie op∏aca si´ podjàç pracy w du˝ym
mieÊcie. Tak naprawd´ oprócz k∏opotów nic nie zy-
skuje. A wi´c po co si´ wysilaç? Komendanci woje-
wódzcy  cz´sto  dzielà  si´  spostrze˝eniami, ˝e nie
majà ch´tnych na stanowiska kierownicze. Dlaczego
tak si´ dzieje? Przez 15 lat istnienia Policji wszyscy
decydenci, wspierani przez zwiàzki zawodowe, dzieli-
li bied´ po równo. W warunkach niedoboru trudno
o racjonalny system motywacyjny. Ale dziÊ wyraênie
widaç, ˝e dalsze utrzymywanie takiego stanu nie ma
g∏´bszego sensu. Komendant komisariatu musi mieç
wyraêny cel – bodziec, aby zostaç komendantem po-
wiatowym. Ale te˝ komendant komisariatu o stanie
etatowym poni˝ej 30 osób musi widzieç sens, aby 
staraç si´ zostaç komendantem komisariatu
liczàcego 100 etatów. JeÊli nie zostanie wprowadzone
zró˝nicowanie wynagrodzenia i stopnia etatowego,
trudno b´dzie wykrzesaç motywacj´ do rozwoju ka-
riery. Trzeba wróciç do kategoryzacji biur komendy
g∏ównej, komend wojewódzkich, miejskich, powiato-
wych oraz komisariatów. 

NIKT NIE POWINIEN STRACIå 
Kategoryzacj´ jednostek trzeba przeprowadziç po uzy-
skaniu z bud˝etu pieni´dzy na znaczàce podwy˝ki.
Komendantom z jednostek pierwszej kategorii trzeba
wówczas do∏o˝yç wi´cej pieni´dzy ni˝ tym z kolej-
nych. Tak samo naczelnikom. Reszta policjantów, nie-
zale˝nie od kategorii jednostki, dosta∏aby podwy˝k´
adekwatnà do zajmowanego stanowiska. 

Reforma systemu przyzna-
wania stopni etatowych te˝ nie
dotyczy∏aby osób, które ju˝
stopnie te posiadajà. Ale nowo
powo∏ywani komendanci i na-
czelnicy muszà mieç Êwiado-
moÊç, ˝e ich droga awansu
na wy˝sze stopnie oznacza
przejÊcie do pracy w wi´kszych
jednostkach. 

A co z policjantami, którzy
pozostanà na stanowiskach
wykonawczych? Jak ich moty-
wowaç? Jednym z rozwiàzaƒ
jest stworzenie Êcie˝ki tzw.
awansu poziomego. Pierwsze,
lecz jeszcze niewystarczajàce,
kroki poczyniono ca∏kiem niedawno, stwarzajàc szan-
s´ awansu finansowego na tym samym stanowisku, 
poprzez wzrost mno˝nika (wed∏ug którego oblicza si´
wysokoÊç pensji) o 0,1 po nienagannym przepracowa-
niu ka˝dych kolejnych 2 lat. Czy sà to dzia∏ania wy-
starczajàce? Zapewne nie. Co mo˝na zrobiç wi´cej?
Nale˝y wróciç do tzw. wide∏ek, czyli mo˝liwoÊci awan-
su finansowego bez koniecznoÊci zmiany stanowiska.
Któ˝ z nas nie zna przypadku, kiedy ch´ç zarobienia
wi´kszych pieni´dzy doprowadzi∏a Êwietnego detek-
tywa, eksperta lub dzielnicowego na stanowisko kie-
rownicze, gdzie si´ m´czy∏ i sprawia∏ wy∏àcznie k∏opo-
ty nie tylko wy˝szym prze∏o˝onym, ale przede wszyst-
kim podw∏adnym? Kto z nas nie zna kazusu Êwietne-
go lekarza specjalisty, który zosta∏ nieudolnym dyrek-
torem szpitala? Wielu policjantów chcia∏oby zmieniç
swój status materialny, nie zmieniajàc rodzaju i miej-
sca pracy, stajàc si´ mistrzem w swoim fachu. Tu te˝
pomocà mog∏oby staç si´ przejÊcie do wi´kszej jed-
nostki, gdzie „wide∏ki” mog∏yby byç nieco bardziej
rozwarte w gór´. Trzeba si´ z tym problemem zmie-
rzyç. I dlatego warto ju˝ dziÊ o nim rozmawiaç. �

