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Owolnà Polsk´ zmagali si´ przed laty powstaƒcy warszawscy,

wyst´pujàc z bronià przeciwko Niemcom i z odwagà wobec

Rosjan. WolnoÊç by∏a te˝ marzeniem robotników i wszystkich,

którzy ich wsparli w polskim Sierpniu 1980 roku. Pami´tamy

„o tych dniach pe∏nych nadziei…”, bo wielu Polaków poczu∏o

wówczas po raz pierwszy, „˝e sà teraz wreszcie u siebie”. 

Dzisiaj ochrona zdobytej wolnoÊci staje si´ trudnym zadaniem.

Po zamachach terrorystycznych w Londynie i Egipcie przedstawi-

ciele wszystkich s∏u˝b w Polsce zapewniajà, ˝e nasz kraj jest przy-

gotowany na wypadek aktów terroryzmu. Prawda jest jednak du-

˝o bardziej skomplikowana. Od poczàtku lat 90. wiele obszarów

zarzàdzanych dotàd przez w∏adze centralne sta∏o si´ domenà sa-

morzàdu. To jemu podlegajà s∏u˝by drogowe, energetyczne, po-

gotowie ratunkowe i szpitale. A Policja i Paƒstwowa Stra˝ Po˝ar-

na sà nadal podporzàdkowane ministrowi spraw wewn´trznych

i administracji. Na pytanie, kto dowodzi∏by akcjà ratunkowà

w wypadku zamachu terrorystycznego, odpowiedê w polskich wa-

runkach wcale nie jest taka prosta. A kryzys wymaga silnego i ja-

sno zdefiniowanego przywództwa. Rozmyte kompetencje i odpo-

wiedzialnoÊç prowadzà bowiem do chaosu. Ustawa, która mog∏a-

by uporzàdkowaç zarzàdzanie w sytuacjach kryzysowych, dotàd

– niestety – nie powsta∏a. 

Oddajàc ho∏d ofiarom zamachów w Londynie i w Egipcie, z sza-

cunkiem trzeba wspomnieç o s∏u˝bie polskich ˝o∏nierzy w Iraku.

Dzisiaj oni stojà w pierwszym szeregu, broniàc naszej

wolnoÊci i naszego bezpieczeƒstwa. Wojna, w jakiej

biorà udzia∏, ka˝e si´ jednak powa˝nie zastanowiç

nad kszta∏tem wspó∏czesnych si∏ zbrojnych. Wróg nie

chce walczyç na otwartym froncie. Uderza znienacka.

Przeciwstawiç mu mo˝na raczej si∏y o charakterze po-

licyjno-militarnym ni˝ tradycyjnie rozumianà regularnà armi´.

Rozbudowa jednostek typu GROM staje si´ koniecznoÊcià. Dla-

czego wi´c oddzia∏ tworzony przed laty przez genera∏a Petelic-

kiego i doskonalony póêniej przez pu∏kownika Polko ma wcià˝

problemy? 

Nie sposób uniknàç w tym momencie dyskusji o oddzia∏ach 

antyterrorystycznych w Policji. Jeden, du˝y, centralny odzia∏ (ZOA)

w Warszawie musi byç, zdaniem fachowców, mobilny (samolot

transportowy, nowoczesne Êmig∏owce). Inaczej, docierajàc po up∏y-

wie kilku lub kilkunastu godzin na miejsce zagro˝enia, nikomu

do niczego nie b´dzie potrzebny. Znikome dotychczasowe wykorzy-

stanie ZOA przez poszczególne komendy wojewódzkie potwierdza,

˝e bez pilnej inwestycji w lotnicze Êrodki transportu oddzia∏ traci

racj´ bytu. Przypomnieç trzeba to wszystko w∏aÊnie teraz, gdy

w mediach pe∏no jest urz´dowych zapewnieƒ o przygotowaniu 

Polski do skutecznego przeciwdzia∏ania aktom terroryzmu. ■
PAWE¸ BIEDZIAK

gazeta.listy@policja.gov.pl
PS. Czekamy na telefony, listy, propozycje tematów, reakcje

na zamieszczone teksty. Najciekawsze wypowiedzi zamieÊcimy

na ∏amach naszego miesi´cznika oraz na stronie internetowej

www.gazeta.policja.pl
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Wydarzenia z ostatnich kilku miesi´cy

ods∏oni∏y naros∏y wrzód na ciele pol-

skiej Policji. Nie dosz∏oby do tego, gdyby nie

stworzenie przez kadrowców rodem ze S∏u˝by

Bezpieczeƒstwa (SB) siatki zale˝noÊci i po-

wiàzaƒ. Elementem patologii jest to, ˝e gromadzona wiedza o prze-

st´pczych powiàzaniach w ramach formacji nie by∏a wykorzystywa-

na do oczyszczania Policji, ale s∏u˝y∏a i s∏u˝y walce wewn´trznych

koterii. Konieczna jest nie kolejna deklaratywna reforma, lecz

zmiana zasadnicza – POWRÓT POLICJI DO S¸U˚BY. Prawo

i SprawiedliwoÊç (PiS) ma plan pierwszych dzia∏aƒ, jakie musi

przeprowadziç w tej dziedzinie nowy rzàd. Chcemy, aby Policja po-

wróci∏a do s∏u˝by, obywatele odzyskali wiar´ w jej skutecznoÊç,

a policjanci dum´ z tego, ˝e s∏u˝à w tej formacji. 

• Policji nie sà potrzebne kolejne „reformy” KGP, przygotowy-

wane przez „uk∏ad pu∏kownikowsko-generalski”, które prze-

prowadzane sà w jego interesie, w celu stworzenia kolejnej

grupy posad do obj´cia. W Policji znów muszà zaczàç obowià-

zywaç: rozkaz, dyscyplina, honor. 

• Komendant g∏ówny musi byç realnym dowódcà tej formacji,

a KGP jego sztabem. Zerwaç nale˝y z tradycjà komendanta

g∏ównego jako gracza skupionego na walkach polityczno-perso-

nalnych. 

• Wy˝sze szczeble dowodzenia Policjà (komendy wojewódzkie

i komenda g∏ówna) muszà byç nastawione na koordynacj´ 

i s∏u˝b´ wobec jednostek, które walczà z przest´pczoÊcià

i chronià obywateli: komend miejskich, powiatowych, komisa-

riatów oraz CBÂ. 

• KGP musi stworzyç skuteczny mechanizm operacyjnego za-

bezpieczenia funkcjonariuszy. Obecne Biuro Spraw Wewn´trz-

nych nie jest w stanie wype∏niaç tego zadania. 

• Trzeba rozbiç siatk´ powiàzaƒ wytworzonych w Policji przez

ludzi dawnej SB. Praca w komunistycznej SB powinna elimino-

waç ze stanowisk kierowniczych i dowódczych oraz stanowiç

negatywnà przes∏ank´ oceny przydatnoÊci do s∏u˝by. 

• Szeregi Policji musi zasiliç grupa ludzi znajàcych prac´ s∏u˝b

mundurowych. Do polityki kadrowej

nale˝y wprowadziç procedury prze-

strzegania standardów. Funkcjona-

riusze, którzy dochowujà norm

etycznych i zawodowych, powinni

mieç pewnoÊç, ˝e zostanà im stwo-

rzone mo˝liwoÊci twórczej pracy

i awansu. ■
LUDWIK DORN

przewodniczàcy Klubu Parlamentarnego 
Prawa i SprawiedliwoÊci

Platforma Obywatelska

Poprawiajàc funkcjonowanie Policji, trzeba

wystrzegaç si´ gwa∏townych i radykalnych

zmian, rozmaitego rodzaju likwidacji i prze-

kszta∏ceƒ struktur bez rzetelnej oceny ju˝ ist-

niejàcych. Znacznie wa˝niejsi od struktur

sà ludzie, którzy kierujà Policjà. Powinny to byç osoby o niepo-

szlakowanej opinii, nieobcià˝one pracà w SB. Trzeba daç im samo-

dzielnoÊç w dzia∏aniach i rozliczaç z efektów pracy, a nie r´cznie

sterowaç. Zawsze by∏em zwolennikiem zasady maksymalnej samo-

dzielnoÊci i niezale˝noÊci w dzia∏aniu, z jednoczesnà pe∏nà odpo-

wiedzialnoÊcià za pope∏nione b∏´dy. Premier i minister spraw we-

wn´trznych majà prawo wybraç na stanowisko komendanta g∏ów-

nego osob´, której ufajà. Ale zarówno szef Policji, jak i nast´pni

w drabinie s∏u˝bowej funkcjonariusze te˝ powinni mieç prawo wy-

bierania swoich wspó∏pracowników, bez jakichkolwiek nacisków

politycznych. 

W 2002 roku SLD odsun´∏o samorzàdy powiatowe od wp∏ywu

na Policj´. Centralizacja mia∏a po∏o˝yç kres politycznym i bizneso-

wym sitwom. Nic takiego si´ nie sta∏o. èle dobrano lekarstwo.

Skandale, jakie dotkn´∏y zarówno Policj´, jak i resort spraw we-

wn´trznych, jasno wskazujà, ˝e problem tkwi gdzie indziej. Policja

b´dzie silna i sprawna tylko w sprawnym paƒstwie. Policjan-

ci i obywatele muszà mieç poczucie, ˝e s∏u˝à dobrej sprawie i ˝ad-

na w∏adza ich nie wykorzystuje. Policjanci powinni mieç pewnoÊç,

˝e minister spraw wewn´trznych i administracji b´dzie ich wspie-

ra∏ we wszystkich zgodnych z prawem dzia∏aniach, niezale˝nie 

kogo dotyczà. 

Policja musi przede wszystkim skoncentrowaç si´ na ogra-

niczaniu przest´pczoÊci. Najwa˝niejszym partnerem policjan-

tów w dziedzinie prewencji jest samorzàd, a nie administracja cen-

tralna. Dlatego rozwój poprawnych, instytucjonalnych relacji Poli-

cji z samorzàdem oraz organizacjami pozarzàdowymi powinien byç

g∏ównym przedmiotem troski ustawodawcy oraz w∏aÊciwego

w sprawach wewn´trznych ministra. 

Niezb´dnym elementem systemu bezpieczeƒstwa w paƒ-

stwie jest skuteczne Êciganie przest´pczoÊci zorganizowanej.

Wymaga to rozbudowy CBÂ, zapewnienia

mu koniecznej autonomii, przy równocze-

snym inwestowaniu w s∏u˝by kontroli we-

wn´trznej. Policja ma prawo domagaç si´

wszystkich niezb´dnych do Êcigania prze-

st´pców narz´dzi, ale równoczeÊnie paƒ-

stwo ma obowiàzek poczynania policjan-

tów kontrolowaç. ■
MAREK BIERNACKI

minister spraw wewn´trznych i administracji w latach
1999–2001

Prawo i SprawiedliwoÊç

Partie o 

Co trzeba zrobiç, aby polska Policja mog∏a sprawn i
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Liga Polskich RodzinSamoobrona 
Rzeczypospolitej Polskiej Aby poprawiç prac´ Policji, trzeba przede

wszystkim zmieniç system naboru do s∏u˝-

by. Dotychczas obowiàzujàcy sprzyja∏ bowiem

nepotyzmowi i demoralizowa∏ funkcjonariuszy

ju˝ na samym starcie. Jak mo˝na uczciwie s∏u-

˝yç, wiedzàc, ˝e miejsce pracy zosta∏o za∏atwio-

ne po znajomoÊci. 

Policja potrzebuje w swoich szeregach ludzi nie tylko sprawnych

fizycznie, ale te˝ szanujàcych wartoÊci moralne. System szkolenia

oraz zaplanowane Êcie˝ki kariery muszà takim w∏aÊnie osobom za-

pewniaç awans. Policja winna uporzàdkowaç system naboru, szko-

lenia i awansu w oparciu o elementarnà uczciwoÊç.

Wielkà wartoÊcià dla Policji sà funkcjonariusze, którzy przeszli

przez kolejne szczeble kariery. Znajà prac´ na szeregowych stano-

wiskach. W nich jest màdroÊç ca∏ej organizacji. Oni mogà byç nie

tylko dobrymi prze∏o˝onymi, ale wr´cz wychowawcami dla m∏o-

dych policjantów.

Policja nigdy nie b´dzie dobrze pracowa∏a, jeÊli nie nawià˝e pra-

wid∏owych relacji ze spo∏eczeƒstwem. Od wielu lat trwajà na ten

temat dyskusje. Pora przejÊç do czynów. Do zbudowania dobrych

stosunków z lokalnymi spo∏ecznoÊciami nie wystarczà zmiany

w ustawach. Potrzebna b´dzie przebudowa mentalnoÊci u wielu

funkcjonariuszy. Oni muszà chcieç ludziom pomagaç, prawdziwie

s∏u˝yç. Byç policjantem – to zobowiàzuje. Do s∏u˝by.

Bliskie relacje ze spo∏eczeƒstwem b´dzie zapewne ∏atwiej stwo-

rzyç w ma∏ych miejscowoÊciach. Mieszkaƒcy du˝ych aglomeracji

majà jednak tak˝e prawo czuç, ˝e na stra˝y ich bezpieczeƒstwa 

stojà policjanci, którym mo˝na w pe∏ni zaufaç.

Polska Policja musi si´ te˝ uporaç ze swojà milicyjnà przesz∏o-

Êcià. Symbolicznym znakiem mog∏aby byç zmiana munduru.

Ale, aby po˝egnanie stalowego koloru nie by∏o tylko pustym ge-

stem, towarzyszyç temu powinno rozstanie si´ z peerelowskimi

wzorcami. Jakimi? Ot, chocia˝by takim, ˝e zawsze trzeba wyko-

nywaç rozkazy. Tak t∏umaczyli si´ zazwyczaj zbrodniarze w sys-

temach totalitarnych. G∏os sumienia jest wa˝niejszy od rozkazu.

W paƒstwie demokratycznym wezwanie do uczciwoÊci ze strony

sumienia wyst´puje na szcz´Êcie w sto-

sunku do rozkazów nie tylko z∏ych mo-

ralnie, ale i równoczeÊnie bezprawnych.

To przekonanie nie zwalnia jednak

od wra˝liwoÊci na sprawy, z którymi

przychodzi si´ policjantowi zmierzyç

w jego pracy. ■
STANIS¸AW ZADORA

pose∏ Ligi Polskich Rodzin,
cz∏onek sejmowej Komisji Administracji 

i Spraw Wewn´trznych

Z apewnienie bezpieczeƒstwa obywatelom,

zaspokojenie ich potrzeb w tym zakresie

jest podstawowym konstytucyjnym obowiàzkiem

paƒstwa zapisanym w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ka˝dy obywatel Rzeczypospolitej ma prawo do poczucia bezpie-

czeƒstwa, ma prawo do bezpieczeƒstwa swojego, swojej rodziny

i swoich bliskich. Ka˝da rodzina ma prawo wychowywania swoich

dzieci w poczuciu bezpieczeƒstwa i spokoju. 

Zapewnienie realnego bezpieczeƒstwa obywatelom przez paƒ-

stwo jest pochodnà jego polityki spo∏ecznej prowadzonej w stosun-

ku do swoich obywateli. Bez zrozumienia tych zale˝noÊci jakiekol-

wiek programy, zwi´kszone nak∏ady finansowe na prokuratury, 

sàdy czy Policj´ nie doprowadzà do poprawy sytuacji w zakresie

bezpieczeƒstwa. Nie pomo˝e zaostrzenie represji i kar, nie pomo-

gà ˝adne represyjne zmiany zapisów w kodeksie karnym. Potrzeb-

na jest przede wszystkim g∏´boko zakrojona prewencja, zapobiega-

nie niezgodnym z prawem zachowaniom obywateli.

Zale˝noÊci mi´dzy wzrostem bezrobocia a wzrostem przest´p-

czoÊci ilustruje tabela: 

Rok 1990 2001 

Liczba przest´pstw ogó∏em 883 346 1 390 089 

Stopa bezrobocia (%) 6,5 16,1 

[…] Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej dostrzega prawdziwe

êród∏o wzrostu przest´pczoÊci w Polsce. Rozwiàzanie tego proble-

mu wià˝e si´ ÊciÊle z programem spo∏ecznym Samoobrony RP 

wynikajàcym z zapisów Konstytucji RP. Do najpilniejszych zadaƒ

mo˝liwych do zrealizowania w krótkim przedziale czasu zaliczamy: 

• szeroki program zabezpieczeƒ spo∏ecznych i socjalnych, 

• likwidacja bezrobocia i jego skutków, 

• wyraêny dynamiczny wzrost gospodarczy na poziomie co naj-

mniej 6 proc., 

• szeroko rozumiana prewencja – praca z m∏odzie˝à ze Êrodowisk

patologicznych, 

• edukacja m∏odzie˝y w zakresie zachowaƒ prospo∏ecznych, 

• powszechny dost´p m∏odzie˝y do nauki przez szeroki program

stypendialny, 

• rozwój budownictwa mieszkaniowego – równie˝ socjalnego, 

• odbudowa i rozwój systemu gminnych i osiedlowych placówek

kulturalno-oÊwiatowych, placówek i Êwietlic Êrodowiskowych. 

Wybrane fragmenty pochodzà z Programu Spo∏eczno-Gospodarcze-
go Samoobrony. ■

Opracowa∏ JULIAN KOSIK z Samoobrony RP

Policji...

n iej dzia∏aç, a tym samym lepiej s∏u˝yç obywatelom?
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Polskie Stronnictwo 
Ludowe

Sojusz Lewicy
Demokratycznej

Propozycje regulacji prawnych w usta-

wie o Policji majàcych na celu usprawnie-

nie jej funkcjonowania i zabezpieczenie

przed korupcjà:

1. Policja ma s∏u˝yç spo∏eczeƒstwu, a nie ˝adnej partii politycz-

nej.

2. Kadencja kadry kierowniczej – poczynajàc od komendanta po-

sterunku, a na komendancie g∏ównym koƒczàc – powinna

trwaç 5 lat. Po up∏ywie kadencji i pozytywnej ocenie – mo˝li-

woÊç jednorazowego kierowania jednostkà przez kolejnà

kadencj´.

3. Przyj´cie zasady, ˝e komendant nie mo˝e dowodziç jednostkà

w miejscu dotychczasowego pe∏nienia s∏u˝by (wyjàtek – ko-

mendant g∏ówny) oraz rotacja kadry kierowniczej na terenie

kraju.

4. OÊwiadczenia majàtkowe powinni sk∏adaç komendanci i ich

zast´pcy do urz´du skarbowego i tam winny byç one weryfiko-

wane.

5. Policjanci powinni byç lepiej wynagradzani za dobrà s∏u˝b´

i surowo karani za udowodnione przest´pstwa.

6. Za pope∏nienie najci´˝szych przest´pstw sàdy powinny orze-

kaç dodatkowo degradacj´ i utrat´ przywilejów emerytalnych.

7. Emerytowani policjanci powinni byç pozbawieni prawa pracy

przez okres 5 lat na terenie, na którym pe∏nili s∏u˝b´.

8. Pomoc prawna i organizacyjna dla po-

licjantów w celu ochrony przed pro-

wokacjà i nies∏usznymi zarzutami.