MIROS¸AW SKONIECZNY
dyrektor 

Gabinetu Komendanta G∏ównego Policji

Kto straci, kto zarobi?
Czy policjantom op∏aca si´ awansowaç? 
Czy warto byç prze∏o˝onym? 
Zwolenników kategoryzacji jednostek, 
czyli zró˝nicowania zarobków w zale˝noÊci
od wielkoÊci komendy, jest prawdopodobnie 
tyle samo, co przeciwników.
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Policja przez lata polemizowa∏a z Panem,
uwa˝ajàc, ˝e liczba przest´pstw
niezg∏oszonych jest ni˝sza ni˝ ta, którà Pan
przytacza∏ w swoich raportach. Nikt nie
chcia∏ uwierzyç, ˝e ponad 60 proc. ofiar nie
zg∏asza zaistnienia przest´pstwa Policji. Tak
by∏o do czasu, gdy KGP zamówi∏a w OBOP
badania na temat ciemnej liczby. Wtedy
okaza∏o si´, ˝e Siemaszko ma racj´.

– Sam mówi´, ˝e Êwiat si´ zmienia. Pew-
nie pora ju˝ odejÊç. Nawet ostatnio dosta-
∏em Medal za Zas∏ugi dla Policji. No pro-
sz´, do czego to dosz∏o (Êmiech). Ale po-
wa˝nie rzecz bioràc, to dobrze, ˝e Policja
uÊwiadamia sobie istnienie problemu.
Przest´pstwa w Polsce zg∏asza przeci´tnie
oko∏o 40 proc. ofiar, z tym ˝e w przypadku
niektórych czynów (np. drobne kradzie˝e)
– poni˝ej 30 proc. Pocieszajàce jest jednak
to, ˝e odsetek przest´pstw zg∏aszanych
systematycznie wzrasta. Ciesz´ si´ rów-
nie˝, ˝e Policji starczy∏o odwagi, aby prze-
prowadziç w∏asne badania wiktymizacyjne.
Podobne analizy – i to na bardzo du˝ych
próbach – sà przecie˝ od lat wykonywane
w innych krajach. 

JeÊli w Polsce ciemna liczba powoli maleje
i równoczeÊnie KGP og∏asza, ˝e w roku 2004
odnotowa∏a mniej przest´pstw, to czy, Pana
zdaniem, mo˝na stwierdziç, ˝e Polska staje
si´ rzeczywiÊcie coraz bardziej bezpieczna? 

– Tak. Ostro˝nie mog´ powiedzieç, ˝e
mamy w Polsce do czynienia z realnym,
a nie tylko statystycznym spadkiem prze-
st´pczoÊci. Ostro˝nie, bo wcià˝ trzeba to
badaç. Zresztà zawsze zwraca∏em uwag´,
˝e Polska tylko w niektórych kategoriach
przest´pstw nale˝y do krajów bardzo nie-
bezpiecznych. Dotyczy∏o to zw∏aszcza kra-
dzie˝y samochodu oraz rozbojów. Tu by∏a
i jest tragedia. Co roku w Polsce na ka˝-
de 1000 osób 18 pada ofiarà rozboju, pod-
czas gdy w Anglii – 12, we Francji – 11,
a w USA – tylko 6. Przest´pstwo to zg∏asza
u nas zaledwie 40 proc. ofiar, w Belgii – 47,
w Holandii – 63, a w Danii – nawet 73 
procent.

Czy mamy szans´, by spadek przest´pczoÊci
utrzyma∏ si´ w Polsce przez d∏u˝szy czas?

– Generalnie oczekuj´, ˝e w ciàgu naj-
bli˝szych kilku lat b´dzie nast´powa∏ dal-

szy spadek przest´pczoÊci pospolitej, ale,
˝eby by∏o Êmieszniej, nie b´dzie to wcale
zas∏uga Policji.

Za wzrost przest´pczoÊci winimy Policj´,
a za spadek…?

– B´dzie on po prostu skutkiem zmniej-
szania si´ liczebnoÊci grupy szczególnego
ryzyka przest´pczego, którà – na ca∏ym
Êwiecie zresztà – stanowià m´˝czyêni
w wieku od 16 do 24 lat. W zwiàzku z wkra-
czaniem w doros∏oÊç roczników ni˝u demo-
graficznego grupa ta b´dzie mniej liczna
ni˝ obecnie, a zatem spodziewam si´, ˝e
i przest´pczoÊç si´ zmniejszy.