9. Zdecydowanie nale˝y wzmocniç kon-

trol´ wewn´trznà i nadzór cywilny

nad pracà Policji. ■
WIES¸AW WODA

pose∏ Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
zast´pca przewodniczàcego sejmowej Komisji 

Administracji i Spraw Wewn´trznych

P rzede wszystkim – nie szkodziç jej. Orga-

nizacyjne i kadrowe rewolucje, które zapo-

wiadajà dziÊ przedstawiciele niektórych partii,

przynios∏yby bowiem wi´cej szkody ni˝ po˝ytku. Nie mo˝na oce-

niaç Policji jedynie przez pryzmat nag∏aÊnianych przez media,

z pewnoÊcià nagannych i bulwersujàcych, ale przecie˝ incydental-

nych, wpadek czy skandali. Wystarczy zajrzeç do statystyk KGP, by

przekonaç si´, ˝e od 2000 roku systematycznie roÊnie wskaênik

wykrywalnoÊci przest´pstw. Miniony rok przyniós∏ tak˝e nieznacz-

ny spadek przest´pczoÊci. Jako lider wspó∏rzàdzàcego ugrupowa-

nia, nie mog´ nie zauwa˝yç, ˝e jest to efekt m.in. wdro˝enia zapro-

ponowanych przez koalicj´ SLD–UP zmian prawnych i organiza-

cyjnych oraz zwi´kszenia nak∏adów na Policj´.

W Programowej Deklaracji Wyborczej SLD w wyborach 2005 r.

zapisaliÊmy m.in., ˝e b´dziemy dà˝yç do zwi´kszenia liczby poli-

cjantów – lepiej ni˝ obecnie wyszkolonych i wyposa˝onych. Jak to

osiàgnàç? Przede wszystkim konieczne jest sta∏e podnoszenie na-

k∏adów na szeroko poj´tà sfer´ bezpieczeƒstwa publicznego. Do-

bór do s∏u˝by na zasadach konkursu najlepszych spoÊród kandyda-

tów, trzystopniowy system szkolenia, prowadzenie naboru do Cen-

tralnego Biura Âledczego jedynie wÊród funkcjonariuszy Policji

– tym i innym zamierzeniom zg∏oszonym ju˝ przez komendanta

g∏ównego mo˝emy tylko przyklasnàç. Podobnie jak propozycjom

wzmocnienia kadrowego i poszerzenia kompetencji Biura Spraw

Wewn´trznych, wprowadzania obowiàzku sk∏adania deklaracji ma-

jàtkowych przez wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywil-

nych. SLD dostrzega te˝ koniecznoÊç wzmocnienia – m.in. przez

zwi´kszenie jego kompetencji – pozycji komendanta g∏ównego 

Policji i – co b´dzie z korzyÊcià dla apolitycznoÊci Policji – wprowa-

dzenie kadencyjnoÊci na stanowiskach dowódczych. JesteÊmy rów-

nie˝ za dokonaniem takich zmian w prawie,

by policjant, który pope∏ni∏ b∏àd w sztuce,

nie by∏ traktowany na równi z pospolitym

przest´pcà.

Apelujemy do wszystkich ugrupowaƒ, by

ten szczególny, wra˝liwy dla funkcjonowania

paƒstwa, obszar spraw nie by∏ instrumental-

nie wykorzystywany do celów bie˝àcej walki

politycznej. ■
WOJCIECH OLEJNICZAK

przewodniczàcy Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Partie o 

Co trzeba zrobiç, aby polska Policja mog∏a sprawn i



Podstawowà sprawà o fundamentalnym znaczeniu jest maksy-

malne odpolitycznienie Policji. Zdecydowana wi´kszoÊç pato-

logii i niedoskona∏oÊci w jej funkcjonowaniu bierze si´ bowiem z jej

silnego instytucjonalnego, a tak˝e praktycznego powiàzania z do-

raênie rozumianà politykà. Policja natomiast – jakkolwiek banalnie

by to brzmia∏o – stoi na stra˝y paƒstwa, jego porzàdku prawnego

i bezpieczeƒstwa obywateli, a nie interesów tej czy innej aktualnej

konstelacji politycznej. 

Has∏em i g∏ównym wyznacznikiem generalnej strategii funkcjo-

nowania Policji powinno byç: „Im dalej od polityki, tym lepiej dla

Policji”.

A oto kilka podstawowych propozycji majàcych s∏u˝yç praktycz-

nej instrumentalizacji powy˝szego has∏a:

1. Powszechna kadencyjnoÊç na stanowiskach dowódczych

w Policji. Kadencje nie powinny pokrywaç si´ z kadencjami

parlamentarnymi, lecz si´ z nimi krzy˝owaç.

2. Jedynym kryterium doboru kandydatów na stanowiska dowód-

cze powinno byç kryterium merytoryczne, tj. kompetencje

i dotychczasowe osiàgni´cia w pracy policyjnej.

3. Jedynym sposobem zapewnienia realizacji tego kryterium 

powinno byç obsadzanie powy˝szych

stanowisk w drodze konkursu. Jego

rozstrzyganie powinno odbywaç si´

na forum cia∏ kolegialnych, w których

czynnik stricte polityczny by∏by sto-

sownie ograniczony.

Wszelkie dalsze postulaty majà w isto-

cie charakter wtórny i techniczny. ■
Prof. dr hab. MARIAN FILAR

sekretarz krajowy Partii Demokratycznej 
ds. prawa i wymiaru sprawiedliwoÊci
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Policj´ traktujemy jako najwa˝niejsze ogniwo resortu spraw 

wewn´trznych. Dlatego opowiadamy si´ za tym, aby komen-

dant g∏ówny Policji by∏ dysponentem bud˝etu I stopnia. 

Odpolitycznienie Policji mo˝na osiàgnàç, dajàc du˝à samodziel-

noÊç komendantowi g∏ównemu. Nie mo˝e on byç narz´dziem w r´-

ku politycznego ministra SWiA lub jego zast´pcy sprawujàcego

nadzór nad Policjà. 

Opowiadamy si´ za dotychczasowym scentralizowanym syste-

mem funkcjonowania Policji, który zgodny jest z tradycjà historycz-

nà i doÊwiadczeniami zagranicznych s∏u˝b policyjnych. Nie do za-

akceptowania jest jednak sytuacja, gdy w komendzie g∏ównej

oko∏o 650 etatów ulokowano w logistyce, a 400 w ∏àcznoÊci. 

Dostrzegamy potrzeb´ sta∏ego podnoszenia p∏ac zarówno poli-

cjantów, jak i pracowników Policji. 

Opowiadamy si´ za odcià˝eniem Policji od wykonywania konwo-

jów sàdowych i prokuratorskich i powierzeniem tych zadaƒ s∏u˝-

bom podleg∏ym Ministrowi SprawiedliwoÊci przez przydzielenie

im odpowiednich si∏ i Êrodków. 

JesteÊmy za sta∏à obecnoÊcià policyjnych si∏ prewencyjnych

w miejscach publicznych – zarówno w patrolach zmotoryzowanych,

jak i pieszych.

W pe∏ni popieramy funkcjonowanie wyspecjalizowanej s∏u˝by

do zwalczania przest´pczoÊci zorganizowanej, jakà jest Centralne

Biuro Âledcze z jednostkami terenowymi. W minionych latach 

mia∏o ono wiele spektakularnych osiàgni´ç. Formacja ta posiada 

olbrzymie uprawnienia operacyjne, dlatego funkcjonariusze CBÂ

muszà byç szczególnie starannie dobierani do s∏u˝by. 

Doceniamy samooczyszczanie si´ Policji, m.in. w wyniku funk-

cjonowania Biura Spraw Wewn´trznych oraz

jego wydzia∏ów terenowych. Aby „policja

w Policji” by∏a bardziej skuteczna, powin-

na byç wzmocniona i objàç kontrolà równie˝

policjantów na stanowiskach kierowniczych.

JesteÊmy za utrzymaniem dotychczasowe-

go systemu emerytalnego s∏u˝b munduro-

wych, który jest szczàtkowà pozosta∏oÊcià

rzekomych przywilejów tych s∏u˝b. ■
MAREK BOROWSKI

przewodniczàcy Socjaldemokracji Polskiej 

Socjaldemokracja 
Polska

Policji...
Pytania zosta∏y przes∏ane do partii, które w lipcowych sonda˝ach osiàgn´∏y co najmniej 3 procent poparcia. 
O kolejnoÊci zamieszczenia odpowiedzi zadecydowa∏y wyniki sonda˝u PBS opublikowanego w ,,Gazecie Wyborczej’’ z 6 lipca 2005 r.

Partia 
Demokratyczna

n iej dzia∏aç, a tym samym lepiej s∏u˝yç obywatelom?
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Wewn´trzne granice UE powoli prze-

stajà istnieç. W tych warunkach nie-

porównanie wi´kszego znaczenia nabiera

ochrona granicy zewn´trznej – przebiegajà-

cej na làdzie, morzu i w portach lotniczych

– ca∏ego obszaru 25 paƒstw UE. Chodzi

g∏ównie o nap∏yw nielegalnych emigran-

tów, przerzucanych na wielkà skal´ przez

zorganizowane grupy przest´pcze.

Od 2002 roku na forum Komisji Europej-

skiej trwa∏y dyskusje i prace nad stworze-

niem jednolitego dla wszystkich krajów sys-

temu zabezpieczenia unijnych granic. W roz-

wa˝aniach uwzgl´dniono koniecznoÊç posza-

nowania suwerennoÊci paƒstw cz∏onkow-

skich, z pozostawieniem dotychczasowej roli

i funkcji granicznych s∏u˝b narodowych. 

W listopadzie 2003 roku Komisja Euro-

pejska przyj´∏a zg∏oszonà przez komisarza

Antonio Vitorino propozycj´ utworzenia

agencji zarzàdzajàcej wspó∏pracà operacyj-

nà na zewn´trznych granicach UE. Nowe-

mu cia∏u, liczàcemu 30 etatów, przyznano

bud˝et w wysokoÊci 6 mln euro na rok 2005

i 10 mln euro na nast´pny. 

Jej siedzib´ chcia∏o stworzyç wiele

krajów. Ostatecznie, po dyplomatycznych

staraniach, wybrano Polsk´. I jej stolic´.

Dyrektorem wykonawczym Agencji Fron-

tex zosta∏ 43-letni p∏k Ilkka Laitinen, ofi-

cer stra˝y granicznej z Finlandii.

Agencja Frontex stanowi organ wspól-

noty, posiada osobowoÊç prawnà, a na jej

czele stoi zarzàd, przed którym za swoje

dzia∏ania jest odpowiedzialny dyrektor

wykonawczy. Zarzàd tworzà reprezentan-

ci wszystkich paƒstw cz∏onkowskich oraz

dwie osoby z Komisji Europejskiej. Agen-

cja b´dzie si´ zajmowa∏a: koordynacjà

wspó∏pracy operacyjnej mi´dzy krajami

UE w dziedzinie zarzàdzania granicami

zewn´trznymi, wspomaganiem poszcze-

gólnych paƒstw w kszta∏ceniu krajowych

funkcjonariuszy stra˝y granicznych, usta-

nowieniem wspólnych standardów szko-

leniowych, przeprowadzaniem analizy ry-

zyka, obserwacjà rozwoju badaƒ majàcych

znaczenie dla ochrony i kontroli granic

zewn´trznych, wspomaganiem paƒstw

cz∏onkowskich w sytuacjach wymagajà-

cych zwi´kszonej pomocy technicznej

Agencja Frontex

N iemiecka Federalna Stra˝ Graniczna

(Bundesgrenzschutz) od 1 lipca 2005 

roku przekszta∏ci∏a si´ w Policj´ Federalnà

(Bundespolizei). Na razie bez rozszerze-

nia zakresu zadaƒ i zmiany uprawnieƒ.

To, czym zobowiàzana by∏a zajmowaç

si´ dotàd stra˝ graniczna, znacznie wykra-

cza∏o poza obszar zadaƒ zwiàzanych

z ochronà granic paƒstwowych i kontrolà 

ruchu transgranicznego. Policja Federalna

(dawniej Stra˝ Graniczna) b´dzie obecnie odpo-

wiadaç za ochron´ bezpieczeƒstwa ruchu lotniczego w 14 du˝ych

portach lotniczych. Pe∏niç rol´ policji kolejowej. Ochraniaç orga-

ny konstytucyjne paƒstwa. Odpowiadaç za Êciganie przest´pstw

oraz wykroczeƒ w zakresie spe∏nianych zadaƒ. Uczestniczyç

w policyjnych misjach zagranicznych. Ochraniaç niemieckie pla-

cówki dyplomatyczne i konsularne oraz przedstawicielstwa zagra-

niczne Lufthansy.

Policja Federalna wspieraç b´dzie te˝ Federalny Urzàd Krymi-

nalny (Bundeskriminalamt) oraz policje w krajach zwiàzkowych,

w trakcie du˝ych operacji prewencyjnych, przy usuwaniu skut-

ków kl´sk i katastrof. 

W Êlad za zmianà nazwy formacji jej funkcjonariusze zmienià

kolor umundurowania i pojazdów s∏u˝bowych. Z zielonego na nie-

bieski. ■
Opracowa∏a JOL.

Narodziny Policji Federalnej w Niemczech

Ciekawostka
Do Komendy G∏ównej Policji 

dotar∏y za poÊrednictwem oficera

∏àcznikowego serdeczne podzi´kowa-

nia dla policjantów z KSP od cz∏onka

zarzàdu zwiàzku... skupiajàcego les-

bijki i homoseksualistów pracujàcych

w policji niemieckiej. Postawa pol-

skich kolegów, ochraniajàcych ,,para-

d´ równoÊci’’, wzbudzi∏a uznanie „t´-

czowych zwiàzkowców” zza Odry,

którzy przy okazji zarekomendowali

w∏asnà stron´ internetowà Gay-Cop. 

J.

i operacyjnej oraz udzielaniem wsparcia

w organizowaniu wspólnych dzia∏aƒ doty-

czàcych odsy∏ania zatrzymanych osób

nielegalnie przekraczajàcych granic´. ■
Przygotowa∏a JOLANTA ÂLIFIERZ

zdj. Pawe∏ Ostaszewski
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OLYMPUS POLSKA
og∏aszajà 

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 we-

so∏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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¸A¡CUSZEK
Jedni wciàgali drugich, zapewniajàc, ˝e

pieniàdze przyjdà ∏atwo i przyjemnie. Poli-

cjanci pe∏niàcy s∏u˝b´ w dy˝urce oraz izbie

zatrzymaƒ w KRP Warszawa-ÂródmieÊcie

dostarczali osadzonym jedzenie, alkohol,

organizowali spotkania z kumplami, którzy

potem zastraszali Êwiadków. W zamian

do kieszeni funkcjonariuszy trafia∏y pie-

niàdze. Zapraszano ich na imprezy

urzàdzane przez przest´pców w celach.

W wyniku akcji o kryptonimie „Do∏ek”,

przeprowadzonej przez Biuro Spraw We-

wn´trznych KGP, prokuratura aresztowa-

∏a 7 czynnych i 2 emerytowanych policjan-

tów, stawiajàc im zarzuty m.in. ∏apownic-

twa, przekroczenia uprawnieƒ, niszczenia

lub fa∏szowania dokumentacji s∏u˝bowej.

Jednym z ciekawszych dokumentów zgro-

madzonych w tej sprawie jest zapis rozmo-

wy „instrukta˝owej” mi´dzy starym

funkcjonariuszem a jego m∏odszym kolegà,

jak si´ zachowaç w razie wpadki.

Niedawno szeÊciu policjantów z KPP

w Âwidnicy zosta∏o aresztowanych pod za-

rzutem wspó∏pracy z gangiem narkotyko-

wym. Po godzinach pracy w pomieszcze-

niach komendy udzielali przest´pcom po-

rad, jak unikaç odpowiedzialnoÊci karnej.

Prokuratura ustala, ile zarobili na tym 

instrukta˝u...

MILION ¸APÓWEK
W badaniach OBOP przeprowadzonych

pod koniec 2003 roku 3 proc. ankietowa-

nych Polaków przyzna∏o si´, ˝e w ciàgu

ostatnich trzech lat wr´czyli ∏apówki poli-

cjantom. Owe z pozoru niewielkie 3 proc.

oznacza w praktyce milion osób. Mo˝na

wi´c z du˝ym prawdopodobieƒstwem osza-

cowaç, ˝e ka˝dego dnia policjanci przyjmu-

jà oko∏o 1000 ∏apówek.

W ankiecie prowadzonej co roku przez

Fundacj´ Batorego w ramach programu

„Przeciwko korupcji” wÊród Êrodowisk zawo-

dowych wskazywanych jako najbardziej po-

datne na skorumpowanie Policja znalaz∏a si´

na VI miejscu, po politykach, s´dziach i pro-

kuratorach, pracownikach urz´dów  central-

nych, s∏u˝by zdrowia, urz´dów gminnych

i powiatowych. Na pytanie jednak, komu

najcz´Êciej wr´czano korzyÊç materialnà,

na pierwszym miejscu (57 proc. odpowie-

dzi) znalaz∏a si´ s∏u˝ba zdrowia, a na drugim

(15,5 proc.) policjanci ruchu drogowego.

Wed∏ug powszechnej opinii w Policji naj-

bardziej na korupcj´ nara˝eni, jak te˝ nià

ska˝eni, sà funkcjonariusze z drogówki. Po-

twierdzajà to równie˝ badania OBOP. An-

kietowani, którzy przyznali si´ do wr´cze-

nia ∏apówki, najcz´Êciej wskazywali, ˝e do-

sz∏o do tego podczas kontroli na drodze.

Du˝a w∏adza w zakresie karania finansowe-

go oraz przyznawanie punktów karnych to

warunki niezwykle sprzyjajàce ∏apówkar-

stwu. 

– Zw∏aszcza ˝e – jak podkreÊla Gra˝yna

Kopiƒska z Fundacji Batorego – wra˝liwoÊç

spo∏eczna na przekupstwo jest coraz mniej-

sza. Przyzwolenie na za∏atwianie spraw

za pieniàdze sta∏o si´ powszechnym stylem

˝ycia i dotyka wszystkich grup spo∏ecz-

nych. Bardzo cz´sto policjant nie musi sam

nic robiç, propozycja wychodzi od drugiej

strony, on jà tylko przyjmuje. 

O skali zjawiska Êwiadczy choçby fakt, ˝e

kiedy przest´pstwo wychodzi na jaw, to

s∏u˝by wewn´trzne nie koƒczà na udowod-

nieniu jednego czynu, lecz odkrywajà ca∏y

∏aƒcuch powiàzaƒ. 

PODATNY GRUNT
Tak by∏o w sprawie d´bickiej, gdzie pewien

kierowca, skar˝àc si´ na wymuszenie pieni´-

dzy przez st. sier˝. Andrzeja C., zapoczàtko-

wa∏ ujawnienie procederu, który trwa∏

od wielu miesi´cy, a mo˝e i lat. W efekcie

prowadzonego przez ponad rok Êledztwa

rzeszowska prokuratura postawi∏a zarzuty

szeÊciu funkcjonariuszom. Byli wÊród nich

starsi sta˝em i policyjna m∏odzie˝. Odstàpie-

nie od ukarania kierowcy za pope∏nione wy-

kroczenie w zamian za 50 czy 100 z∏otych

by∏o normà, której m∏odzi uczyli si´ od sta-

rych od pierwszego dnia s∏u˝by. 

W ostatnich latach w drogówce dosz∏a

nowa forma korupcji – tworzenie doku-

mentacji sfingowanych kolizji, w celu wy-

∏udzenia pieniàdzy z firm ubezpieczenio-

wych. 

Czterech policjantów z Pabianic dosta∏o

pieniàdze za sporzàdzanie fikcyjnej doku-

mentacji ∏àcznie z ponad stu niezaistnia-

∏ych zdarzeƒ drogowych. 

– Procedura firm ubezpieczeniowych

jest taka, ˝e wszystko zale˝y od policjanta.

Zalegalizowanie kolizji jest bardzo proste,

– Korupcja jest jak tràd. 
Jeden chory cz∏owiek zara˝a kolejnych
– mówi Julia Pitera, szefowa
Transparency International Polska. 
Z badaƒ OBOP wynika, ˝e ka˝dego dnia
oko∏o 1000 ∏apówek trafia do kieszeni
policjantów.

Wr´czanie ∏apówek policjantom

êród∏o: OBOP, grudzieƒ 2003
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a kwoty wr´czanych korzyÊci majàtkowych

du˝e, co tworzy podatny grunt dla tego

procederu – uwa˝a oficer BSW. 

GARNITURY, FELGI, KWIATY
Wyniki pracy Biura Spraw Wewn´trznych

KGP pokazujà, ˝e obecnie tràd dotyka

wszystkich rodzajów s∏u˝b i wszystkich

szczebli. Od ruchu drogowego przez do-

chodzeniówk´, patrolówk´, logistyk´

do komórek kadrowych, od szeregowego

do genera∏a. I ka˝dy wie, ˝e sprawy ujaw-

niane przez BSW albo CBÂ to tylko wierz-

cho∏ek góry lodowej. 

W Pabianicach afera zacz´∏a si´ od ujaw-

nienia korupcji w drogówce. W trakcie pro-

wadzenia tej doÊç banalnej sprawy oficero-

wie BSW zacz´li odkrywaç zaskakujàce nie-

prawid∏owoÊci w komendzie powiatowej.

Komendant i jego zast´pca w zamian

za wyrozumia∏oÊç wobec wyczynów drogo-

wych niektórych przedsi´biorców przyjmo-

wali od nich wszystko, co si´ da∏o – pienià-

dze, garnitury, felgi, dro˝sze i taƒsze alko-

hole, obficie zakrapiane kolacje, a nawet

darmowe wiàzanki kwiatów na prywatne

uroczystoÊci. Po bukiety bez ˝enady wysy-

∏ano radiowóz. Dowody wdzi´cznoÊci ko-

mendant przyjmowa∏ te˝ od swoich pod-

w∏adnych – np. za awans lub podwy˝k´.

Przyk∏ad szed∏ z góry, wi´c równie˝ naczel-

nicy sekcji ˝àdali okreÊlonych korzyÊci

– najcz´Êciej w postaci drogich alkoholi

– w zamian za dogodne ustawienie grafiku

s∏u˝by czy przyznanie dni wolnych. 

W efekcie wielomiesi´cznej pracy BSW

zatrzymano 12 funkcjonariuszy z KPP

w Pabianicach, z czego szeÊciu, w tym 

komendant, zosta∏o aresztowanych. 

– Kiedy mówimy o korupcji, bardzo cz´-

sto jako jej przyczyn´ wskazuje si´ niskie

zarobki policjantów. I to jest na pewno

cz´Êç prawdy. Ale jakie czynniki spowodo-

wa∏y, ˝e oficer z prawie 30-letnim sta˝em

s∏u˝by, na wysokim stanowisku, zarabiajàcy

oko∏o 5 tys. z∏otych, sprzeda∏ si´ za kilka

garniturów czy par´ wiàzanek kwiatów?

– zastanawia si´ oficer BSW. 

POLICJANCI NA US¸UGACH
Rozpracowujàc wyszkowskà grup´ „Ucha-

la”, majàcà na swoim koncie zabójstwa, na-

pady z bronià, wymuszenia haraczy, w∏ama-

nia, paserstwo i wiele innych, funkcjona-

riusze CBÂ trafili na Êlad powiàzaƒ gangu

z Policjà. 6 funkcjonariuszom, w tym ko-

mendantowi powiatowemu, prokurator za-

rzuci∏ korupcj´. To tylko jeden wàtek tej

sprawy, w której o ró˝ne przest´pstwa

oskar˝onych jest w sumie 115 osób. Udo-

wodniono, ˝e gangsterzy skorumpowali co

najmniej 15 osób: oprócz komendanta

(któremu prokuratura zarzuca pi´ciokrotne

przyj´cie ∏apówki w ∏àcznej kwocie 14,5 tys.

z∏otych w zamian za udzielanie informacji

oraz ostrzeganie gangsterów o przygotowy-

wanych akcjach Policji) jest te˝ dwóch jego

obecnych i trzech by∏ych podw∏adnych,

dwóch policjantów sàdowych (którzy

za pieniàdze u∏atwiali rodzinom aresztowa-

nych widzenia), przekupiony ∏awnik,

dwóch stra˝ników wi´ziennych oraz lekarz

psychiatra (który wyda∏ fa∏szywe zaÊwiad-

czenie pozwalajàce przest´pcy uniknàç ka-

ry). W tym przypadku to szeregowi funk-

cjonariusze wciàgn´li do wspó∏pracy z gan-

giem swojego komendanta. Jak zeznaje

Êwiadek koronny w tej sprawie, pewnego

dnia kierownictwo gangu dosta∏o od wspó∏-

dzia∏ajàcych policjantów informacj´, ˝e jest

mo˝liwoÊç podj´cia wspó∏pracy z ich prze-

∏o˝onym. 

Prokuratura ma dowody, ˝e komendant

kilkakrotnie spotyka∏ si´ z szefami gangu

w okolicach stadionu, gdzie inkasowa∏ pie-

niàdze, informujàc o planowanym przeszu-

kaniu i radzi∏, ˝eby bandyci nie trzymali

w domu broni. Mówi∏ przest´pcom, ˝e

w sprawie zacz´∏o dzia∏aç CBÂ i na razie on

nie ma dost´pu do informacji, bo szafy,

w których przechowujà materia∏y z docho-

dzeƒ, sà zaplombowane. 

Kilka tygodni przed zatrzymaniem

komendant z Wyszkowa zosta∏ zdj´ty ze

stanowiska. W dniu aresztowania z∏o˝y∏ ra-

port o przeniesienie na emerytur´. Obec-

nie otrzymuje ka˝dego miesiàca oko∏o 

4 tys. z∏.

Nadinsp. Mieczys∏aw Kluk osiàgnà∏ wy˝y-

ny policyjnej kariery. DziÊ jest pierwszym

w historii genera∏em Policji, który siedzi

w areszcie. I pierwszym, który dostarcza

opinii publicznej takich sensacji, jak próba

u˝ycia broni przeciwko zatrzymujàcym go

oficerom ABW czy samookaleczenie w celi.

▲
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Podejrzany jest o wspó∏prac´ z mafià paliwo-

wà, którà informowa∏ m.in. o sk∏adzie

specjalnej grupy CBÂ i planach jej dzia∏aƒ. 

Katowicki komendant odszed∏ na emery-

tur´ w 2002 roku, gdy wokó∏ niego zacz´∏a

si´ tworzyç niejasna atmosfera. Pobierajàcy

generalskà pensj´ Kluk, cz∏owiek maj´tny,

w∏aÊciciel pi´knego domu pod Cz´stocho-

wà sprzeda∏ – jak twierdzi prokuratura

– swoich policjantów za 700 tys. z∏otych.

Zanim odszed∏ ze s∏u˝by, zosta∏ odznaczo-

ny i dosta∏ podwy˝k´. By∏ pupilkiem prawi-

cowych i lewicowych polityków. Jego

promotorami byli ministerialni doradcy.

JAK TO SI¢ ROBI 
W NOWYM JORKU? 
W 2004 roku Biuro Spraw Wewn´trznych

ujawni∏o ponad 2000 czynów przest´p-

czych pope∏nionych przez policjantów.

Ponad 200 przypadków dotyczy∏o przyj´-

cia ∏apówki, z korupcjà wiàza∏a si´ te˝

znaczna cz´Êç innych przest´pstw, jak fa∏-

szerstwa czy poÊwiadczenie nieprawdy.

W sumie zarzuty postawiono 700 funkcjo-

nariuszom. 

Trzeba jednak pami´taç, ˝e biuro

zajmuje si´ tylko sprawami wi´kszego ka-

libru oraz takimi, które wymagajà pracy

operacyjnej. Proste post´powania o ∏apów-

karstwo prowadzone sà bezpoÊrednio

w komendach. 

– Nigdzie na Êwiecie policja nie jest wolna

od grzechu lepkich ràk – mówi szefowa

Transparency International Polska Julia Pite-

ra. – Równie˝ w Polsce podlega takim samym

patologiom, jak ca∏e spo∏eczeƒstwo i nie jest

enklawà uczciwoÊci. Problem w tym, jak ko-

rupcj´ skutecznie wykrywaç i zwalczaç. 

William Bratton, by∏y szef policji w No-

wym Jorku, stosowa∏ w liczàcej oko-

∏o 37 000 policjantów formacji oko∏o 1000

prowokacji rocznie. 

– To jest najskuteczniejszy sposób walki

z ∏apownictwem – mówià amerykaƒscy

funkcjonariusze ze s∏u˝b wewn´trznych.

W prawie trzykrotnie liczniejszej pol-

skiej Policji Biuro Spraw Wewn´trznych

przeprowadza takich akcji (nazywanych

kontrolowanym wr´czeniem ∏apówki)

w skali roku... 8. 

– Rozszerzenie dzia∏aƒ tego typu jest 

konieczne – mówi Pitera. 

Tak samo twierdzi wieloletni dyrektor

Biura Spraw Wewn´trznych, obecny ko-

mendant wojewódzki w ¸odzi insp. Jacek

Górecki. Zaznacza jednak, ˝e procedura

w Polsce jest o wiele bardziej skompliko-

wana od amerykaƒskiej. 

– Ka˝da czynnoÊç wykonywana w ramach

takiej akcji musi byç obstawiona dokumen-

tami i wymaga zgody nie tylko prze∏o˝o-

nych, ale i prokuratury, a w niektórych wy-

padkach nawet sàdu. To bardzo wyd∏u˝a

czas i wià˝e przy jednej sprawie wielu ludzi

– mówi. – Aby wr´czenie kontrolowane

mo˝na by∏o stosowaç na wi´kszà skal´, nie-

zb´dne sà zmiany w prawie. 

REPRESJE FINANSOWE...?
Oficerowie BSW twierdzà, ˝e w ich s∏u˝bie

brakuje ludzi. W skali ca∏ego kraju biuro

liczy 243 etaty. Dla porównania w Scotland

Yardzie na 30 tys. zatrudnionych w s∏u˝-

bach wewn´trznych pracuje 260 policjan-

tów, którzy majà wszelkie uprawnienia,

w tym dyscyplinarne. Poza tym w wi´kszo-

Êci krajów europejskich organy kontroli b´-

dàce odpowiednikiem BSW funkcjonujà

poza strukturami Policji, jako samodzielny

organ, cz´sto wspólny dla kilku s∏u˝b.

W Holandii szef kontroli wewn´trznej

wspólnej dla policji, prokuratury i sàdow-

nictwa podlega bezpoÊrednio premierowi. 

Jest jeszcze jeden problem, o którym

bardzo rzadko si´ mówi. W Polsce funkcjo-

nariusz, któremu udowodniono korupcj´,

ma do stracenia tylko swój, w∏aÊciwie ju˝

nieistniejàcy, honor. Najcz´Êciej odchodzi

na emerytur´, majàc zapewniony byt,

dostaje przys∏ugujàcà mu odpraw´ w wyso-

koÊci minimum 3 pensji, nie traci te˝

mieszkania s∏u˝bowego. 

– Policjantowi, przeciwko któremu toczy si´

post´powanie o korupcj´ czy inne przest´p-

stwo, przed odejÊciem na emerytur´ powinny

byç zawieszone wszystkie dodatki i zostawio-

na tylko „go∏a” pensja. Równie˝ odprawa po-

winna byç wstrzymana do czasu uzyskania

prawomocnego wyroku, a w przypadku skaza-

nia nie przys∏ugiwaç – mówi oficer BSW.

– ÂwiadomoÊç represji finansowych dzia∏a∏aby

prewencyjnie znacznie lepiej ni˝ zagro˝enie

zwolnieniem ze s∏u˝by czy nawet aresztem.

Ale do tego te˝ potrzeba zmiany prawa. 

Na wielu mi´dzynarodowych konferencjach

znawcy problemu wskazywali na ró˝ne sposo-

by walki z korupcjà. Obok godziwych zarob-

ków wymieniano koniecznoÊç wyposa˝enia

s∏u˝b wewn´trznych w mo˝liwoÊç szerokiego

stosowania prowokacji oraz prowadzenie przej-

rzystej polityki kadrowej, by stanowiska kie-

rownicze zajmowali ludzie krystalicznie uczci-

wi, o nieposzlakowanej opinii. Droga do celu

wydaje si´ rozpoznana. Polska Policja uczyni∏a

wiele w kierunku skutecznego oczyszczenia

swoich szeregów ze skorumpowanych funkcjo-

nariuszy. Pora na dalsze, Êmia∏e dzia∏ania. Cze-

kajà na nie przede wszystkim uczciwi policjan-

ci. A jest ich przygniatajàca wi´kszoÊç. ■
EL˚BIETA SITEK

zdj. Wojciech Basiƒski
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Sytuacje, w których wr´czano ∏apówk´ policjantowi (w %)

Osoby, które wiedzà o wr´czeniu ∏apówki policjantowi
przez krewnych lub znajomych
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Top lista

EDWARD MAZUR, biznesmen z Chicago,
poszukiwany mi´dzynarodowym listem
goƒczym. Wydano za nim równie˝ euro-
pejski nakaz aresztowania. Dzi´ki pracy
prokuratora oraz wspierajàcego go zespo-
∏u policjantów prowadzàcych spraw´ za-
bójstwa nadinsp. Marka Papa∏y, ustalono,
˝e Edward Mazur mo˝e byç osobà, która
pod˝ega∏a do pozbawienia ˝ycia by∏ego
komendanta g∏ównego Policji.

ANDRZEJ TYBURSKI, syn Stanis∏awa, pseu-
donim „Tyburek”, urodzony 31 marca 1972
roku, ostatnio zamieszka∏y w Warszawie
przy ul. Garncarskiej 19. Poszukiwany
od 1999 r. Podejrzany o przest´pstwa kry-
minalne w ca∏ym kraju, w tym zabójstwo
policjanta w Miko∏ajkach 17 sierpnia 2002
roku.

SEBASTIAN PIOTR STÓJ, syn Stanis∏awa,
pseudonim „Rakieta”, urodzony 7 mar-
ca 1977 r., zamieszka∏y w B´dzinie. Poszu-
kiwany na podstawie listu goƒczego wyda-
nego przez Prokuratur´ Okr´gowà w Ka-
towicach jako sprawca napadu rabunko-
wego przy u˝yciu broni palnej i zabójstwa
dwóch konwojentów. Poszukiwany posia-
da broƒ palnà.

MAREK STO¸PIAK, pseudonim „Koala”,
urodzony 14 stycznia 1968 r., zamieszka∏y
w Mi´dzyrzeczu. 171–175 cm wzrostu, syl-
wetka kr´pa, muskularna, w∏osy ciemne,
twarz pe∏na, nos garbaty, na lewym barku
tatua˝ z wizerunkiem Êmierci, na prawym
z wizerunkiem kozioro˝ca. Poszukiwany
przez Prokuratur´ Rejonowà i Sàd Okr´-
gowy w Zielonej Górze oraz Sàd Rejonowy
w S∏ubicach m.in. za handel narkotykami.
Jest niebezpiecznym przest´pcà – w prze-
sz∏oÊci by∏ wielokrotnie karany za czyny
zwiàzane u u˝yciem przemocy (uprowa-
dzenia, pobicia, groêby karalne). 

MARIUSZ WRO¡SKI, s. Jerzego i Marii,
urodzony 13 stycznia 1973 r. w Malborku.
Poszukiwany kilkoma listami goƒczymi
na terenie kraju, m.in. na podstawie listu
goƒczego wystawionego przez Prokuratu-
r´ Rejonowà w Malborku za zabójstwo
z broni palnej w 1996 r. Ponadto poszuki-
wany jest przez policj´ niemieckà za na-
pad i usi∏owanie zabójstwa portiera w ho-
telu w Monachium. Znaki szczególne: bli-
zna na czole, blizna na prawym kolanie,
tatua˝ na prawym ramieniu (smok i ptak).
Porusza si´ po ca∏ej Europie, z ∏atwoÊcià
przekracza granice. Pos∏uguje si´ fa∏szy-
wymi dokumentami. Ostatnio przyjecha∏
do Polski w przebraniu kobiety.

MARIAN JANUS, syn Feliksa, urodzony
10 sierpnia 1951 r., zamieszka∏y w Krako-
wie. Poszukiwany od 1992 r. na podstawie
listów goƒczych wydanych przez Sàd
Okr´gowy w Nowym Sàczu oraz przez Pro-
kuratur´ Okr´gowà w Krakowie za zabój-
stwo i inne groêne przest´pstwa. Rysopis:
wzrost 166–170 cm, sylwetka kr´pa, w∏osy
ciemnoblond, kr´cone, twarz szczup∏a, ce-
ra blada, czo∏o wysokie, oczy ciemne, dol-
ne powieki workowate, brwi krzaczaste,
koniuszek nosa zadarty, nos ma∏y, prosty,
wyraênie odstajàce grube wargi, podbró-
dek odstajàcy. Widoczne ubytki uz´bienia
(zdj´cie z 1990 r.).

ZBIGNIEW BERNAT, urodzony 31 lipca 1952
roku, zamieszka∏y w Poznaniu. Rysopis:
wzrost 171–175 cm, sylwetka Êrednia, licz-
ne tatua˝e, m.in. w okolicy p´pka wizeru-
nek tygrysa, na palcach lewej stopy
– czaszka i nó˝. Poszukiwany od kwiet-
nia 2002 roku przez Sàd Okr´gowy 
w Poznaniu za zlecenie zabójstwa.

PAWE¸ HENECZKOWSKI, urodzony 13 paê-
dziernika 1975 r., zamieszka∏y w Gdaƒsku.
Poszukiwany od 2000 roku listem goƒ-
czym przez Prokuratur´ Rejonowà
w Gdaƒsku za zabójstwo (art. 158 par. 3).
Mo˝e ukrywaç si´ za granicà.

Najbardziej poszukiwani przest´pcy w naszym

kraju. Prezentujemy 8 najgroêniejszych,

by pomóc w ich uj´ciu. 

Oto oni:

Na podstawie materia∏ów Biura Taktyki
Zwalczania Przest´pczoÊci KGP oraz KWP 

oprac. T.N.
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Powstaƒcza 
policja

Powstanie warszawskie jest zjawiskiem wyjàtkowym w historii II wojny Êwiatowej. 1 sierpnia 1944 r. do boju
z okupantem wystàpi∏a armia, która do tej pory dzia∏a∏a w ukryciu. Ujawni∏y si´ i przej´∏y zarzàdzanie miastem
w∏adze konspiracyjne. Powstanie w za∏o˝eniu mia∏o trwaç kilka dni, trwa∏o 63. Na froncie, który przebiega∏ przez
dzielnice, ulice i domy, walczy∏o oko∏o 33 tys. s∏abo wyekwipowanych ˝o∏nierzy, g∏ównie z podleg∏ej Rzàdowi
Polskiemu w Londynie Armii Krajowej. W strefie dzia∏aƒ wojennych znalaz∏a si´ tak˝e ludnoÊç cywilna.
Do utrzymania i ochrony porzàdku Delegatura Rzàdu na Kraj dysponowa∏a specjalistycznà formacjà –
Paƒstwowym Korpusem Bezpieczeƒstwa (PKB).