Zgoda, ale chyba bez pracy policjantów
by∏oby to ma∏o mo˝liwe. Wróçmy do ciemnej
liczby. Dzieli Pan przest´pstwa
na niezg∏oszone i zg∏oszone, te drugie zaÊ
– na przyj´te i nieprzyj´te. Ta ostatnia
kategoria jest bardzo ciekawa: zg∏oszone 
i nieprzyj´te.

– Sam da∏em si´ nabraç, kiedy zg∏osi∏em
kradzie˝. Policjant gorliwie spisa∏ moje ze-
znania na maszynie i da∏ mi je do podpisa-

Kreatywna statystyka

Rozmowa z prof. dr. hab. Andrzejem
Siemaszko – dyrektorem Instytutu
Wymiaru SprawiedliwoÊci
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nia. Dopiero po wyjÊciu z komisariatu
uÊwiadomi∏em sobie, ˝e by∏a to zwyk∏a
kartka, a nie protokó∏. Zniech´canie per-
swazjà, zapisywanie na kartkach, w zeszy-
tach dy˝urnego, odwiedziny dzielnicowych
zamiast prowadzenia dochodzeƒ – to doÊç
znane sposoby markowania przyj´cia zg∏o-
szenia. Martwi mnie zresztà znikoma liczba
post´powaƒ dyscyplinarnych i karnych,
które dotyczy∏yby nadu˝yç w tej dziedzinie.
Czy˝by Policja nie dostrzega∏a problemu?

Przecie˝ ciemna liczba przest´pstw maleje,
wzrasta zaufanie do Policji...

– Ale ocena jej skutecznoÊci nie jest wy-
soka. Przed kilku laty Policja w Polsce za-
niecha∏a publikowania liczby wykrytych
przest´pstw w sytuacji, gdy sprawca
w chwili zg∏oszenia by∏ nieznany. Poziom
tej wykrywalnoÊci by∏ i, jak podejrzewam,
jest nadal katastrofalny.

Policja uwa˝a∏a, ˝e taki sposób
odnotowywania wykrywalnoÊci pomija
zatrzymania w poÊcigu i na goràcym uczynku
oraz te wszystkie wykrycia, które wynikajà
z w∏asnej aktywnoÊci, gdy wiedza
o zaistnieniu przest´pstwa jest zdobywana
przez policjanta wraz z informacjà
o sprawcy.

– No to trzeba by∏o te przypadki 
wyraênie w statystyce wyodr´bniç, a nie
likwidowaç wa˝ny wskaênik. Zresztà, 
delikatnie mówiàc, mam sporo zastrze-
˝eƒ do sposobu obliczania wskaêników
wykrywalnoÊci przez Policj´. Nie mówi´
tu tylko o zawy˝aniu liczby wykrytych
sprawców przez sztuczne dzielenie spraw
gospodarczych, zw∏aszcza dotyczàcych
w∏asnoÊci intelektualnej, czy o – bodaj
jeszcze bardziej rozpowszechnionym pro-
cederze – korzystaniu, w zale˝noÊci
od potrzeb, z konstrukcji czynu ciàg∏ego
i ciàgu przest´pstw. Znacznie bardziej
podejrzane wydajà mi si´ wskaêniki wy-
krywalnoÊci – w poszczególnych woje-
wództwach, a zw∏aszcza w du˝ych
oÊrodkach miejskich. Jak to mo˝liwe, ˝e
w miastach o porównywalnej wielkoÊci
tak bardzo ró˝ni si´ poziom wykrywalno-
Êci kradzie˝y pojazdów czy te˝ rozbojów?
Trudno mi uwierzyç, by w jednej metro-
polii udawa∏o si´ wykryç zaledwie kilka
procent sprawców, w drugiej zaÊ – majà-
cej te same warunki prawne, materialne
oraz techniczne 6–7 razy wi´cej. Warto
by wi´c wreszcie wziàç pod lup´ przyczy-
ny tych zadziwiajàcych dysproporcji we
wskaênikach wykrywalnoÊci.

Mo˝e po prostu ten lepszy dobrze
zorganizowa∏ swojà prac´, ma pe∏niejsze
i g∏´bsze rozpoznanie, wi´ksze
doÊwiadczenie. 

– Nie pozwoli∏oby to na a˝ tak du˝e 
ró˝nice mi´dzy jednostkami.

Co robiç, aby zmniejszaç nadu˝ycia zwiàzane
z rejestrowaniem przest´pstw? 

– RównoczeÊnie sprawdzaç, jak ludzie
oceniajà skutecznoÊç Policji, jakie majà
do niej zaufanie. Obok oczywistego bagate-
lizowania spraw przez ofiary powa˝nà przy-
czynà niezg∏aszania przest´pstw jest bo-
wiem brak wiary w skutecznoÊç Policji. 
Innym sposobem redukcji ciemnej liczby
by∏oby zmniejszanie udr´ki biurokratycz-
nej zwiàzanej ze zg∏oszeniem sprawy. Prze-
cie˝ to horror, aby poÊwi´caç drobnej kra-
dzie˝y wi´cej czasu przy biurku, opisujàc jà
w protoko∏ach, ni˝ na ulicy w poszukiwaniu
sprawcy.

Pami´tam jednak, ˝e by∏ Pan przeciwnikiem
post´powania rejestrowego.

– A czy ono zmniejszy∏o biurokracj´?
Nie. W zamian za to stworzy∏o wÊród cz´Êci
policjantów przekonanie, ˝e sà sprawy, któ-
rymi w ogóle nie warto si´ zajmowaç. 

Wiele z tych spraw bywa jednak podj´tych
przez Policj´ z rejestru.

– Poczekajmy z ocenà. Za kilka lat 
b´dzie mo˝na porównaç sytuacj´ sprzed
wprowadzenia post´powania rejestrowego
i po jego wprowadzeniu. Jestem ciekaw,
czy czasem nie oka˝e si´, ˝e doprowadzi∏o
to do tego, i˝ Policja przesta∏a interesowaç
si´ drobnà przest´pczoÊcià.

Wracajàc do sposobów likwidowania
nadu˝yç statystycznych, czy uwa˝a Pan, ˝e
sytuacj´ uzdrowi∏oby po∏àczenie statystyki
przest´pstw i wykroczeƒ? 

– Ale˝ tak. Nie widz´ racjonalnych prze-
s∏anek do utrzymywania tego sztucznego
podzia∏u na przest´pstwa i wykroczenia,
innymi s∏owy – tzw. przest´pstw przepo∏o-
wionych. Z∏odziej jest z∏odziejem. Kiedy
kradnie, liczy na jak najwi´kszy ∏up, nie zaÊ
na marne 249 z∏otych, by zostaç sprawcà

wykroczenia, a nie przest´pstwa. Nawia-
sem mówiàc, pokusa przesuwania czynów
do kategorii wykroczeƒ jest w Policji rów-
nie˝, znów ostro˝nie mówiàc, znaczna. No
i jeszcze jedna wa˝na sprawa. Zjawisko 
rejestrowania przest´pczoÊci przez poli-
cjantów trzeba stale monitorowaç. To prze-
cie˝ podstawowy styk Policji ze spo∏eczeƒ-
stwem. Po to przychodz´ do policjanta, aby
si´ sprawà zajà∏, a nie zbywa∏ mnie, chcàc
mieç dobre wyniki w statystykach.

Pewnie temu wszystkiemu powinny
towarzyszyç zmiany w polityce karnej, 
które pozwala∏yby zatrzymanego przest´pc´
sprawiedliwie ukaraç? 

– Tak, oczywiÊcie. WÊród przyczyn nie-
zg∏aszania przest´pstw jest tak˝e brak 
wiary w to, ˝e sprawca, nawet gdy zostanie
schwytany, poniesie stosownà kar´. Nie
wierzà w to ani pokrzywdzeni, i dlatego
mi´dzy innymi nie zg∏aszajà przest´pstw,
ani te˝ policjanci, co skutecznie studzi ich
zapa∏ do Êcigania sprawców. JeÊli policjant
ma ÊwiadomoÊç, ˝e gdy zatrzyma, dajmy
na to, z∏odzieja kieszonkowego, a ten ju˝
nast´pnego dnia b´dzie z powrotem upra-
wia∏ swà radosnà twórczoÊç – bo dostanie
najpewniej rok w zawieszeniu na 2 lata – to
taki funkcjonariusz ma doprawdy umiarko-
wany entuzjazm, by si´ za przest´pcami
uganiaç. I w sumie trudno mu si´ dziwiç...
Ca∏y czas powtarzam, ˝e naprawy w Polsce
wymaga ca∏y obszar Êcigania przest´pstw
i wymiaru sprawiedliwoÊci, poniewa˝ 
stanowi on system naczyƒ po∏àczonych. �

Rozmawia∏ PAWE¸ BIEDZIAK
zdj. Pawe∏ Ostaszewski

Zapraszamy wszystkich do dyskusji na te-
mat policyjnej statystyki i problemów
z nià zwiàzanych: 

gazeta.listy@policja.gov.pl
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Testowaniem pistoletów najcz´Êciej
u˝ytkowanych przez polskich
policjantów zajà∏ si´ znawca militariów,
wiceprzewodniczàcy
ds. wydawniczych
Agencji Lotniczej
Altair 
Wojciech ¸uczak.