Poczàtki tej policyjnej s∏u˝by si´gajà

wiosny 1941 r. Powsta∏ wtedy pierwszy

zràb organizacyjny PKB – przysz∏ej policji,

która w momencie wyzwolenia i odbudowy

paƒstwowoÊci mia∏a zajàç si´ ochronà bez-

pieczeƒstwa. W tworzenie korpusu zaanga-

˝owali si´ funkcjonariusze Policji Polskiej,

czyli formacji, która s∏u˝y∏a okupantowi.

Najcz´Êciej byli to dawni ˝o∏nierze, którzy

w latach trzydziestych przeszli do pracy

w Policji Paƒstwowej.

– Policjanci granatowi byli bardzo wa˝-

nym ogniwem w rozpracowaniu admini-

stracji niemieckiej i dzia∏aƒ okupanta

– mówi dr Janusz Marszalec, naczelnik Biu-

ra Edukacji Publicznej Oddzia∏u IPN

w Gdaƒsku, autor ksià˝ki „Ochrona porzàd-

ku i bezpieczeƒstwa publicznego w po-

wstaniu warszawskim”. – Byli, oczywiÊcie,

i tacy, którzy kolaborowali z Niemcami.

Negatywne postawy najsilniej zapadajà

w zbiorowà ÊwiadomoÊç, sà najbardziej wy-

raziste, o cichych bohaterach natomiast

mówi si´ niewiele. Nikt ich nie policzy∏.

Nawet po wojnie nie mogli si´ chwaliç wal-

kà z hitlerowcami. Za przynale˝noÊç

do PKB grozi∏o im wi´zienie.

POWSTANIE 
Wybuch walk powstaƒczych zaskoczy∏ wie-

lu konspiratorów z PKB. Mieli zdobyç 27

komisariatów policji granatowej. Nie wsz´-

dzie zadanie to powiod∏o si´ od razu.

Niektóre komisariaty funkcjonariusze PKB

przejmowali w kolejnych dniach powstania. 

Szacuje si´, ˝e w ca∏ej Warszawie s∏u˝y∏o

ok. 1000 pekabistów. Pe∏nili oni s∏u˝b´ pa-

trolowà, przeprowadzali kontrol´ doku-

mentów, zatrzymywali podejrzanych, orga-

nizowali kuchnie polowe, punkty sanitarne

oraz prowadzili ewidencj´ ludnoÊci, poma-

gajàc w dystrybucji pomocy spo∏ecznej. 

Lokalny (dzielnicowy) komendant PKB

mia∏ zawsze kontakt z komendantami re-

wirów i bezpoÊrednio czuwa∏ nad za∏atwia-

niem wszystkich bie˝àcych spraw miesz-

kaƒców w walczàcym mieÊcie. Opierajàc

si´ na komitetach domowych – najni˝szej

jednostce terenowej w∏adz cywilnych

– funkcjonariusze PKB pomagali organizo-

waç ca∏odobowe obserwacje przeciwpo˝a-

rowe i przeciwlotnicze. Wielu z nich zosta-

∏o odznaczonych krzy˝ami zas∏ugi za urato-

wanie ˝ycia ludziom przysypanym przez

gruzy. Po odci´ciu przez Niemców wody

pekabiÊci pilnowali porzàdku przy wykopa-

nych studniach. Pe∏nili s∏u˝b´ wartowni-

czà. Do czasu, gdy jeszcze mia∏o to sens,

czuwali nawet nad utrzymaniem czystoÊci.

Doglàdali, aby przy kamienicach powsta∏y

do∏y kloaczne i miejsca na odpadki. 

LudnoÊci cywilnej, ale tak˝e wielu woj-

skowym funkcjonariusze PKB kojarzyli si´

z policjantami granatowymi. Nie brakowa∏o

posàdzeƒ o kontynuacj´ formacji okupacyj-

nej. Rodzi∏o to napi´cia. Jeden z zast´pców

komendanta g∏ównego PKB zarzàdzi∏ wi´c

usuni´cie wszystkich policjantów granato-

wych ze s∏u˝by. Sytuacja by∏a o tyle dziwna,

˝e wydajàcym rozkaz by∏ Czes∏aw Jacyna,

ps. „Balcer”, który jako oficer Policji Pol-

skiej pe∏ni∏ funkcj´ kierownika komisariatu. 

– Rozkaz by∏ praktycznie niewykonalny,

bo gdyby z korpusu faktycznie wyrzuciç

wszystkich policjantów granatowych, to

komisariaty PKB w trudnych, powstaƒ-

czych warunkach nie mog∏yby funkcjono-

waç. Stan´∏o na tym, ˝e w s∏u˝bie pozostali

ci, którzy podczas okupacji mieli zwiàzki

z konspiracjà niepodleg∏oÊciowà. Tak by∏o

na ÂródmieÊciu, troch´ inaczej sprawa wy-

glàda∏a w dzielnicach oÊciennych. Tam wy-

znaczonych rygorów nie przestrzegano

do koƒca.
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BEZ ROZG¸OSU
Funkcjonariusze PKB tropili ukrywajàcych

si´ konfidentów gestapo. Prowadzili spisy

zabitych i rannych, ewidencjonowali straty

materialne oraz przechowywali dokumenty

i rzeczy poleg∏ych. 

Nieliczni brali równie˝ udzia∏ w akcjach

bojowych. Znanym sta∏o si´ starcie patrolu

z VIII Komisariatu z cz∏onkami brygady SS

– RONA plàdrujàcymi mieszkania oraz

wyczyn Feliksa Rokickiego „Lubicza” z KG

PKB, który pod silnym ogniem nieprzyja-

ciela w∏asnor´cznie umacnia∏ barykad´

na Nowym Âwiecie. Z barykady tej os∏ania-

no jedynà drog´ ewakuacji ˝o∏nierzy AK

z PowiÊla. 

Podczas powstania uruchomiono tak˝e

agentury urz´dów Êledczych, które zajmo-

wa∏y si´ zwalczaniem przest´pczoÊci po-

spolitej. 

– Powstanie przeros∏o oczekiwania tych,

którzy si´ do niego przygotowywali – mówi

Janusz Marszalec. – Struktury policyjne

powsta∏y i funkcjonowa∏y mimo separacji

dzielnic. Bronis∏aw Chaj´cki, komendant

PKB miasta Warszawy, mia∏ dowodziç ca∏o-

Êcià si∏ policyjnych z ratusza, tymczasem

nie móg∏ nawiàzaç ∏àcznoÊci ze Âródmie-

Êciem. Kilka ∏àczniczek nie zdo∏a∏o si´

przedrzeç. Zresztà gdyby nawet dosz∏y

do ÂródmieÊcia, nie mia∏oby to wi´kszego

wp∏ywu na dowodzenie ca∏à formacjà. PKB

sprawdzi∏ si´, dzia∏ajàc w zdecentralizowa-

ny sposób. 

Poszczególni komendanci usamodziel-

nili si´, mieli zmieniony teren dzia∏ania.

Bardzo wiele zale˝a∏o od inicjatywy oddol-

nej. Trzeba pami´taç, ˝e funkcjonariusze

korpusu byli bardzo s∏abo wyposa˝eni

w broƒ. Dowódcy wojskowi na poczàtku

powstania oczekiwali pomocy w sprawach

porzàdkowych raczej od Korpusu Bezpie-

czeƒstwa (KB), formalnie podleg∏emu AK,

ale wykazujàcemu wiele samodzielnoÊci

i niezdrowych ambicji (szefowie KB,

wbrew przyj´tym planom, chcieli, by ich

organizacja zajmowa∏a si´ sprawami bez-

pieczeƒstwa i porzàdku publicznego). Do-

piero 9 sierpnia wojskowe w∏adze powsta-

nia og∏osi∏y, ˝e jedynà organizacjà porzàd-

kowà jest Paƒstwowy Korpus Bezpieczeƒ-

stwa. KB zosta∏ skierowany do bezpoÊred-

nich walk. W ciàgu nast´pnych dni PKB

sta∏ si´ faktycznie powstaƒczà policjà.

REPRESJE
Ochotników do pracy w PKB nie przybywa-

∏o. Je˝eli ktoÊ chcia∏ wziàç udzia∏ w po-

wstaniu, szed∏ raczej do wojska ni˝ do poli-

cji. Temperament pcha∏ m∏odych ludzi

do walki z karabinem w r´ku, a nie do cho-

dzenia z bykowcem i pilnowania porzàdku.

Nim powstanie upad∏o, funkcjonariuszy

PKB, w obawie przed represjami Niemców,

zaopatrzono w legitymacje AK, gwarantujàc

im prawa kombatanckie. 

– Nieszcz´Êciem jest to, ˝e du˝a forma-

cja policyjna uczestniczàca w powstaniu

nie funkcjonuje nawet w ÊwiadomoÊci hi-

storyków, nie mówiàc ju˝ o pami´ci zbioro-

wej – dodaje Janusz Marszalec. 

Po II wojnie pekabistów przeÊladowano

i mordowano. W wi´zieniu mokotowskim

stracono Bronis∏awa Chaj´ckiego (komen-

danta PKB miasta Warszawy), w tajemni-

czych okolicznoÊciach tu˝ po ci´˝kim prze-

s∏uchaniu w 1948 r. zmar∏ Stanis∏aw Tabisz,

komendant g∏ówny PKB. Ârodowisko peka-

bistów zosta∏o spenetrowane przez konfi-

dentów z wywiadu sowieckiego i u˝yte

do prowokacji majàcej dowieÊç agentural-

nych powiàzaƒ Gomu∏ki i Spychalskiego.

Kiedy w latach 90. nadesz∏a wolna Polska,

o którà w powstaniu warszawskim walczyli

równie˝ policjanci PKB, wi´kszoÊç z nich

ju˝ nie ˝y∏a... ■
PAWE¸ OSTASZEWSKI

zdj´cia ze zbiorów 
Muzeum Powstania Warszawskiego

▲



Lata 70. to okres wzgl´dnej stabilizacji.
Milicjanci przeprowadzali staruszki przez
jezdni´, dzielnicowi ˝yczliwie rozmawiali
z mieszkaƒcami osiedli, a „lotna” drogówki
imponowa∏a wszystkim swoimi motocyklami
i tylko od czasu do czasu sielank´ zak∏óca∏y
„Êcie˝ki zdrowia” organizowane dla
„warcho∏ów i wichrzycieli”. 

– Tak (Êmiech). Faktycznie funkcjona-

riusze MO nie mieli wówczas negatywnej

prasy, poniewa˝ by∏a ona cenzurowana. Po-

magali esbekom w rewizjach i zatrzyma-

niach ludzi z opozycji. Nie mogliÊmy si´

spodziewaç po nich niczego dobrego, dla-

tego o ka˝dym ich ludzkim odruchu wielo-

krotnie sobie opowiadaliÊmy. Bo przecie˝

nie wszyscy milicjanci byli trybikami bez-

dusznej machiny. 

Ale w pami´ci mieszkaƒców Wybrze˝a
musia∏o przecie˝ utrwaliç si´ bardzo mocno
doÊwiadczenie tragicznego Grudnia 1970
roku.

Milicja:
przed, w czasie i po

Sierpniu
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Bogdan Borusewicz, lat 56, historyk,
dzia∏acz Wolnych Zwiàzków
Zawodowych i KOR, 
jeden z organizatorów strajku
w Stoczni Gdaƒskiej w 1980 r.,
wspó∏twórca „SolidarnoÊci”, 
w czasie stanu wojennego dzia∏acz
podziemnych struktur zwiàzku,
w wolnej Polsce – pose∏ na Sejm
oraz w latach 1998–2000
wiceminister spraw wewn´trznych
i administracji, obecnie cz∏onek
Zarzàdu Województwa Pomorskiego,
kandydat na szefa IPN
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– Nie u∏atwia∏o nam to dzia∏alnoÊci opozycyjnej.

Ludzie po prostu si´ bali. Nie bez przyczyny SB zwer-

bowa∏a w∏aÊnie wtedy wielu wspó∏pracowników. Rów-

noczeÊnie Grudzieƒ by∏ swoistym uniwersytetem lu-

dowym. Wszyscy na Wybrze˝u wiedzieliÊmy, do czego

zdolna jest w∏adza i jakimi kieruje si´ interesami. Wi-

dzieliÊmy, jak do stoczniowców strzela∏o „ludowe”

wojsko. W∏adza si´ obna˝y∏a. Potem nastàpi∏a fala

przeÊladowaƒ ze strony SB. Milicjanci w latach 70. ra-

czej wspomagali aparat represji, ni˝ go organizowali. 

Milczàco towarzyszyli S∏u˝bie 
Bezpieczeƒstwa?

– A˝ tak dobrze to nie by∏o, ale milicjanci nie 

zawsze szli z esbekami rami´ w rami´. Pami´tam, jak

kiedyÊ pewien profos w Sopocie przyniós∏ mi na do∏ek

dodatkowe materace i koce. Przysiad∏ si´ i zaczà∏ do-

pytywaç, czy czegoÊ mi nie brakuje. Mówi´, ˝e raczej

nie. A on dalej ciàgnie rozmow´. Pociesza, ˝e „Wolna

Europa” ju˝ mówi∏a o moim zatrzymaniu i pewnie nie-

d∏ugo puszczà mnie do domu. Potem przyniós∏ radio

i s∏uchaliÊmy razem… CoÊ niesamowitego (Êmiech).

Facet by∏ przed emeryturà i demonstrowa∏, ˝e ma 

inne poglàdy ni˝ jego prze∏o˝eni. Moja ˝ona, Alina

Pieƒkowska, opowiada∏a mi, ˝e kiedy siedzia∏a na Piw-

nej w Gdaƒsku, jeden z funkcjonariuszy MO wyraênie

pomaga∏ zatrzymanym. Rozmawia∏. Pociesza∏. I nie by-

∏o to podyktowane ch´cià zdobycia informacji, lecz

zwyk∏à troskà, ludzkim wsparciem. Sàdz´, ˝e Gru-

dzieƒ 1970 roku zmieni∏ i nas, i milicjantów. 

Nadchodzi sierpieƒ 1980 roku. Z kilkoma osobami pla-
nuje Pan rozpocz´cie strajku. Macie ÊwiadomoÊç, ˝e
w∏adza zareaguje ostro? 

– Tak. DomyÊla∏em si´, ˝e mogà byç u˝yte wobec

nas specjalne oddzia∏y milicyjne, ale bardziej ba∏em

si´ wojska. Wiedzia∏em, ˝e milicja ma jakieÊ procedu-

ry oraz, co tu du˝o mówiç, doÊwiadczenie w t∏umieniu

protestów bez u˝ycia broni palnej, a wojsko nie. ˚o∏-

nierze w razie zagro˝enia panikowali, strzelali z ostrej

amunicji. To znów lekcja pami´tnego Grudnia. 

14 sierpnia wys∏ani przez Pana m∏odzi ludzie – Borow-
czak, Prondzyƒski i Felski docierajà do stoczni, po pew-
nym czasie do∏àcza do nich Wa∏´sa. RoÊnie liczba osób,
które zaczynajà strajk. Milicji nie widaç?

– Najwy˝ej patrole przed stocznià. W nast´pnych

dniach wycofano mundurowych. Wiemy jednak, ˝e

i w stoczni, i przed nià sà na pewno szpicle. Ale histo-

ria zaczyna przyspieszaç. Wkrótce strajkujà inne zak∏a-

dy i w∏aÊnie z tej prawdziwej wspólnoty ludzi, którzy

zacz´li domagaç si´ swoich praw, rodzi si´ „Solidar-

noÊç”. Ryzyko interwencji milicyjnej maleje.

Kiedy by∏ Pan pewien, ˝e nie dojdzie 
do pacyfikacji stoczni?

– DoÊç póêno. Wtedy, gdy rozpocz´∏y si´ rozmowy

z Mi´dzyzak∏adowym Komitetem Strajkowym. Atak

wydawa∏ si´ wówczas ma∏o prawdopodobny. Chocia˝

czu∏em pod skórà, ˝e zawsze mo˝e si´ coÊ zmieniç.

Kiedy delegacja rzàdowa przerywa∏a pertraktacje i nie

wraca∏a punktualnie – niepokoi∏em si´. Wiedzia∏em

jednak, ˝e nie mo˝na ulegaç emocjom i daç si´ wypro-

wadziç na ulic´. Tam mog∏oby dojÊç do tragedii. Rozu-

mieliÊmy, ˝e chodzi ju˝ nie tylko o reakcj´ PZPR i jej

si∏ porzàdkowych, ale wr´cz o to, jak zachowajà si´ 

Sowieci. 

Postawiono w stan gotowoÊci stacjonujàcych w Polsce
˝o∏nierzy Armii Radzieckiej. 

– Dlatego tak wa˝na by∏a postawa stoczniowców.

Zacz´∏o si´ od niepewnoÊci i obaw, ale im d∏u˝ej trwa∏

strajk, tym bardziej ros∏a determinacja. Ludzie szybko

dojrzewali. Hardzieli. I wzrasta∏o w nich poczucie so-

lidarnoÊci z innymi strajkujàcymi w kraju. Postulaty

p∏acowe zesz∏y na dalszy plan, robotnicy zacz´li mó-

wiç g∏oÊno, ˝e nie wyjdà ze stoczni, jeÊli nie b´dzie

niezale˝nych od w∏adzy zwiàzków zawodowych. Wol-

noÊç uderzy∏a nam wszystkim do g∏owy. Dzisiaj wyda-

je si´ to patetyczne, ale tak by∏o. RozsmakowaliÊmy

si´ w nadziei, odpowiedzialnoÊci, ˝yczliwoÊci i wza-

jemnym wsparciu. Taka by∏a atmosfera Sierpnia. To

musia∏o oddzia∏ywaç tak˝e na milicjantów. Przecie˝

widzieli, ˝e nie jesteÊmy ich wrogami, ˝e upominamy

si´ po prostu o swoje prawa. Mo˝e niektórzy z nich do-

strzegali, ˝e upominamy si´ tak˝e o prawa ich rodzin.

Mo˝e...

Cz´Êç pewnie tak. Kilka miesi´cy póêniej powsta∏ zalà˝ek
zwiàzku zawodowego milicjantów.

– Do∏àczyli do ludzi „SolidarnoÊci”. Chcieli odno-

wiç swojà instytucj´. Absolutne zaskoczenie. Wojsko-

wi siedzieli karnie i cicho, a wrza∏o w si∏ach porzàdku

publicznego. Bez jakiejkolwiek inspiracji ze strony

„SolidarnoÊci”. To by∏ szeroki, autentyczny, oddolny

ruch. Nawet przestraszy∏em si´, ˝e milicja ulegnie

rozpadowi (Êmiech). Milicyjni zwiàzkowcy zostali jed-

nak spacyfikowani od wewnàtrz. Nie uda∏o im si´, ale

to wa˝na karta w historii Policji.

Do kontrakcji natychmiast przystàpi∏o 
kierownictwo resortu.

– OdczuwaliÊmy to. KtoÊ rozsiewa∏ brednie o naszej

wrogoÊci do milicjantów. Ponoç mieliÊmy wieszaç ko-

munistów na drzewach. Tragiczne i Êmieszne, ale ma-

china propagandowa ruszy∏a i zrujnowa∏a ˝yczliwoÊç

funkcjonariuszy. W ich oczach zaczynaliÊmy dostrzegaç

najpierw ch∏ód, a potem agresj´. Takich milicjantów

zapami´taliÊmy z czasów stanu wojennego. U˝yto ich

do brutalnego t∏umienia strajków, manifestacji, de-

monstracji, pikiet. ZOMO, obok SB, sta∏o si´ najbar-

dziej znienawidzonà przez naród si∏à. Na r´kach mili-

cjantów pojawi∏a si´ krew zamordowanych Polaków.