P-64

– Pistolet robiony wed∏ug starych zasad,

dostosowany do masowej produkcji, a nie

komfortu strzelca. Bioràc go do r´ki od ra-

zu odnosi si´ wra˝enie, ˝e trzyma si´ broƒ

zdecydowanie starej daty. Policjanci mogà

byç przyzwyczajeni do P-64, ale to kon-

strukcja mo˝e ciekawa dla hobbysty, a nie

pistolet na XXI wiek, gdy od broni wyma-

ga si´ skutecznoÊci. Najwi´ksza wada to

anachroniczny, jednorz´dowy magazynek

o ma∏ej pojemnoÊci. Do tego ma on bardzo

ci´˝kà spr´˝yn´ – ostatni nabój trzeba wci-

skaç, u˝ywajàc naprawd´ du˝ej si∏y.

Wprawdzie przyrzàdy celownicze nie sà

oznakowane, ale mam wra˝enie, ˝e sama

broƒ jest doÊç celna. Odrzut wyst´puje,

ale nie tak silny, by sprawiaç wi´ksze pro-

blemy. Broƒ natomiast sypie ∏uskami, jak

chce – jedna trafi∏a mnie w szyj´!

P-83

– Wra˝enia takie sobie. Zdecydowanie lep-

szy uchwyt, dzi´ki czemu pistolet le˝y w r´ku

lepiej ni˝ P-64, ale odczuwa∏em, ˝e, nawet

przy mocnym trzymaniu, i tak jest nieco nie-

stabilny. Nie po raz pierwszy wydaje mi si´, ˝e

ta broƒ „do∏uje”, ale mo˝e to byç tylko kwe-

stia mojego braku przyzwyczajenia, bo rzadko

strzelam z P-83. Magazynek jest minimalnie

lepszy ni˝ w P-64, nie tylko ma wi´kszà po-

jemnoÊç, ale i troch´ ∏atwiej go za∏adowaç.

Wygodniejszy jest sposób wymiany magazyn-

ków. Lepiej widzi si´ przez przyrzàdy celow-

nicze. Mimo wszystko, gdybym mia∏ wybieraç

mi´dzy P-64 a P-83, wzià∏bym starszy pistolet.

JakoÊ lepiej mi si´ strzela∏o, no i celniej.

Glock 17

– Pierwszy raz strzela∏em z tego pisto-

letu. Bardzo dobra konstrukcja magazyn-

Test „klamek” (3)

ka. Amunicj´ ∏aduje si´ szybko, ∏atwo,

mog∏aby to zrobiç nawet kobieta z tipsa-

mi. Wymiany magazynków mo˝na doko-

naç b∏yskawicznie. Pistolet dobrze te˝

le˝y w r´ku. Na poczàtku by∏em nieco

rozczarowany, bo d∏ugo pokonuje si´

bezpiecznik spustowy, przez co uciek∏

mi pierwszy strza∏. Trzeba si´ jednak

po prostu do tego przyzwyczaiç, a wtedy

oka˝e si´, ˝e to broƒ bardzo celna, tym

bardziej ˝e ma precyzyjne przyrzàdy ce-

– Styl, który lubi´ stosowaç, zosta∏

opracowany przez komandosów po∏udnio-

woafrykaƒskich, a u˝ywany jest przez ró˝-

ne formacje. Polega na w∏o˝eniu nad ka-

b∏àk, przed j´zykiem spustowym kciuka

d∏oni wspomagajàcej i asekurowaniu broni

resztà palców. Ja nauczy∏em si´ tego

w Afganistanie. Uwa˝am, ˝e jest efektyw-

ny, zapewnia bardzo dobrà kontrol´

nad bronià i szybkoÊç namierzania celów. 
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P-64 P-83 Glock 17 Walther P99

chwyt broni

komfort obs∏ugi 
(ergonomicznoÊç usytuowania
mechanizmów, ∏atwoÊç obs∏ugi)