MO by∏a jednak tylko narz´dziem w∏adzy.
– No w∏aÊnie. Nie zapominajmy, ˝e g∏ówne dzia∏a-

nia zaplanowali wojskowi. To Jaruzelski i jego ekipa

w sztabie LWP przygotowali stan wojenny. Kiszczak,

który objà∏ resort spraw wewn´trznych, te˝ by∏ ˝o∏nie-

rzem. Mam wra˝enie, ˝e zadbali, aby znaleêç koz∏a

▲
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– Bo to by∏ nadgorliwy aparatczyk. Bardzo aktywny,

Êwiadomie czyni∏ wi´cej, ni˝ w∏adza chcia∏a. Twórczo

rozwija∏ polecenia z Warszawy. To skandal, ˝e ktoÊ

wpad∏ na pomys∏, aby go zaprosiç.

Podobno by∏ zapraszany co roku, dawniej siada∏ nawet
w pierwszym rz´dzie.

– Tym gorzej. Co on ma wspólnego z Policjà w de-

mokratycznym kraju? Dlaczego chciano go nagrodziç?

Przecie˝ Policja si´ zmieni∏a. Ufa jej i dobrze ocenia

opinia publiczna. Policjanci, zw∏aszcza w mniejszych

miejscowoÊciach, majà ju˝ dobre relacje z lokalnymi

spo∏ecznoÊciami. W du˝ych miastach Policja zmaga si´

skutecznie z powa˝nà przest´pczoÊcià, o jakiej milicja

nie mia∏a zielonego poj´cia. Pora wi´c mentalnie roz-

staç si´ z milicjà, a nie z sentymentem wskrzeszaç z∏e

wzorce. Policjanci w wolnej Polsce majà swojà kart´

i swoje doÊwiadczenia, MO nie jest im ju˝ do niczego

potrzebna. ■
Rozmawia∏ PAWE¸ BIEDZIAK

zdj. Wojciech Basiƒski i Stefan Kraszewski PAP/CAF

RozsmakowaliÊmy si´ w nadziei, odpowiedzialnoÊci, ˝yczliwoÊci
i wzajemnym wsparciu. Taka by∏a atmosfera Sierpnia. To musia∏o
oddzia∏ywaç tak˝e na milicjantów. Przecie˝ widzieli, ˝e nie jesteÊmy ich
wrogami, ˝e upominamy si´ po prostu o swoje prawa. Mo˝e niektórzy
z nich dostrzegali, ˝e upominamy si´ tak˝e o prawa ich rodzin. Mo˝e...

ofiarnego. G∏owà by∏o wojsko, a r´kà z narz´dziem

do bicia – milicja. U˝yto jej w kopalni Wujek, w Gdaƒ-

sku, Gdyni, Szczecinie, a potem w Lubiniu, Wroc∏a-

wiu, Nowej Hucie, Warszawie i w wielu innych mia-

stach. W latach 80. praktycznie dosz∏o do zerwania

i tak ju˝ kruchych relacji milicji ze spo∏eczeƒstwem.

Mam wra˝enie, ˝e Policja w wolnej Polsce wcià˝ p∏aci

cen´ za stan wojenny.

Zerwane wi´zi spo∏eczne. Walki uliczne przy okazji
ró˝nych Êwiàt narodowych, wa˝nych dat. Karne
i sprawne jednostki ZOMO. Taki obraz Pan zapami´ta∏?

– Ale˝ skàd. Zomowcy byli wielokrotnie przega-

niani. Przynajmniej u nas, w Gdaƒsku, widok ucie-

kajàcych milicjantów nie by∏ znowu takà rzadkoÊcià.

Ale faktycznie dziwi∏a mnie ich nadgorliwoÊç. 

Potem zrozumia∏em, ˝e nie mamy ju˝ do czynienia

z milicjà, którà znaliÊmy wczeÊniej. Nastàpi∏a kon-

solidacja. Aparat stwardnia∏. Nikt z milicjantów nie

myÊla∏ o przechodzeniu na drugà stron´. Wmawiano

im, ˝e opozycja czyha na ˝ycie ich rodzin, co by∏o

oczywistà bzdurà. Bardziej uÊwiadomieni sàdzili

zaÊ, ˝e ratujà kraj przed wojnà domowà. ˚yli w Êwie-

cie absurdu.

Zabójstwo ks. Popie∏uszki Êwiadczy o tym, 
˝e prowokatorami byli przede wszystkim 
ludzie z aparatu partyjnego, którzy mieli 
bliskie zwiàzki z Sowietami. 

– Tak. W∏adza komunistyczna nigdy nie by∏a mono-

lityczna. Zawsze istnia∏y tam ró˝ne frakcje mniej lub

bardziej wys∏ugujàce si´ Rosjanom. Nawet w SB pra-

cowali funkcjonariusze, którzy pomagali opozycji. 

Takà osobà by∏ chocia˝by Adam Hodysz.

Nadchodzi koniec lat 80. Pielgrzymka papie˝a w 1987
roku znów jest festiwalem wolnoÊci. W Gdaƒsku 
t∏um skanduje do milicjantów: „Rzuçcie pa∏y –
przebaczymy!”.

– Kto by si´ spodziewa∏, ˝e koniec komuny jest tak

blisko... Wszyscy byli bardzo zm´czeni. Zm´czona by-

∏a milicja. Sypa∏a si´ w∏adza, nie tylko w Polsce, ale

i w ZSRR. My te˝ ciàgn´liÊmy resztkà si∏. Pociesza∏o

mnie tylko to, ˝e i Jaruzelski musi byç zm´czony.

W milicji nast´powa∏y pierwsze p´kni´cia wewn´trz-

ne. Zomowcy reagowali mniej gorliwie. Dwa lata póê-

niej w MO powstawa∏ ju˝ oddolny ruch zwiàzkowy. 

Zwiàzkowcy obchodzili niedawno swoje
15. urodziny.

– Ludzie, którzy tworzyli ten ruch, byli w czasie 

stanu wojennego internowani, szykanowani, zmuszani

do wyjazdu za granic´. Cz´Êç z nich w∏àczy∏a si´

w 1989 roku w budowanie Policji.

MO przeobrazi∏a si´ w Policj´.
– Wówczas nie by∏o innej drogi. OdpowiedzialnoÊç

za paƒstwo, czyli tak˝e za bezpieczeƒstwo obywateli,

za ich obron´ przed przest´pcami, nakazywa∏a konty-

nuacj´ wielu instytucji, w tym si∏ porzàdku publiczne-

go. RozumieliÊmy, ˝e milicjanci te˝ byli ofiarami syste-

mu. Policja sta∏a si´ dla nich szansà na normalnoÊç.

Ale rok temu zaprotestowa∏ Pan, gdy na uroczystoÊciach
z okazji Âwi´ta Policji pojawi∏ si´ by∏y szef gdaƒskiej MO
genera∏ Andrzejewski.
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PRZED POROZUMIENIAMI
Pierwsze wzmianki o przerwach w pracy,
które zak∏óci∏y normalny rytm produkcji,
oraz o przerwach w komunikacji, które
zdezorganizowa∏y codzienny bieg ˝ycia,

pojawi∏y si´ w numerze 35. z 31 sierp-

nia 1980 r. Kultowy tygodnik milicyjny

w rubryce ,,Temat tygodnia’’ odnotowa∏,

˝e (...) trudne problemy kraju stajà si´ oka-
zjà dla wrogów naszego socjalistycznego
paƒstwa. Wrogowie owi nale˝à do grup

anarchistycznych i antysocjalistycznych,
które podejmujà w niektórych zak∏adach
Wybrze˝a Gdaƒskiego (...) próby wykorzy-
stania przerw w pracy. Te wrogie 
si∏y, ˝erujàc na obecnych trudnoÊciach,
na emocjach i podnieceniu, jakim ulegajà
niektórzy obywatele, (...) próbujà siaç za-
m´t i chaos, dà˝à do powstania rozdêwi´ku
mi´dzy partià i rzàdem a klasà robotniczà,
próbujà dzieliç nasze spo∏eczeƒstwo, wno-
siç do jego ˝ycia atmosfer´ wrogoÊci i napi´-

cia. Partia trzyma jednak r´k´ na pulsie
i usi∏uje przywróciç klimat wzajemnego za-
ufania.

PO POROZUMIENIACH
Dwa tygodnie póêniej w nr. 37. z 14 wrze-

Ênia dla redakcji najwa˝niejszà informacjà

jest ciche zejÊcie ze sceny ówczesne-

go I sekretarza: W zwiàzku z powa˝nà cho-
robà Edwarda Gierka Komitet Centralny
zwolni∏ go z funkcji I sekretarza KC i cz∏on-
ka Biura Politycznego KC PZPR. Poni˝ej

zaÊ, du˝o mniejszym drukiem, tygodnik

podaje, ˝e zosta∏y podpisane porozumie-

nia mi´dzy komisjami rzàdowymi a przed-

stawicielami strajkujàcych za∏óg. Wkrótce

po tym fakcie wszystkie strajkujàce zak∏ady
produkcyjne i przedsi´biorstwa przystàpi∏y
do pracy, poniewa˝ za∏ogi postanowi∏y
w mo˝liwie najkrótszym czasie nadrobiç po-
wsta∏e w wyniku przestojów zaleg∏oÊci pro-
dukcyjne. Obok, w rubryce ,,Z kraju i ze

Êwiata’’, podpisy pod zdj´ciami g∏oszà:

Ju˝ 31 sierpnia, a wi´c natychmiast po za-
koƒczonym strajku, ruszy∏a w Szczecinie ko-
munikacja miejska. Miasto rozpocz´∏o nor-
malny rytm ˝ycia. Tak˝e Port Gdaƒski t´tni
pracà, a Stocznia Komuny Paryskiej w Gdy-
ni rozpocz´∏a prac´ w dniu 1 wrzeÊnia.

NIEPEWNY WIKTOR
Cotygodniowa rubryka (podpisywana za-

wsze imieniem Wiktor) przedstawia∏a

„osobiste refleksje” dziennikarzy

,,W s∏u˝bie narodu’’. I tak w nr. 37. z 14

wrzeÊnia zak∏opotany wyraênie zmianami

w PZPR Wiktor pisze ostro˝nie: Droga
do porozumienia by∏a trudna, bo i sytuacja
skomplikowana, nie∏atwa. (...) I trzeba by∏o
najwy˝szej rozwagi, ˝eby z tych ostrych,
spi´trzonych k∏opotów, które prze˝ywaliÊmy
w ostatnich tygodniach, z zau∏ka zdawa∏o
si´ Êlepego i bez wyjÊcia – wyjÊcie jednak˝e
znaleêç... Nast´pny numer kontynuuje t´

myÊl: Wszyscy Polacy (...) odczuwajà ulg´
i satysfakcj´ moralnà, ˝e po wielu trudnych
dniach, po szczytowych sierpniowych napi´-
ciach w∏adze i spo∏eczeƒstwo znalaz∏y
wspólny j´zyk i odnalaz∏y wspólnà p∏asz-
czyzn´. W redakcji delikatnie zacz´∏o wiaç

od morza. 

Cz∏owiek z betonu, 
czyli W s∏u˝bie narodu
o Sierpniu ’80
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MILICYJNY BARD 
Numer 41. z 12 paêdziernika przynosi naj-

pe∏niejszà wzmiank´ o wydarzeniach

sierpniowych na Wybrze˝u. Redakcja,

po dwóch miesiàcach, wysy∏a do Gdaƒska

dziennikarza, który, niczym sierpniowy

bard, pisze: Noce by∏y ciep∏e, wi´kszoÊç
stoczniowców sp´dza∏a je pod go∏ym niebem.
Spali w Êwietlicach, na ∏awkach, na p∏ytach
styropianu roz∏o˝onych na wewnàtrzzak∏a-
dowych trawnikach. Pracowa∏a sto∏ówka,
funkcjonowa∏o zaopatrzenie, sprawiedliwie
dzielono dostarczanà z zewnàtrz ˝ywnoÊç,
papierosy. Na temat nieczynnej komunika-

cji zagadni´ty przez dziennikarza mieszka-

niec Gdaƒska odpowiada metaforycznie:

OsobiÊcie odczu∏em nie tyle brak autobusów
i tramwajów, ile ich charakterystycznej
i trwa∏ej w wielkomiejskim klimacie barwy,
intensywnego czerwonego koloru. Milicyjny

poeta nie traci jednak poczucia realizmu 

i, nie dbajàc ju˝ o wartkoÊç narracji, odno-

towuje, ˝e dzi´ki sumiennemu przygotowa-
niu milicji strajki na Wybrze˝u nie wp∏yn´∏y
w zasadniczy sposób na zmian´ wczeÊniej
opracowanych dzia∏aƒ. Niestety, zbyt rzad-
ko znajdujà uznanie ewidentne sukcesy
funkcjonariuszy milicji, natomiast zbyt cz´-
sto eksponowana jest represyjna funkcja orga-
nów MO.

PARTYJNE INTERPRETACJE 
Kolejny numer, z 19 paêdziernika, zaczyna

si´ przedrukiem uchwa∏y podj´tej

na VI Plenum KC PZPR oraz streszcze-

niem referatu, który strajki na Wybrze˝u

nazywa masowym, robotniczym protestem

nie przeciw socjalizmowi, a naruszaniu jego

zasad; nie przeciw partii – a przeciw b∏´-

dom w jej polityce: nie by∏ to sprzeciw na-
jemnych pracowników, lecz klasy, która ma
poczucie w∏odarza swojej Rzeczypospolitej.
Uchwa∏a zapewnia∏a (w punkcie IV, 1), ˝e

Komitet Centralny stoi na gruncie pe∏nej i rze-
telnej realizacji porozumieƒ podpisanych
przez przedstawicieli rzàdu z przedstawiciela-
mi za∏óg robotniczych w Gdaƒsku, Szczecinie
i Jastrz´biu oraz podkreÊla, ˝e g∏ównà gwa-
rancjà ich realizacji jest szybkie przywrócenie
normalnego rytmu produkcji.

POWRÓT DO KORZENI
Pod koniec 1980 r. ,,W s∏u˝bie narodu’’
powoli wraca jednak do swoich korzeni,

koncentrujàc si´ na prawdziwej walce
o utrzymanie kierowniczej roli partii w naro-
dzie. Opozycja polityczna jest mrzonkà

– jak pisze w nr. 49.–51. zaproszony do za-

brania g∏osu milicyjny ideolog – si∏y anty-
socjalistyczne sà s∏abe, nieliczne, majàce 
zaledwie ograniczone mo˝liwoÊci dzia∏ania.
Socjalizm i pluralizm polityczny sà nie
do pogodzenia. Zak∏opotany Wiktor i mili-

cyjny bard ust´pujà, niestety, miejsca

cz∏owiekowi z betonu. ■
ALEKSANDRA MOLAK

KOMENDANT  G¸ÓWNY  POLICJI
og∏asza

ROZPOCZ¢CIE NOWEJ PROCEDURY REKRUTACJI 
KANDYDATÓW DO POLICJI

Planowane przyj´cia do s∏u˝by w Policji 
na terenie ca∏ego kraju

2000 osób w dniu 27 grudnia 2005 r.

Post´powanie kwalifikacyjne wobec osób ubiegajàcych si´ 
o przyj´cie do s∏u˝by w Policji prowadzà: Komendant G∏ówny Policji

wobec kandydatów do s∏u˝by w Komendzie G∏ównej Policji 
oraz komendanci wojewódzcy Policji zgodnie 

z terytorialnym zasi´giem dzia∏ania.

S¸U˚B¢  W  POLICJI  MO˚E PE¸NIå:

● obywatel polski o nieposzlakowanej opinii 
● niekarany i korzystajàcy  z  pe∏ni   praw publicznych  

● posiadajàcy  co  najmniej  Êrednie  wykszta∏cenie   
● posiadajàcy zdolnoÊç  fizycznà  i  psychicznà  do  s∏u˝by  

w  formacjach  uzbrojonych,  podleg∏ych  szczególnej  dyscyplinie
s∏u˝bowej,  której gotów  jest  si´ podporzàdkowaç.  

Ponadto m´˝czyêni powinni  posiadaç  uregulowany  stosunek  
do  s∏u˝by  wojskowej.

INFORMACJE  DOTYCZÑCE  PROCEDURY  KWALIFIKACYJNEJ  
MO˚NA  ZNALEèå:

● na stronie internetowej Komendy G∏ównej Policji 
www.policja.pl

● w „Informatorze dla kandydatów do s∏u˝by w Policji” 
dost´pnym w ka˝dej jednostce Policji.

Podstaw´ prawnà procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych 
i Administracji z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie szczegó∏owych zasad prowadzenia post´powania

kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegajàcych si´ o przyj´cie do s∏u˝by w Policji 
(Dz.U. nr 97, poz. 822).
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Warszawa. Generalny inspektor Leszek Szreder w imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników
cywilnych sk∏ada ho∏d policjantom, którzy polegli na s∏u˝bie

Warszawa. Teatr ˚ydowski. Ambasador Izraela 
(w Êrodku) wr´czy∏  medal „Sprawiedliwy wÊród
Narodów Âwiata”, przyznany poÊmiertnie
otwockiemu policjantowi – Bronis∏awowi
Marchlewiczowi. Medal odebra∏ syn funkcjonariusza
– Zbigniew

GryfuÊ – 
maskotka

zachodniopomorskiej
policji – 

po zakoƒczonych
uroczystoÊciach 

by∏ szcz´Êliwy, 
ale i bardzo zm´czony

W przemówieniu komendant g∏ówny skoncentrowa∏ si´
na nowym, konkursowym systemie doboru. 
Kandydaci do s∏u˝by w Policji bardzo si´ z tego ucieszyli

Szczecin. Wa∏y Chrobrego.
Uroczysta promocja 
na pierwszy stopieƒ oficerski

Najwi´cej oklasków zebrali policjanci z OPP 
w Szczecinie, którzy popisali si´ musztrà paradnà

Âwiàtecznà parad´ obserwowa∏y t∏umy
szczecinian oraz dziennikarze z mediów
lokalnych i ogólnopolskich

Âwi´to Policji



24 POLICJA 997        sierpieƒ 2005 r. REKLAMA
RE

KL
AM

A

TURYSTYCZNY 
TELEFON BEZPIECZE¡STWA

CODZIENNIE
w godzinach od 8 do 20

W KOMENDZIE G¸ÓWNEJ POLICJI
W WARSZAWIE

POMAGAMY ZAGRANICZNYM TURYSTOM
POD NUMERAMI TELEFONÓW:

0-800 200 300 +48 608 599 999

DY˚URUJÑ OSOBY UDZIELAJÑCE INFORMACJI W J¢ZYKACH:
ANGIELSKIM, NIEMIECKIM I ROSYJSKIM

(po∏àczenie p∏atne)
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Rubryk´ sponsoruje 

Lubomira Madejska ze Szczecina,

zagin´∏a 22 grudnia 2004 r. 

Ma 88 lat (w dniu zagini´cia 87).

Wzrost 150 cm, oczy niebieskoszare,

charakterystyczna przygarbiona sylwetka.

Józef Malec,

zaginà∏ 21 paêdziernika 2003 r.

w Jaros∏awiu (woj. podkarpackie). 

Ma 72 lata (w dniu zagini´cia 70).

Wzrost 180 cm, oczy piwne.

Julian Zàbkiewicz,

zaginà∏ 19 paêdziernika 2004 r.

w Karpaczu (woj. dolnoÊlàskie). 

Ma 69 lat. Wzrost 167 cm, oczy

zielonobràzowe. Cierpi na zaniki

pami´ci.

Wies∏awa Miecznikowska z M∏awy,

zagin´∏a 12 stycznia 2005 r. Ma 46 lat.