∏atwoÊç wymiany magazynków
(i ∏atwoÊç  ich ∏adowania)

przyrzàdy celownicze 

odrzut (i powrót do linii strza∏u)

si∏a ognia (pojemnoÊç magazynka)

celnoÊç

–

–

–

–

–

lownicze. Po kolejnych próbach, gdy go

wyczu∏em, uwa˝am, ˝e glock jest super-

pistoletem. Gdyby mia∏o si´ w∏asnego

glocka do treningu, szybko mo˝na by

osiàgnàç znakomite efekty, jeÊli chodzi

o celnoÊç.

Walther P99 (radomski)

– Magazynek ∏aduje si´ gorzej ni˝

mo˝na by si´ spodziewaç po nowocze-

snej dwurz´dówce. Trzeba si´ przyzwy-

czaiç do bardzo d∏ugiego, wr´cz irytujà-

cego, spustu przy pierwszym strzale. I,

mo˝e to moje subiektywne wra˝enie, ale

jest doÊç g∏oÊny. Broƒ jest jednak dobrze

wywa˝ona i nieêle le˝y w r´ku ze wzgl´-

du na ∏adnie wyprofilowany chwyt. Chy-

ba bardziej odpowiada on osobom o du-

˝ych d∏oniach; ja mam ma∏e, a mimo to

nie mia∏em problemów. Przyrzàdy celow-

nicze sà czytelne i oznakowane. Na plus

zaliczy∏bym równie˝ konstrukcj´ kab∏à-

ka, umo˝liwiajàcà strzelanie „moim” sty-

lem. MyÊl´, ˝e walther odpowiada∏by mi,

gdybym tylko przyzwyczai∏ si´ do tego

d∏ugiego spustu. ■
Strzelanie poprowadzi∏, opinie zanotowa∏: 

PRZEMYS¸AW KACAK
zdj. Wojciech Basiƒski i archiwum
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Najcz´stsze formy przyj´ç
Poranne Êniadanie – rozpoczyna si´ mi´-

dzy 7.30 a 8.30, trwa oko∏o godziny. W trak-

cie konsumpcji rozmowa ma charakter to-

warzyski, dopiero przy kawie uczestnicy

przechodzà do tematów s∏u˝bowych.

Âniadanie – mo˝e mieç zarówno charakter ofi-

cjalny, jak i roboczy, byç okazjà do nieformalnej

wymiany poglàdów. Odbywa si´ zazwyczaj

od 12.30 do 15.00. Osoby zaproszone obowià-

zuje punktualnoÊç.

Koktajl – organizowany w godzinach popo∏u-

dniowych dla wi´kszej liczby osób. Trwa oko∏o

dwóch godzin. GoÊcie stojà. Serwowane sà na-

poje i przekàski. Uczestników spotkania nie

obowiàzuje punktualnoÊç.

Przyj´cie typu koktajlowego – trwa od 18.30

do 20.30 lub od 19.00 do 21.00. GoÊcie stojà.

Podawane sà przekàski i dania goràce.

Lampka wina – organizowana przy okazji wy-

stawy, wernisa˝u, pokazu. Trwa od 15 do 30

minut i nie zobowiàzuje do podania przekàsek.

Przyj´cie bufetowe – mo˝e byç wydawane

w porze kolacji lub lunchu. Zaproszone osoby

przychodzà o wyznaczonej godzinie i obs∏ugu-

jà si´ same.

Obiad – ma charakter najbardziej uroczysty ze

wszystkich przyj´ç. Zwykle rozpoczyna si´

o 20.00. Zapraszana jest ograniczona liczba go-

Êci. Obowiàzuje punktualne przybycie i ubiór

okreÊlony w zaproszeniu.

Garden party – odbywa si´ w ogrodzie,

uczestniczy w nim wi´ksza liczba osób. 