Wzrost 168 cm, oczy szare, znaki

szczególne: wysuni´te prawe biodro.

Bogus∏aw Bobowski z Rudy Âlàskiej,

zaginà∏ 18 czerwca 2004 r. Ma 62 lata

(w dniu zagini´cia 61). Wzrost 158 cm,

oczy piwne, znaki szczególne: zanikajàcy

tatua˝ na lewej r´ce.

Marek Kucharski, urodzony

7 paêdziernika 1958 r. Wyjecha∏

z Warszawy 2 marca 2003 r. srebrnym 

mercedesem (nr rej. WE 34884) 

do Elblàga. Ostatni raz widziano go

na stacji benzynowej tu˝

przed Elblàgiem mi´dzy 22.00 a 23.00.

Ma 182 cm wzrostu, w∏osy ciemne, lekko

falowane, jest szczup∏y. Za uchem,

pod w∏osami, guz wielkoÊci Êliwki.

W dniu zagini´cia mia∏ 45 lat i ubrany

by∏ w jasnà koszul´, be˝owà kamizelk´

z wieloma kieszeniami 

i jasnowiÊniowà kurtk´.
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C eremonia∏
ÂLUB

Przed koÊcio∏em

Komendant jednostki mo˝e wyznaczyç
policjantów do udzia∏u w uroczystoÊci Êlubu
swojego podw∏adnego, ale tylko wówczas,
gdy policjant postanowi∏ wziàç Êlub 
w mundurze. Szpaler powinien sk∏adaç si´ 
z kilku lub kilkunastu policjantów, wed∏ug
uznania dowódcy jednostki. Policjanci 
w mundurach wyjÊciowych, z galowymi
sznurami oficerskimi, czarnymi, skórzanymi
r´kawiczkami i ∏adownicami (jeÊli majà
karabiny KSS). W momencie rozpocz´cia
uroczystoÊci karabiny KSS trzymane sà 
w pozycji „prezentuj”. Dowódca oddaje
honor (salutuje lub trzyma szabl´ w pozycji
„prezentuj broƒ” – jelec znajduje si´ 
na wysokoÊci ust, a g∏ownia oddalona jest 
od twarzy na szerokoÊç d∏oni). 
Panna m∏oda stoi po lewej stronie pana
m∏odego, gdy˝ ten, b´dàc w mundurze, 
musi mieç prawà r´k´ wolnà 
do ewentualnego oddawania honorów.
Kiedy para m∏oda, wchodzàc do koÊcio∏a,
przechodzi przez szpaler ustawiony na placu
przed Êwiàtynià, policjanci trzymajà broƒ 
w pozycji „prezentuj” i odprowadzajà jà
wzrokiem do drzwi koÊcio∏a. Gdy nowo˝eƒcy
wychodzà po ceremonii Êlubnej, szpaler
trzyma broƒ jak do salwy i patrzy na
wprost, a dowódca szpaleru na par´ m∏odà.
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Udzia∏
pododdzia∏u
we mszy
Kiedy pododdzia∏ Policji bierze udzia∏ 
w uroczystoÊci koÊcielnej, policjanci majà
czapki na g∏owach. Mogà wyst´powaç 
z bronià lub bez. Ubrani sà w mundury
wyjÊciowe, z galowymi sznurami oficerskimi.
Policjanci w czasie mszy nie kl´kajà.
Kiedy msz´ celebruje biskup, w policyjnej
asyÊcie bierze udzia∏ 13 funkcjonariuszy 
(bez czapek i bez r´kawiczek). Jeden z nich
trzyma krzy˝, dwaj Êwiece, a dziesi´ciu
ustawia si´ w szpaler (jak na zdj´ciu).
Policjant stojàcy przy o∏tarzu mo˝e czytaç
lekcj´, czyli fragment z Pisma Âwi´tego,
wezwania z modlitwy powszechnej, 
a tak˝e odÊpiewaç psalm responsoryjny.

Policjant uczestniczàcy we mszy
indywidualnie
Kiedy policjant w mundurze uczestniczy we mszy indywidualnie, zdejmuje czapk´ i trzyma jà w lewej r´ce 
(jak na zdj´ciu). W koÊciele nie zak∏ada r´kawiczek. Równie˝ nie kl´ka. Podczas podniesienia przyjmuje postaw´
zasadniczà (na bacznoÊç). 
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POGRZEB

Asysta honorowa
Policyjnà asyst´ honorowà wyznacza
si´ za zgodà komendanta (dowódcy
jednostki) na uroczystoÊci pogrze-
bowe policjanta zmar∏ego w czasie
pe∏nienia s∏u˝by, a tak˝e emeryta
lub rencisty. W sk∏ad policyjnej asy-
sty honorowej wchodzà: na pogrze-
bach posterunkowych i podoficerów
Policji – pluton honorowy z orkie-
strà (bez pocztu sztandarowego),
na pogrzebach aspirantów i ofice-
rów Policji – kompania honorowa
z pocztem sztandarowym.
Na drzewcu sztandaru, pod kokardà
o barwach narodowych, wià˝e si´

kokard´ z czarnej wst´gi (tzw. kir) o wymiarach 2,5 m d∏ugo-
Êci i 6 cm szerokoÊci.
Na pó∏ godziny przed ceremonià pogrzebowà ze sk∏adu asy-
sty honorowej wystawia si´ 4 wartowników. 2 staje u wezg∏o-
wia, 2 na wysokoÊci stóp zmar∏ego, frontem do trumny,
w odleg∏oÊci kroku od niej. Przy urnie z prochami zmar∏ego
staje tylko 2 policjantów frontem do zebranych.
Asysta honorowa na 15 minut przed ceremonià ustawia si´
w szyku rozwini´tym frontem do wyjÊcia z domu pogrzebo-
wego. Orkiestra staje na prawym skrzydle. Wyznaczony ofi-
cer lub podoficer dokonuje zmiany wartowników na poste-
runku honorowym – wchodzi na czele zmiany do pomiesz-
czenia z trumnà (urnà), staje przed nià i salutuje. Zmiana od-
bywa si´ bez podawania komend.

Kondukt
pogrzebowy
Najpierw orkiestra, potem dowódca na czele pododdzia∏u honorowego,
poczty sztandarowe, delegacje z wieƒcami (w odleg∏oÊci 3–5 kroków jedna
za drugà), funkcjonariusze niosàcy poduszki z orderami i odznaczeniami
(w odleg∏oÊci 3 kroków jeden za drugim), kapelan Policji lub osoba duchow-
na (w sytuacji, gdy rodzina sobie tego ˝yczy), policjanci niosàcy trumn´
(urn´) lub towarzyszàcy pojazdowi z trumnà w asyÊcie warty honorowej.
Za trumnà (urnà) idzie rodzina zmar∏ego, delegacje i pozosta∏e osoby
uczestniczàce w pogrzebie.
Wartownicy honorowi ustawiajà si´ krok od trumny (urny). W chwili jej wy-
niesienia z domu pogrzebowego sygnalista gra sygna∏ „BacznoÊç”, a nast´p-
nie dowódca kompanii honorowej podaje komendy: „Kompania bacznoÊç!
Na rami´ broƒ! Prezentuj broƒ! Na prawo (lewo) patrz!”. W tym czasie po-
licjanci stojàcy poza szykiem salutujà do czasu podania kolejnej komendy
„BacznoÊç!”. Asysta honorowa po wyjÊciu z domu pogrzebowego wykonuje
wszystkie komendy dowódcy kompanii honorowej (oprócz „Do nogi broƒ!”).
Po wyprowadzeniu trumny z domu pogrzebowego i ustawieniu si´ konduk-
tu ˝a∏obnego dowódca kompanii honorowej podaje komendy do wymarszu.
Wówczas rusza kondukt, orkiestra gra marsza ˝a∏obnego. Policjanci umun-
durowani, idàcy w kondukcie, nie zdejmujà czapek, a kompania honorowa
maszeruje bez wymachu ràk.

Na cmentarzu
Przed grobem orkiestra przestaje graç, a dowódca kompanii podaje komend´ „Równy krok!”. Orkiestra i kompania honorowa równym kro-
kiem udajà si´ na miejsce przy grobie i formujà szyk rozwini´ty w odleg∏oÊci nie wi´kszej ni˝ 50 kroków od trumny (urny). Do momentu po-
stawienia trumny (urny) kompania honorowa trzyma broƒ w pozycji „prezentuj”. Nast´pnie po postawieniu trumny (urny) dowódca podaje
komendy: „Kompania bacznoÊç! Na rami´ broƒ! Do nogi broƒ, spocznij!”. Sygnalista gra sygna∏ „S∏uchajcie wszyscy”. Delegacje z wieƒcami
oraz policjanci niosàcy poduszki z orderami i odznaczeniami stajà po obu stronach grobu w odleg∏oÊci 2–3 kroków, a wartownicy bezpoÊred-
nio przy grobie twarzami do siebie. Kierownik jednostki macierzystej (lub jego przedstawiciel) wyg∏asza przemówienie po˝egnalne. Potem ˝e-
gna zmar∏ego jeden z kolegów. Mo˝e zabraç g∏os równie˝ cz∏onek rodziny. Je˝eli zmar∏y zosta∏ poÊmiertnie odznaczony lub mianowany na wy˝-
szy stopieƒ s∏u˝bowy, przed przemówieniami odczytuje si´ treÊç aktu. Nadany order lub odznaczenie kierownik jednostki przypina do spe-
cjalnie przygotowanej poduszki.
Po wystàpieniach, w momencie sk∏adania trumny do grobu, dowódca kompanii honorowej podaje komend´ „BacznoÊç! Na rami´ broƒ!
Na prawo (lewo) patrz!”, a sztandarowy salutuje sztandarem (pochyla go przed sobà pod kàtem 45 stopni). Podczas sk∏adania trumny do gro-
bu sygnalista gra trzykrotnie has∏o Wojska Polskiego, a policjanci spoza szyku salutujà. Po odegraniu has∏a dowódca kompanii podaje ko-
mendy do salwy honorowej. Po salwie kompania bierze broƒ w po∏o˝eniu „przez pierÊ” (przy karabinkach KSS policjanci na komend´ dowód-
cy opuszczajà broƒ „do nogi”). Orkiestra gra marsza ˝a∏obnego do momentu przykrycia
(zasypania) grobu. Uczestnicy pogrzebu sk∏adajà wieƒce. Dowódca kompanii honorowej
podaje komend´: „Prezentuj broƒ! Na prawo (lewo) patrz!”. WerbliÊci wykonujà tremo-
lo. Obecni chwilà milczenia oddajà ho∏d zmar∏emu. Po z∏o˝eniu wieƒców orkiestra gra
marsza ˝a∏obnego. UroczystoÊç koƒczy przekazanie rodzinie zmar∏ego przez kierownika
jednostki organizacyjnej lub jego przedstawiciela odznaczeƒ lub aktu mianowania oraz
z∏o˝enie kondolencji.

Opracowa∏ T.N.
Konsultacje: m∏. insp. Grzegorz Jach – naczelnik Wydzia∏u Promocji Policji w KGP, m∏. insp. Robert Deszcz – zast´pca dowódcy

Oddzia∏ów Prewencji Policji w Warszawie i podkom. Sebastian Ciastoƒ – zast´pca dowódcy kompanii reprezentacyjnej OPP w Warszawie
zdj. Wojciech Basiƒski i Pawe∏ Ostaszewski
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REGU¸Y PRZETARGÓW
Od dwóch lat Êrodki na zakup samochodów przekazy-

wane sà do dyspozycji komend wojewódzkich Policji.

Zast´pcy komendantów zajmujàcy si´ logistykà i na-

czelnicy wydzia∏ów transportu uwa˝ajà, ˝e tak jest 

du˝o lepiej. Teraz sami decydujà, jaki procent bud˝e-

tu przeznaczyç na kupno pojazdów. Dzi´ki temu usta-

lajà te˝, jaka b´dzie liczba samochodów osobowych,

furgonów i ci´˝arówek.

– To rozwiàzanie – mówi nadkom. Andrzej Gr´da, p.o.

zast´pcy komendanta ds. logistyki KWP w ¸odzi

– powoduje, ˝e marki policyjnych aut b´dà jeszcze bar-

dziej zró˝nicowane ni˝ dotychczas. Wp∏yw na to majà

kryteria, jakimi kierujemy si´ podczas przetargów. Sà

w zasadzie tylko dwa: cena pojazdu, którà ustala centra-

la lub lokalny diler (w zale˝noÊci od wielkoÊci zamówie-

nia), i koszty eksploatacji – serwis, wymiana oleju, fil-

trów, klocków hamulcowych, Êrednie zu˝ycie paliwa itp. 

Istnieje wi´c niebezpieczeƒstwo, ˝e przetarg mo˝e

wygraç s∏aba firma i co roku inna, tylko dlatego, ˝e jest

najtaƒsza. 

Najtrudniejsze i najwa˝niejsze jest sporzàdzenie

odpowiedniej specyfikacji przetargowej. Chodzi

o szczegó∏owe okreÊlenie parametrów, jakimi powi-

nien si´ cechowaç kupowany samochód. Ale gdy zosta-

nà wyÊrubowane, natychmiast pojawiajà si´ protesty,

w których firmy zarzucajà Policji, ˝e tak sformu∏owane

warunki nie pozwalajà im uczestniczyç w przetargu. 

NIEPOTRZEBNE SONDA˚E?
– W tej sytuacji – wyjaÊnia nadkom. Marek Napieral-

ski, p.o. zast´pcy naczelnika Wydzia∏u Transportu

KWP w ¸odzi – opinie policjantów na temat samocho-

du, jakim chcieliby jeêdziç, niewiele zmienià. Mimo

to my takie oceny zbieramy od kierowców z ca∏ej Pol-

ski, kiedy przyje˝d˝ajà do nas i zamawiajà konkretne

usprawnienia. 

Przy Wydziale Transportu KWP w ¸odzi istnieje

Gospodarstwo Pomocnicze KWP, które wykonuje

wszelkie udogodnienia w policyjnych pojazdach. Naj-

cz´Êciej zamawiajà je sami dostawcy, którzy wygrali

przetarg. Od policyjnych kierowców wiadomo np., ˝e

montowane w radiowozach kratki nie zda∏y egzaminu,

wi´c w ¸odzi zastàpiono je szybami z poliw´glanu za-

k∏adanymi od sufitu do pod∏ogi (a nie do dolnej kra-

w´dzi szyb, na co narzekali policjanci). 

– Zgodnie z Decyzjà nr 1/2005 Komendanta G∏ów-

nego Policji (z 6 stycznia 2005 roku) nasze zapotrze-

bowanie na Êrodki transportu – mówi podinsp. Zbi-

gniew Bia∏ostocki, zast´pca komendanta wojewódz-

kiego w Opolu – realizujemy wspólnie z innymi 

komendami przez KWP w Poznaniu. 

Do przetargu w br. do∏àczy∏y jeszcze KWP w: Olszty-

nie, Krakowie, Katowicach oraz KSP i KGP. Sk∏adajàcy

zamówienia opierajà si´ na przeprowadzonym wcze-

Êniej rozpoznaniu potrzeb w podleg∏ych jednostkach,

danych wynikajàcych z naliczeƒ etatowych oraz mo˝li-

woÊci bud˝etowych. Za ka˝dym razem g∏ównym kryte-

rium jest cena (60–70 proc.), potem serwis i parametry

techniczne. Z uwagi na koniecznoÊç unifikacji sprz´tu

transportowego w Policji, dane dotyczàce warunków

technicznych i wyposa˝enia zaczerpni´to z opracowaƒ

przes∏anych przez Biuro Logistyki Policji KGP (BLP). 

Samochody z przetargów
Do Policji trafiajà samochody od dostawców, którzy zaoferowali 
najtaƒszy produkt. Budzi to sporo emocji wÊród policjantów (www.ifp.pl). 
Bo w parze z niskà cenà nie zawsze idzie dobra jakoÊç.

▲
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– Przy konstruowaniu ka˝dego przetargu – mówi

m∏. insp. Stanis∏aw GrzeÊkowiak, naczelnik Wydzia∏u

Transportu KWP w Poznaniu – zaczynamy od obowià-

zujàcej w Policji biblii, czyli liczàcej kilkadziesiàt stron

ksià˝ki wydanej przez BLP KGP (we wspó∏pracy

z Biurem Taktyki Zwalczania Przest´pczoÊci). Zawie-

ra ona wszelkie parametry pojazdu (od mocy, pojem-

noÊci, wyposa˝enia, po okreÊlenie miejsc mocowaƒ po-

szczególnych urzàdzeƒ). Chodzi o to, ˝e radiowozy

powinny w ka˝dym województwie spe∏niaç identycz-

ne wymagania. Idealnym rozwiàzaniem by∏oby, gdyby

pochodzi∏y od jednego producenta, ale na to nie po-

zwalajà przepisy ustawy  o zamówieniach publicz-

nych. Podstawowy radiowóz w wersji OP, RD i OK,

wed∏ug zawartej tam instrukcji, powinien mieç mini-

mum od 100 do 130 KM, 1,6–1,8 l pojemnoÊci oraz

wyposa˝enie decydujàce o bezpieczeƒstwie czynnym

i biernym, tj. regulowana kolumna kierownicy, regulo-

wany fotel kierowcy minimum w dwóch p∏aszczy-

znach, 2 poduszki powietrzne i ABS. Dla s∏u˝b ruchu

drogowego musi byç w wersji kombi. Ale nie wszyscy

sà tego zdania.

– Dla samochodów specjalistycznych, których nie

uj´to we wspomnianych Wymaganiach Taktyczno-

-Technicznych KGP – dodaje insp. Józef Zygmont-

czuk, zast´pca komendanta wojewódzkiego KWP

w Lublinie – opracowaliÊmy warunki we w∏asnym za-

kresie po konsultacjach z jednostkami Policji, które

takie pojazdy u˝ytkujà. Uwzgl´dniliÊmy sugestie do-

tyczàce d∏ugoÊci i wysokoÊci przedzia∏u ∏adunkowego,

rozmieszczenia siedzeƒ, dodatkowego oÊwietlenia,

niezale˝nego od pracy silnika ogrzewania itd. Wed∏ug

naszej oceny pojazd s∏u˝bowy dla Policji powinien byç

bezpieczny (zarówno dla policjantów, jak i przewo˝o-

nych w nim osób) i funkcjonalny (odpowiednia do ro-

dzaju s∏u˝by obj´toÊç baga˝nika, w∏aÊciwie rozmiesz-

czone elementy wyposa˝enia policyjnego itd.). 

Specjalne parametry techniczne istotne sà dla niewiel-

kiej grupy samochodów u˝ytkowanych np. przez CBÂ

lub w ruchu drogowym. We wszystkich zamawianych po-

jazdach powinny byç 2 poduszki powietrzne. Tylko

niektóre zaÊ muszà mieç du˝à moc i przyspieszenie. 

Z¸OTY ÂRODEK?
– Gdyby policyjne radiowozy by∏y dostarczane przez

jednà firm´ – mówi m∏. insp. Zdzis∏aw Wilk, naczelnik

Wydzia∏u Transportu KWP w ¸odzi – nie by∏oby pro-

blemów z serwisem. Firma ta da∏aby za darmo testery

diagnostyczne i pozosta∏e narz´dzia.