Zasady post´powania
Zaproszenie goÊci na przyj´cie – wskazane,

aby zrobiç to minimum dwa tygodnie

przed planowanym terminem. Stosowane sà

ró˝ne formy – osobiÊcie, telefonicznie, listow-

nie. Cz´sto u˝ywa si´ tak˝e kart zaprosze-

niowych. Powinny si´ na nich znaleêç takie

informacje, jak: imi´ i nazwisko oraz tytu∏ oso-

by zapraszajàcej, imi´ i nazwisko osoby zapra-

szanej, data, godzina i miejsce przyj´cia oraz

informacje o jego formie, okreÊlenie okazji wy-

dawania przyj´cia. W prawym dolnym rogu kar-

ty zamieszcza si´ skrót francuski R.S.V.P. –

prosz´ odpowiedzieç. Poni˝ej podaje si´ te˝

numer telefonu. Osoba zapraszana powinna

potwierdziç swój udzia∏. Bywa, ˝e stosowany

jest równie˝ skrót P.M. – dla pami´ci – gdy da-

nà osob´ zaprosiliÊmy wczeÊniej, np. telefo-

nicznie, a ona je przyj´∏a. Zaproszenie na przy-

j´cie urzàdzane wieczorem powinno zawieraç

te˝ informacj´ o rodzaju stroju, jaki b´dzie

obowiàzywa∏.

Powitanie. Podczas przyj´ç oficjalnych

przy drzwiach wejÊciowych goÊci wita gospo-

darz.

Rozsadzenie przy stole. Zale˝y od liczby

uczestników przyj´cia i mo˝liwoÊci lokalo-

wych. Zawsze nale˝y pami´taç, ˝e gospodarz

i g∏ówny goÊç zajmujà miejsce w centrum – na-

przeciwko, a gdy stó∏ ma odpowiednià

szerokoÊç, obok siebie. Warto wiedzieç, ˝e

miejsca majà ró˝nà rang´, dlatego rozsadzajàc

pozosta∏ych, trzeba przestrzegaç zasady prece-

dencji (pisaliÊmy o tym w numerze sierpnio-

wym miesi´cznika „Policja 997”).

Na uroczystoÊciach z liczbà osób wi´kszà ni˝

osiem umieszcza si´ na stole karteczki u∏atwia-

jàce zaj´cie miejsca. Majà one format biletu wi-

zytowego, zawierajà imi´ i nazwisko, bez tytu-

∏ów danej osoby. ■
Opracowa∏a GRA˚YNA BARTUSZEK

Konsultacja – Grzegorz Chmielewski, 
zast´pca dyrektora Protoko∏u Dyplomatycznego MSZ

Zaproszenie na przyj´cie

Fakty i plotki
Policyjnym urz´dnikom z KGP uda∏a si´

sztuka nie lada. Wsadzili na konia dwóch mi-

nistrów. Janika i Szmajdziƒskiego. Okaza∏o si´

bowiem, ˝e komendanci wojewódzcy z Bydgoszczy i Bia∏egostoku

zostali najprawdopodobniej powo∏ani z naruszeniem przepisów. Czy

to oznacza, ˝e wszystkie decyzje „pierwszej” z Kujawsko-Pomorskie-

go i „pierwszego” z Podlaskiego sà niewa˝ne? Niby nie, ale gdyby si´

ktoÊ odwo∏a∏ do sàdu administracyjnego, to... Jaja jak arbuzy. Kadrow-

cy i prawnicy bronià si´, ˝e tylko wykonywali rozkazy, ˝e taka by∏a

wola polityczna itd., itp. No, brawo, te nawiàzania do tradycji peere-

lowskiej sà bardzo na miejscu. A swojà drogà, kto pisze rozporzàdze-

nia tak, ̋ e zamykajà one ca∏kowicie drog´ komendantom i ministrom

do rozwiàzaƒ, których nie zabrania ustawa? Gdzie w ustawie o Poli-

cji jest mowa o tym, ˝e komendantem wojewódzkim musi byç magi-

ster albo ˝e trzeba mieç ileÊ tam lat sta˝u, aby zostaç ,,pierwszym’’ 

w województwie? Nigdzie. To dlaczego rozporzàdzenie wydane

na podstawie ustawy zaw´˝a nieodwracalnie prawo wyboru komen-

dantowi i ministrowi? 

Kolejnym wyczynem biurokratów by∏a próba wystrychni´cia

na dudka co najmniej kilkuset policjantów, którzy zdali egzaminy i zo-

stali zakwalifikowani do WSPol. w Szczytnie. Ch∏opcy ju˝ spakowali

walizy i plecaki, a tu przysz∏a do nich wiadomoÊç, ˝e nigdzie nie po-

jadà. Ze studiów nici, bo zmieni∏o si´ rozporzàdzenie, które zamkn´-

∏o drog´ do Szczytna wszystkim osobom bez magisterium i etatu 

oficerskiego. Zmieniono regu∏y gry. Na lepsze? Pewnie tak. Ale 

dlaczego w trakcie gry? Na szcz´Êcie jednak nie wszystko stracone.

KtoÊ màdry dostrzeg∏ w kandydatach ludzi i postanowi∏ im pomóc.

Jest du˝a szansa, ˝e trafià do WSPol.

Idzie nowe. Dobór trwa. Zg∏asza si´ m∏odzie˝, ze znajomoÊcià j´-

zyków, po wy˝szych magisterskich studiach, cz´Êç ma ukoƒczone na-

wet dwa kierunki. A ˝e w wi´kszoÊci sà to... kobiety, przysz∏oÊç Poli-

cji jawi si´ w ró˝owych barwach. ■
PAWE¸ BIEDZIAK

PS. A w MSWiA zacz´∏a si´ ju˝ ewakuacja. G∏ównie na Wschód.

No i dobrze.

Przyj´cia pozwalajà nawiàzywaç nowe
znajomoÊci, stwarzajà okazj´ do wymiany
poglàdów, s∏u˝à zacieÊnianiu przyjaêni.
Coraz cz´Êciej organizowane sà przez
policjantów, zw∏aszcza przy okazji spotkaƒ
z funkcjonariuszami z innych krajów. 
Bywa, ˝e zaproszenie na przyj´cie dociera
ju˝ nie tylko do komendanta, ale tak˝e 
do jego podw∏adnych.
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Dobór do Policji trwa

– Kazek, ty Êlàski pieronie!
– Ja, a Ty Antek nie?

Alles gut

Pojazdy 
z przetargu

Wielb∏àd 2005 –  taƒszy nast´pca ARO

Krowa 5002 – pali mniej ni˝ wielb∏àd
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Szanowni Paƒstwo!

Z wielkà przyjemnoÊcià zapraszamy wszystkich odwiedzajàcych
Warszaw´ do zamieszkania w hotelu KARAT. Serdecznie witamy 
goÊci przyje˝d˝ajàcych do stolicy zarówno prywatnie, jak i s∏u˝bo-
wo. Mile widziane sà tak˝e zorganizowane grupy turystyczne. 
Dla funkcjonariuszy Policji przebywajàcych w Warszawie s∏u˝bowo
oferujemy du˝e zni˝ki. 

Hotel nasz zlokalizowany jest w centrum miasta, w cichej, wil-
lowej okolicy, w pobli˝u Parku ¸azienkowskiego i Belwederu.  

Dysponujemy 38 pokojami: 1- i 2-osobowymi o podwy˝szonym
standardzie, wyposa˝onymi w telefony, radia, telewizj´ satelitarnà,
z dost´pem do Internetu. Mamy te˝ monitorowany ca∏à dob´ 
bezp∏atny parking oraz dwie klimatyzowane, wielofunkcyjne sale
konferencyjne, wyposa˝one w niezb´dny sprz´t audiowizualny 

Nasz adres:
Hotel KARAT
ul. S∏oneczna 37, 00-789 Warszawa
tel. (0-22) 601-44-11, 849-33-19, 849-84-54,
849-15-89
fax (0-22) 849-52-94
e-mail: hotelkarat@hotelkarat.pl
www.hotelkarat.pl

DLA POLICJANTÓW

w delegacji

ZNI˚KI!

(du˝a sala – do 25 osób, ma∏a – do 12). Ch´tnych zapraszamy
do hotelowej restauracji czynnej od 7.00 do 22.00 oraz do koktajl-
baru otwartego od 16.00 do 24.00. SpecjalnoÊcià restauracji sà
znakomite tradycyjne potrawy polskie. Na ˝yczenie goÊci organizu-
jemy w niej bankiety, imprezy oraz kameralne spotkania. Dla sta-
∏ych klientów przygotowujemy indywidualne oferty wed∏ug wskaza-
nych potrzeb.

Zapraszamy Paƒstwa do zapoznania si´ ze szczegó∏owà ofertà
cenowà na naszej stronie internetowej: www.hotelkarat.pl

Mamy nadziej´, ˝e, planujàc przyjazd do Warszawy lub te˝ 
zorganizowanie imprezy, wybierzecie Paƒstwo nasz hotel, a my 
do∏o˝ymy wszelkich staraƒ, aby wybór ten sta∏ si´ dla Paƒstwa 
niezapomnianym prze˝yciem.

Dyrekcja hotelu KARAT

Hotel KARAT zaprasza