Producentom zale˝y, ˝eby ich samochody by∏y na-

prawiane tylko w autoryzowanych serwisach. W zwiàz-

ku z tym robià np. Êruby o innym przekroju, do któ-

rych potrzebny jest odpowiedni klucz. To samo doty-

czy przyrzàdów diagnostycznych. Kiedy serwisuje si´

wiele marek pojazdów, trzeba mieç bardzo bogato wy-

posa˝ony warsztat. Ale gdyby z kolei samochody ope-

racyjne by∏y kupowane tylko u jednego producenta,

przest´pcy po miesiàcu rozpoznawaliby je jak oznako-

wane radiowozy. Nie ma wi´c z∏otego Êrodka.

Tak˝e przy ustalaniu parametrów dla radiowozów.

Zak∏ada si´, ˝e maksymalna pr´dkoÊç samochodu wy-

korzystywanego w ruchu drogowym to 200 km/h. Ale

co zrobiç, gdy pojazd ten jest przeznaczony do pe∏nie-

nia s∏u˝by jedynie na skrzy˝owaniu albo ma byç kupio-

ny dla jednostki Policji w Zakopanem? W tym mieÊcie

na kr´tych, górskich uliczkach nie mo˝na osiàgnàç ta-

kiej pr´dkoÊci. 

– Po co wydawaç pieniàdze na takie szybkie auto

– pyta m∏. insp. Wilk. – Te same zasady dotyczà tak˝e

innych parametrów, które w jednych jednostkach sà

konieczne, w innych zb´dne. Funkcjonariusze dzia∏a-

jàcy w pobli˝u du˝ych obszarów leÊnych oddadzà

szybki, luksusowy wóz za terenowy z nap´dem

na cztery ko∏a. Niestety, ostatnio zakupione przez

KGP rumuƒskie samochody terenowe marki

ARO spotka∏y si´ wÊród policjantów z fatalnym

przyj´ciem. Ich dostawca – spó∏ka D., dzier˝a-

wiàca Stadion Dziesi´ciolecia w Warszawie, za-

oferowa∏a tani – ale zdaniem wielu policyjnych

kierowców – beznadziejny pojazd. I znów dobra

jakoÊç przegra∏a z niskà cenà.

W ka˝dym policyjnym samochodzie powinna byç

klimatyzacja, co najmniej 2 poduszki powietrzne

(z wyjàtkiem pojazdów dla SWD, w których

na miejscu poduszki dla pasa˝era znajduje si´ kla-

wiatura komputera), wzmocnienia drzwi i s∏upków

oraz akumulatory o mocy co najmniej 60 amperogo-

dzin i instalacje 42-woltowe (12-woltowe w radio-

wozach nie majà racji bytu). Pozosta∏e warunki

techniczne zale˝à od rodzaju s∏u˝by oraz charakteru

miejscowoÊci, w której jest pe∏niona. Takie wyposa-
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˝enie to jednak dla wi´kszoÊci policjantów wy∏àcz-

nie zapis na papierze.

GAZ, BENZYNA CZY ROPA?
Przeróbki na gaz by∏y op∏acalne, gdy ich koszt nie

przekracza∏ 2000 z∏. Teraz, kiedy si´ga ju˝ 6000, trze-

ba dok∏adnie skalkulowaç zyski i straty. Sà jednostki,

w których to si´ op∏aci, w innych nie. Nale˝y pami´-

taç, ˝e w przerobionych pojazdach szybciej zu˝ywajà

si´ uk∏ady wydechowe, a ich naprawa sporo kosztuje.

Poza tym nie wszystkie policyjne auta mogà mieç na-

p´d gazowy. 

– PrzeprowadziliÊmy dok∏adnà analiz´ ró˝nicy kosz-

tów pojazdów z silnikiem Diesla w stosunku do ben-

zynowych – mówi m∏. insp. Krzysztof Roszczyk, na-

czelnik Wydzia∏u Transportu KSP – i okaza∏o si´, ˝e

ju˝ po 1,5 roku zakup silników na rop´ zwróci∏ si´. 

KSP zorganizowa∏a wi´c przetarg na 2-litrowe HDI

dla s∏u˝by operacyjno-patrolowej i 1,9 TDI dla ruchu

drogowego. Wydaje si´, ˝e to lepsze rozwiàzanie

od przeróbek na gaz, skracajàcych ˝ywotnoÊç silnika

(nie wspominajàc ju˝ o groêbie wybuchu zbiornika z ga-

zem, np. z powodu przestrzelenia go przez bandytów). 

A MO˚E LEASING?
Problem policyjnej motoryzacji rozwiàzano w niektó-

rych landach w Niemczech oraz np. w Hiszpanii, 

leasingujàc radiowozy. Nie kupuje si´ ich na sta∏e, lecz

wypo˝ycza, p∏acàc za to czynsz, a przetarg organizowa-

ny jest nie dla producentów, lecz dla firm leasingo-

wych. Wybiera si´ te, które oferujà najkorzystniejsze

warunki. Najwa˝niejsza jest kalkulacja, czy bardziej

op∏aci si´ kupno czy wypo˝yczenie (nad tym obecnie

pracuje BLP KGP). Ale do leasingu potrzebny jest Po-

licji przede wszystkim kilkuletni plan bud˝etowy za-

akceptowany przez rzàd. By∏y bowiem lata, kiedy

na zakup samochodów w ca∏ym kraju nie wydano 

nawet z∏otówki. W wypadku leasingu taka sytuacja do-

prowadzi∏aby do krachu. JeÊli nie zap∏aci si´ czynszu

za wynaj´te samochody, firma po prostu je zabierze,

a policjanci od nast´pnego dnia b´dà pe∏niç s∏u˝b´

pieszo. ■
TADEUSZ NOSZCZY¡SKI
zdj. Pawe∏ Ostaszewski
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Twórcy CBÂ
(…) W nr. 3. z czerwca 2005 r., na str. 3.,

w artykule pt. „Co si´ dzieje?” p. Pawe∏ Bie-
dziak zamieÊci∏ nieprawdziwe informacje co
do osób, które tworzy∏y Centralne Biuro Âled-
cze. Nie mam tu na myÊli b. ministra spraw
wewn´trznych i administracji Marka Biernac-
kiego, a osob´ nadinsp. Adama Rapackiego,
który zosta∏ wymieniony jako twórca CBÂ.
W tym miejscu chcia∏bym przypomnieç, ˝e nadinsp. Adam Rapacki
w chwili tworzenia Centralnego Biura Âledczego by∏ zast´pcà komen-
danta wojewódzkiego Policji we Wroc∏awiu i w niczym nie przyczyni∏
si´ do tworzenia biura. Dziwi fakt powielania nieprawdziwych, 
medialnych doniesieƒ przez osob´, która w tamtym czasie by∏a rzeczni-
kiem prasowym komendanta g∏ównego Policji, a zatem mia∏a w pierw-
szej kolejnoÊci dost´p do tego typu informacji. (…)

genera∏ Józef Semik (MSWiA)
Od autora: 

Pozwol´ sobie przypomnieç, ˝e Adam Rapacki (razem z Mar-

kiem Ochockim) tworzy∏ Biuro do walki z Przest´pczoÊcià Zorga-

nizowanà, a nast´pnie budowa∏, znów od „zera”, Biuro do walki

z Przest´pczoÊcià Narkotykowà. Pod koniec lat 90. istnia∏y wi´c ju˝

we wszystkich województwach komórki zmagajàce si´ z przest´p-

czoÊcià zorganizowanà i narkotykowà. Scentralizowane i po∏àczone

w jedno, g∏ównie dzi´ki determinacji ministra Biernackiego, sta∏y

si´ Centralnym Biurem Âledczym. Dlatego w∏aÊnie dziennikarze

w Polsce, tak˝e z miesi´cznika „Policja 997”, wymieniajà Rapackie-

go wÊród twórców CBÂ. Ale sukces ma oczywiÊcie wielu ojców

i dlatego nie wolno zapomnieç, ˝e do narodzin CBÂ i jego rozwoju

aktywnie przyczyni∏ si´ tak˝e wiceminister Krzysztof Budnik

(UW), inspektorzy: Borek, Kotu∏a, Domaƒski i Walendziak, nadzo-

rujàcy ich nadinspektor Józef Semik, oraz przede wszystkim ów-

czesny szef Policji generalny inspektor Jan Michna. 

Pawe∏ Biedziak

Wykszta∏cenie
Wiele si´ mówi o wykszta∏ceniu policjantów

oraz o podnoszeniu ich kwalifikacji. Wymaga
si´, aby mieli wykszta∏cenie najlepiej wy˝sze,
ale nic si´ w zamian nie daje. (…) Policjant
w s∏u˝bie podnosi swoje wykszta∏cenie, wydajàc
na nie spore pieniàdze. Po zdobyciu dyplomu
ukoƒczenia studiów wy˝szych nawet nie otrzy-
ma wy˝szego stopnia, np. nie awansuje z poste-
runkowego na sier˝anta (absurd, kiedy ch∏opak ze Êrednim wykszta∏ce-
niem przychodzi z wojska z kapralem i dostaje sier˝anta, a policjant, 
który ma studia, musi na tego sier˝anta zdawaç egzaminy). Nie chodzi
mi o to, by takiego cz∏owieka robiç oficerem, ale by doceniç i zach´ciç po-
licjantów do podnoszenia wykszta∏cenia. Z w∏asnego doÊwiadczenia 
mog´ powiedzieç, ˝e po ukoƒczeniu studiów (otrzyma∏em tytu∏ magistra
i wpakowa∏em w to wykszta∏cenie wiele pieni´dzy i prywatnego czasu),
aby troch´ lepiej zarabiaç, sam napisa∏em raport o przeniesienie mnie
z patrolu do dochodzeniówki (gdzie papierów jest od cholery). Dopiero
wtedy skoczy∏em z drugiej na czwartà grup´. Dzisiaj ˝a∏uj´, ˝e mam
wy˝sze wykszta∏cenie, które nic mi nie da∏o. Bo ze Êrednim i tak móg∏-
bym si´ przenieÊç do dochodzeniówki, z uwagi na to, ˝e ma∏o jest ch´t-
nych do tej pracy. Mam pytanie: dlaczego w innych s∏u˝bach, jak
w S∏u˝bie Wi´ziennej albo w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, ludzie
po studiach dostajà stopnie chorà˝ego? To motywuje do zdobycia wy˝sze-
go wykszta∏cenia. Do Policji natomiast przyjmuje si´ np. prawników,
którzy otrzymujà stopieƒ posterunkowego. To kpina. Czy  ktoÊ pomyÊla∏,
jak zach´ciç policjantów do podwy˝szania swojego wykszta∏cenia?

(imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji)

✩
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Tego jeszcze nie by∏o. Wobec Policji i „Gazety Wyborczej” 
zastosowano prowokacj´. Komendant z ¸odzi Janusz Tkaczyk

– jak twierdzi – w dobrej wierze (wydawa∏o mu si´, ˝e ratuje ho-
nor s∏u˝by) poinformowa∏ dziennikarzy o aferze w KGP. Dzisiaj
Tkaczyk mówi, ˝e w b∏àd wprowadzi∏ go Markowski (szef CBÂ
z Olsztyna). Markowski zaÊ oskar˝a Tkaczyka o k∏amstwo. Na ra-
zie wi´c historia wyglàda jak z magla. I oby tylko ta interpretacja
znalaz∏a potwierdzenie w faktach. Inaczej, jeÊli za∏o˝yç, ˝e by∏a to
zemsta na „Gazecie Wyborczej” i ludziach w Policji, którzy ujaw-
nili jakieÊ nieczyste interesy, mamy do czynienia z mafià, w pe∏-
nym tego s∏owa znaczeniu. Dlatego spraw´ trzeba wyjaÊniç
do koƒca. Na szcz´Êcie wi´kszoÊç afer, dzi´ki pracy Biura Spraw
Wewn´trznych, Policja wykrywa dzisiaj sama. Samooczyszczanie
organizmu jest oznakà jego zdrowia. Mimo to go∏ym okiem widaç,
˝e ca∏a formacja rozedrgana, nadmiernie upolityczniona, zm´czo-
na r´cznym sterowaniem, choç walczy, to, wbrew sobie, wcià˝
ulega erozji. To nie wina ministra Brachmaƒskiego ani tym bar-
dziej ministra Kalisza, który, trzeba przyznaç, próbuje przywracaç
demokratyczne standardy w nadzorze nad Policjà. To nie wina
Biernackiego czy te˝ Rapackiego, którzy, tworzàc CBÂ, na serio
rozpocz´li walk´ z mafià, ani ekipy obecnego komendanta g∏ów-
nego, która porzàdkuje Policj´ na tyle skutecznie, ˝e Polacy czu-
jà si´ w roku 2005 du˝o bezpieczniej ni˝ jeszcze kilka lat temu
(marcowy sonda˝ CBOS). 

Co wi´c si´ dzieje? Wyglàda na to, ˝e kresu dobiega
projekt z poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych, kiedy to
w wolnej Polsce postanowiono zbudowaç policj´ jako
prostà kontynuacj´ Milicji Obywatelskiej. Wówczas
pewnie nie mo˝na by∏o inaczej. Ale ta formu∏a, bar-
dziej w sensie organizacyjnym i mentalnym ni˝ kadro-
wym, z czasem si´ wyczerpa∏a i przypomina obecnie gàbk´,
z której ju˝ nic si´ nie wyciÊnie. Policja miota si´ przez ostat-
nich 15 lat, od Êciany do Êciany, w nieudanych reformach, wymy-
Êlanych przez kolejnych decydentów. Dzisiaj pomóc jej mogà ju˝
nie retusze, wprowadzane nerwicowo pod wp∏ywem zdarzeƒ
nadzwyczajnych, lecz solidnie i odwa˝nie napisane programy.
Wydaje si´ jednak, ˝e szuflady sà puste. W Polsce nie prowadzi
si´ ˝adnych badaƒ i studiów nad Policjà. Nikt kompleksowo nie
przyjrza∏ si´ rozwiàzaniom zagranicznym, odczuwalny jest brak
dojrza∏ej debaty o bezpieczeƒstwie wewn´trznym, nic wi´c
dziwnego, ˝e o sensownym i spójnym programie raczej nie s∏y-
chaç. I znów, zgodnie z narodowà tradycjà, wszyscy czekajà, ˝e
w oddali pojawi si´ ktoÊ na bia∏ym koniu... �

PAWE¸ BIEDZIAK
gazeta.listy@policja.gov.pl

PS. Czekamy na telefony, listy, propozycje tematów, reakcje
na zamieszczone teksty. Najciekawsze wypowiedzi zamieÊcimy
na ∏amach naszego miesi´cznika oraz na stronie internetowej
www.gazeta.policja.pl
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zdj´cie na ok∏adce Wojciech Basiƒski

P ierwszy etap, trwajàcy rok, przeprowadzany w szko∏ach policyj-
nych lub oÊrodkach szkolenia, pozwoli nowo przyj´tym do Po-

licji nabyç umiej´tnoÊci niezb´dne do wykonywania zawodu poli-
cjanta. Po zakoƒczeniu tego etapu s∏uchacz musi nie tylko wie-
dzieç, co to jest legitymowanie, zatrzymanie, przeszukanie, ogl´-
dziny, przes∏uchanie, ale, przede wszystkim, umieç nabytà wiedz´
zastosowaç w praktyce.

Kolejny etap to roczny sta˝ w jednostce, która zatrudni∏a poli-
cjanta. W∏aÊnie tam, pod nadzorem wyznaczonego opiekuna,
uczestnik szkolenia ma zdobywaç swoje pierwsze doÊwiadczenia
zawodowe.

Trzecim etapem b´dzie samodzielne realizowanie zadaƒ.
12 miesi´cy praktyki zakoƒczy si´ egzaminem certyfikacyjnym.
Zdanie go oznaczaç b´dzie zaliczenie szkolenia podstawowego
i przyj´cie policjanta do s∏u˝by sta∏ej. Ci, którzy oblejà egzaminy,
rozstanà si´ z pracà.

– Wszystko to pozwoli nie tylko na rzetelne zawodowe przygoto-
wanie policjanta, ale równie˝ pomo˝e precyzyjnie okreÊliç jego pre-
dyspozycje. To u∏atwi zaplanowanie dalszej jego kariery – mówi 
m∏. insp. Irena K∏uciƒska-G∏uszczak, naczelnik Wydzia∏u Progra-
mowo-Egzaminacyjnego Gabinetu Komendanta G∏ównego Policji.

Propozycje wprowadzenia nowego systemu szkolenia podstawo-
wego spotka∏y si´ z przychylnym przyj´ciem przez komendantów
szkó∏ policyjnych.

– Wreszcie b´dziemy dbaç o to, by s∏uchacz zdoby∏ umiej´tnoÊci
niezb´dne do pracy w jednostce, a nie tylko zna∏ formu∏ki wbijane
w g∏ow´ przed egzaminem, które zresztà, szybko zapominane, 
niczemu nie s∏u˝y∏y – mówi insp. Stanis∏aw Bukowski, komendant
Szko∏y Policji w S∏upsku.

– Szko∏y policyjne majà przede wszystkim przygotowywaç do
zawodu, dlatego dobrze, ˝e w nowym programie tak du˝à wag´
przywiàzuje si´ do zaj´ç praktycznych – dodaje m∏. insp. Jacenty
Bàkiewicz, zast´pca komendanta Centrum Szkolenia Policji 
w Legionowie. �

GRA˚YNA BARTUSZEK
zdj. Pawe∏ Ostaszewski

Zawód: policjant
W Komendzie G∏ównej Policji zdecydowano o przeprowadzeniu
powa˝nych zmian w szkoleniu podstawowym policjantów.
Sk∏adaç si´ ono b´dzie z trzech etapów. Ka˝dy zakoƒczy si´
egzaminem.
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Prawnicy w Policji
(…) Jestem referentem w Sekcji Dochodzeniowo-Âledczej w KPP. 

Z wykszta∏cenia jestem prawnikiem o specjalnoÊci prawo karne. Mam
pytanie, dlaczego w Policji prawnicy sà traktowani po „macoszemu”?
Mówi si´, ˝e b´dà mieli mo˝liwoÊci awansu, a w sytuacji, gdy
faktycznie taka mo˝liwoÊç zaistnieje, nic nam si´ nie proponuje.
Pracuj´ w Policji 2,5 roku i jestem zaledwie na 4. grupie. Ostatnio by∏y
wolne dwie 6. grupy, ale oczywiÊcie nikt nie wzià∏ mnie nawet pod
uwag´. (…)

(mmkk24@interia.pl)

Kategoryzacja
jednostek

(…) Je˝eli chodzi o kategoryzacj´ komend,
to, w mojej skromnej ocenie, z jednej
skrajnoÊci wpada si´ w drugà. Tak naprawd´
to nikt chyba si´ nie zastanawia, co w ma∏ych
komendach si´ robi. Wyglàda na to, ˝e tylko 
w du˝ych jednostkach pracujà, a w tych ma∏ych to obijamy si´
codziennie. Czy zwolennicy takiego rozwiàzania przeprowadzili
jakiekolwiek badania na ten temat? Zobaczyli, ile pracy ci ludzie
muszà wykonaç? Có˝ z tego, ˝e jednostka liczy 100 etatów? –
obowiàzków mamy tyle samo, a ró˝nimy si´ tylko tym, ˝e w ma∏ej
jednostce jeden policjant musi si´ zajmowaç wieloma sprawami, nawet
tymi, które nie sà zwiàzane z jego dziedzinà, a w du˝ych komendach
od ka˝dej rzeczy jest koÊ inny. Powoduje to, ˝e tak naprawd´ to w tej
ma∏ej komendzie wi´cej si´ napracujesz ni˝ w du˝ej. (…)

kom. Marek Chmiel

11

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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Co dalej z CBÂ?
(…) Komendant g∏ówny Policji mówi o koniecznoÊci wzmo˝enia

kontroli. Na podstawie dwóch spraw (Poznaƒ i ¸ódê) widaç, jak
powróciliÊmy do odpowiedzialnoÊci zbiorowej. W jednej chwili uczciwi
policjanci zostali opluci. Zgadzam si´, ˝e jest potrzebna wzmo˝ona
kontrola jednostek o charakterze ogólnopolskim, z uwagi na ich bardzo
rozleg∏e kompetencje. Ale na razie przejawia si´ ona jedynie 
w tworzeniu nowych dokumentów, które policjanci muszà wype∏niaç.
Jak tak dalej pójdzie, to nie b´dziemy mieli czasu na prac´ – Êciganie
przest´pców. (…)

Filips

Pruchnik. 
Rajd rowerowy 
im. genera∏a Marka Papa∏y

zdj. Przemys∏aw Kacak
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Ile SB w Policji?
Zamieszanie wokó∏ Andrzeja Przewoênika z powodu notatki

niejakiego kaprala Kosiby, kiedyÊ z SB, a obecnie aspiranta 
z krakowskiej policji, jasno wskazuje, ˝e ju˝ nied∏ugo, kiedy
archiwa z PRL zostanà w ca∏oÊci otwarte, takich przypadków
mo˝e byç wi´cej. Nasi koledzy, którzy pracowali kiedyÊ w SB 
i w wojskowych s∏u˝bach wewn´trznych, nie rozumiejà, ˝e ich
przesz∏oÊç mo˝e obcià˝aç ca∏à Policj´. Mam do nich proÊb´: JeÊli
dzia∏aliÊcie przeciwko ludziom opozycji albo KoÊcio∏a – dajcie
sobie spokój ze s∏u˝bà w Policji. Wasze sprawy i tak zostanà
ujawnione i po∏o˝à si´ cieniem na pracy wszystkich policjantów.

(imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji)

✩

Przeczyta∏em wywiad z prof. Rzepliƒskim i zdumia∏em si´. Oto
wynika, ˝e ca∏e z∏o w Policji to byli funkcjonariusze SB. Nie
wiem, skàd Pan Profesor ma takà wiedz´. Jestem by∏ym funkcjo-
nariuszem S∏u˝by Bezpieczeƒstwa. W latach 70. ukoƒczy∏em
Wy˝szà Szko∏´ Oficerskà w Legionowie. Przez 3 lata nauki wpa-
jano mi, ˝e nale˝y wykonywaç rzetelnie swojà prac´. Niewàtpli-
wie g∏ówny nacisk by∏ po∏o˝ony na prac´ operacyjnà i dochodze-
niowo-Êledczà. Wydaje mi si´, ˝e w tym zakresie program szko∏y
nie ró˝ni∏ si´ wiele od programu Wy˝szej Szko∏y Oficerskiej
w Szczytnie. 

Po zmianie ustroju przeszed∏em na w∏asnà proÊb´ do Policji.
Uwa˝a∏em, ˝e by∏em za m∏ody na emerytur´, nie mia∏em jeszcze
40 lat. OczywiÊcie, na przejÊciu do komendy rejonowej straci∏em
na wynagrodzeniu 8 grup. Pracowa∏em od stanowiska st. referenta
do naczelnika sekcji w KRP. W ubieg∏ym roku przeszed∏em
na emerytur´. Musz´ tu powiedzieç, ˝e nie mia∏em ˝adnych u∏a-

twieƒ w awansowa-
niu. Wprost przeciw-
nie, ca∏y czas sz∏a
za mnà opinia esbeka.
Nie przejmowa∏em
si´ tym, lecz stara∏em
si´ udowodniç swojà
przydatnoÊç do s∏u˝by
w Policji. Przez
ostatnie 15 lat uczy-
∏em m∏odych poli-
cjantów rzetelnej pra-

cy. Faktem jest, ˝e gwa∏towne zmiany pokoleniowe spowodowa∏y
takie braki, ˝e na ni˝sze stanowiska kierownicze awansowano nie-
jednokrotnie bardzo m∏odych funkcjonariuszy. Mieli uczyç jeszcze
m∏odszych od siebie, nie majàc doÊwiadczenia zawodowego. Nie
zaprzecz´, ˝e ciàg∏e reorganizacje struktur, rozbijanie ich po to, aby
po pewnym czasie wróciç do nich, mia∏o negatywny wp∏yw na dzia-
∏alnoÊç Policji. Reorganizacja pionu szkolenia polega∏a g∏ównie
na jego zlikwidowaniu. Policjanci przestali byç szkoleni w macie-
rzystych jednostkach. 

Na zakoƒczenie chc´ wyjaÊniç pewne nieporozumienie. Od 1972
roku, aby zostaç oficerem, funkcjonariusze SB albo musieli mieç
ukoƒczone studia wy˝sze, albo Wy˝szà Szko∏´ Oficerskà. Nie po-
dejrzewam, ˝e w Policji pracuje liczna grupa oficerów SB, którzy
przechodzili szkolenie oficerskie na kursach. Byliby zbyt starzy
na s∏u˝b´ w Policji. I jeszcze jedno, czy ogl´dziny domu Jarosze-
wiczów i miejsca zabójstwa gen. Papa∏y wykonywali technicy nie-
ucy z czasów PRL? Czy wszystko z∏o w Policji to byli funkcjona-
riusze SB? Z pewnoÊcià na brak w∏aÊciwego przeszkolenia poli-
cjantów ma wp∏yw przecià˝enie zbyt du˝à iloÊcià prowadzonych
spraw czy to w prewencji, czy w pionie dochodzeniowym. Ale to
ju˝ zale˝y od liczby policjantów w danej jednostce i jej struktur. 

(imi´ i nazwisko do wiadomoÊci redakcji)

Przest´pczoÊç
zorganizowana

Âmia∏o mo˝na stwierdziç, ˝e jest to

pierwsza tego typu monografia w Pol-

sce. Traktuje o jak˝e aktualnym i nie-

bezpiecznym zjawisku przest´pczoÊci

zorganizowanej. Porusza kwestie zwià-

zane z terroryzmem, koncentrujàc si´

na metodach zwalczania i przeciwdzia-

∏ania ró˝nym zagro˝eniom. Praca nie

ma jednak charakteru teoretycznego.

Autorami opracowaƒ poÊwi´conych 

korupcji, Êwiadkowi koronnemu, problematyce wywiadu kryminal-

nego czy pracy operacyjnej sà bowiem praktycy: policjanci, proku-

ratorzy i s´dziowie. Ka˝dy, kto interesuje si´ tym tematem, powi-

nien pos∏uchaç recenzenta monografii prof. dr. hab. Stanis∏awa

Waltosia: „Ksià˝ka ta uderza kompleksowoÊcià potraktowania 

tematu (...) mog´ zapewniç, ˝e warto wziàç jà do r´ki”. ■
Z.R.

Przest´pczoÊç zorganizowana, Êwiadek koronny, terro-

ryzm – w uj´ciu praktycznym. Red. Emil W. P∏ywaczewski,
Kanton Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2005.
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Co najbardziej ogranicza dzisiaj polskà Policj´?
– Mam wra˝enie, ˝e Policja wcià˝ bardzo mocno

tkwi w PRL. Przede wszystkim pod wzgl´dem men-
talnoÊci, z której rodzi si´ bylejakoÊç. W czasie zabój-
stwa Jaroszewiczów klapà okaza∏y si´ ogl´dziny miej-
sca zdarzenia. Min´∏o kilka lat i to samo sta∏o si´
przy sprawie Papa∏y. Brak kultury pracy, dyscypliny,
wr´cz zwyk∏ego porzàdku w szarej, policyjnej codzien-
noÊci owocuje póêniej ba∏aganem w powa˝nych Êledz-
twach. Ta mentalnoÊç jest te˝ widoczna w strukturze
ca∏ej organizacji. Nak∏adanie si´ kompetencji, a przez
to rozmycie odpowiedzialnoÊci, ciàg∏e nieudolne 
reformy, wszystko to a˝ zanadto pachnie PRL. Napra-
wianie Policji jest trudne, bo na stanowiskach kierow-
niczych lub w ich pobli˝u wcià˝ sà funkcjonariusze 
by∏ej SB.

Dlaczego ci ludzie mieliby byç przeszkodà w rozwoju 
Policji?

– Bo nie przyszli do niej ze szlachetnych powodów.
Albo uciekali cynicznie ze s∏u˝b specjalnych ju˝
od po∏owy lat 80., przeczuwajàc, ˝e w milicji b´dzie
dla nich bezpieczniej, albo nie znaleziono dla nich
miejsca w UOP, albo wr´cz celowo zostali do MO skie-
rowani przez prze∏o˝onych. I tak Policja w wolnym,
demokratycznym paƒstwie otrzyma∏a w prezencie 
armi´ oficerów z SB.

Przecie˝ to byli ludzie, którzy, podejmujàc prac´
w bezpiece, wiedzieli, ˝e ich g∏ównym zawodowym
zaj´ciem b´dzie tropienie osób inaczej myÊlàcych. 

Niektórzy wstàpili jednak do SB bez takiej motywacji.
Szukali zaczepienia po studiach, dobrze p∏atnej pracy,
jakiegoÊ kàta do zamieszkania, bo rodzice nie byli
zamo˝ni, a „firma” dawa∏a kwatery. Inaczej mówiàc,
zacz´li tam prac´ z powodów ekonomicznych. 

– I przeszli szkolenie. UÊwiadomiono im, kto jest
g∏ównym wrogiem, kogo nale˝y tropiç i osaczaç: ludzi,
którzy mieli inne poglàdy ni˝ w∏adza. W czasie, gdy
milicjanci wykrywali sprawców kradzie˝y, oni szukali...

Zbigniewa Bujaka
– No w∏aÊnie. To by∏o te˝ przyczynà swego rodzaju

pozytywnej selekcji do milicji. Szli do niej ci, którzy
po prostu chcieli ∏apaç przest´pców. Aby to robiç, mu-
sieli zabezpieczaç Êlady, zbieraç dowody, a towarzyszy
z SB rozliczano z wiedzy, a nie z efektów procesowych.
Mieli wiedzieç, a nie martwiç si´ o dowody dla sàdu.
Wiedza s∏u˝y∏a prowokacjom, „kombinacjom operacyj-
nym”, szanta˝om, a czasem nawet skrytobój-
stwom. I tacy w∏aÊnie ludzie przyszli pod koniec
lat 80. i na poczàtku 90. do Policji. Z moich badaƒ wy-
nika, ˝e jeszcze w roku 1996 po∏owa oficerów Policji
mia∏a za sobà d∏u˝szy lub krótszy sta˝ w SB. W Policji
esbecy zaj´li od razu wysokie stanowiska w komen-
dach wojewódzkich i g∏ównej, w wydzia∏ach kadr,
szkolenia, kryminalnych oraz dochodzeniowych. Na-
wiàzali kontakty z kolegami z „firmy”, którzy dzia∏ali
ju˝ w biznesie, oraz z dawnymi agentami.

Agenci s∏u˝yli im jednak w latach 90. 
ju˝ nie do tropienia ludzi inaczej myÊlàcych, 
lecz do ∏apania bandytów.

– Albo robienia interesów. Wielu z tych agentów 
by∏o szefami grup mafijnych. OczywiÊcie, nie mo˝na
generalizowaç. Zapewne wÊród funkcjonariuszy by∏ej
SB, którzy przeszli do Policji, sà tak˝e bardzo warto-
Êciowi i prawi ludzie. Zaakceptowali demokratyczny
porzàdek i s∏u˝à paƒstwu swojà pracà. 

Mo˝e wi´c trzeba uznaç spraw´ za zakoƒczonà? 
Tak potoczy∏a si´ historia... Opozycja demokratyczna,
która zacz´∏a rzàdziç w latach 90., podj´∏a decyzje
pozwalajàce funkcjonariuszom by∏ej SB pracowaç w UOP
i Policji. Klamka zapad∏a.

– Ale t´ histori´ ∏atwo zakoƒczyç. Nie trzeba wymy-
Êlaç ˝adnych nowych aktów prawnych. Po 30 latach
wys∏ugi, ze studiami i pracà przed SB liczàc, mo˝na
tych ludzi dzisiaj, w zgodzie z prawem, odes∏aç po pro-
stu na emerytur´. Dlaczego wi´c dalej pracujà? Zabra-
k∏o w polskiej Policji przywódców z wizjà. Organizo-
wali w wolnym paƒstwie formacj´ i myÊleli, ˝e mo˝e
to byç prosta kontynuacja milicji z epoki PRL, w do-
datku nasycona funkcjonariuszami SB. Otó˝ nie. 

Przecie˝ komendanci g∏ówni nie dzia∏ali w pró˝ni
spo∏ecznej, ich koncepcje by∏y zawsze akceptowane

Ile SB w Policji?
Rozmowa 
z prof. dr. hab.
Andrzejem
Rzepliƒskim
z Uniwersytetu
Warszawskiego,
cz∏onkiem Zarzàdu
Helsiƒskiej Fundacji
Praw Cz∏owieka

Bezpieczne 
wakacje

Jak si´ ustrzec przed wakacyj-

nymi zagro˝eniami? Jak zapewniç

dzieciom maksimum bezpieczeƒ-

stwa podczas letnich w´drówek?

Próbà odpowiedzi na te pytania

jest 22-minutowy film na p∏ycie DVD 

pt. „Bezpieczne wakacje”, który powsta∏ z inicjatywy zespo∏u

prasowego KWP w Krakowie. Patronat nad jego realizacjà obj´li

ma∏opolski kurator oÊwiaty i komendant wojewódzki Policji. 

Finansowo inicjatyw´ wspar∏ marsza∏ek woj. ma∏opolskiego.

Za symboliczne wynagrodzenie film zrealizowali znani krakow-

scy twórcy: Maria Osterwa-Czekaj (dziennikarka i autorka wie-

lu programów TV) oraz Leszek Stafiƒski i Rafa∏ Âmierzchalski. 

– Film ten jest naszym kolejnym przedsi´wzi´ciem skierowa-

nym do najm∏odszych, do ich ÊwiadomoÊci. Chcemy wzbudziç

refleksje, a w konsekwencji nie dopuÊciç do nieszcz´Êcia – mówi

nadinsp. Andrzej Woêniak, komendant ma∏opolskiej policji. 

– Od pomys∏u do realizacji „Bezpiecznych wakacji” nie min´-

∏y trzy miesiàce – dodaje m∏. insp. Dariusz Nowak, rzecznik

KWP w Krakowie. 

Film, choç w podtytule zawiera s∏owo „edukacyjny”, nie ma

moralizatorskiego charakteru, jest raczej fabularyzowanym doku-

mentem. Ukazuje sytuacje, z jakimi mogà zetknàç si´ m∏odzi

ludzie, zw∏aszcza podczas wakacji. Aktorami sà uczniowie 

ze Szko∏y Podstawowej nr 156 w Krakowie. Ich zachowania ko-

mentujà przed kamerà policjanci z prewencji, ruchu drogowego

oraz komisariatu wodnego stykajàcy si´ z takimi problemami

na co dzieƒ.

Mocnym akcentem filmu sà sekwencje z udzia∏em ofiar nie-

szcz´Êliwych wypadków, które utraci∏y zdrowie na skutek w∏a-

snej lekkomyÊlnoÊci i braku wyobraêni. ■
JERZY PACIORKOWSKI
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przez kolejnych ministrów spraw wewn´trznych,
premierów…

– Obawiano si´ zagro˝enia ze strony Rosji, nap∏y-
wu cudzoziemców, wybuchu niepokojów spo∏ecz-
nych, wzrostu przest´pczoÊci w Polsce oraz Êwiado-
mej destrukcji ze strony pracowników s∏u˝b specjal-
nych. I tak olbrzymia fala ludzi z SB – sfrustrowa-
nych, bo nikt mi nie powie, ˝e szcz´Êliwych, z powo-
du upadku PRL – nap∏yn´∏a do Policji. Zablokowali
mo˝liwoÊç awansu dawnym milicjantom i wst´pujà-
cym do Policji m∏odym ludziom. To niewàtpliwie
demoralizowa∏o.

Ale rzàdzili w tym czasie ludzie z opozycji 
demokratycznej, mogli ten proceder zakoƒczyç.

– No i nie zakoƒczyli. Sposób myÊlenia typowy
dla PRL wkroczy∏ do ministerstw. Powstawa∏y
przedziwne uk∏ady. Wystarczy spojrzeç na sk∏ad rad
nadzorczych spó∏ek skarbu paƒstwa. Obietnice roz-
poznania kierunku wschodniego uwodzi∏y, jak po-
kazuje historia „Baraniny”, nie tylko polskie s∏u˝by
specjalne. Fundacja z udzia∏em tego przest´pcy,
pozyskujàca przy akceptacji MSW pieniàdze dla 
Policji – to najlepszy przyk∏ad, do jakich patologii
mo˝e prowadziç przymykanie oczu na przesz∏oÊç.
Naiwne lub interesowne przyzwolenie na funkcjo-
nowanie esbeków i ich agentury w strukturach paƒ-
stwa nie przynios∏o niczego dobrego. Âwiadczà
o tym dobitnie ustalenia sejmowych komisji 
Êledczych. 

Czy jednak kreÊlony przez Pana obraz nie opiera si´
tylko na przypadkach opisanych w mediach? Niektórzy
byli funkcjonariusze SB faktycznie pojawiali si´
w relacjach dziennikarzy raczej w z∏ym ni˝ w dobrym
kontekÊcie i tym samym przys∏u˝yli si´ pozosta∏ym,
którzy zwyczajnie, uczciwie pracowali. Ci ostatni zaÊ nie
chwalili si´ swoimi ˝yciorysami i tak powsta∏ negatywny
stereotyp. W dodatku pracowali w SB ludzie
od ∏àcznoÊci, paszportów, techniki operacyjnej,
przest´pstw gospodarczych...

– Dlatego powtarzam, ˝e w gr´ nie mo˝e nigdy
wchodziç zastosowanie odpowiedzialnoÊci zbiorowej.
˚adnego mechanicznego podejÊcia. Wi´kszoÊç funk-
cjonariuszy by∏ej SB, którzy pracujà dzisiaj w Policji,
ma prawo przejÊç na emerytur´. JeÊli jeszcze nie naby-
li pe∏nej wys∏ugi, a dotàd pracowali uczciwie, to trze-
ba sprawdziç, czy sà odpowiednio przeszkoleni. Z mo-
jej wiedzy wynika, ˝e cz´Êci z nich zaliczono szko∏y es-
beckie. By∏eÊ oficerem w SB? Dobrze, b´dziesz teraz
oficerem w Policji. Tak postàpiono. A dlaczego?
Chcesz pracowaç w Policji? Skoƒcz, jak wszyscy poli-
cjanci, odpowiednie kursy. Inaczej mamy bowiem
do czynienia z kastà uprzywilejowanych. 

W´ze∏ gordyjski?
– Skàd˝e. Wystarczy troch´ odwagi. Prawdziwy

przywódca na czele Policji, silny minister spraw 
wewn´trznych i sprawa za∏atwiona. �

Rozmawia∏ PAWE¸ BIEDZIAK
zdj. Pawe∏ Ostaszewski

Profesor Rzepliƒski jest
cz∏onkiem Rady Konsultacyjnej
Komendanta G∏ównego Policji

Zabrak∏o
w polskiej Policji
przywódców
z wizjà.
Organizowali
w wolnym
paƒstwie formacj´
i myÊleli, ˝e mo˝e
to byç prosta
kontynuacja milicji
z epoki PRL,
w dodatku
nasycona
funkcjonariuszami
SB. Otó˝ nie.
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Zchuligaƒstwem na stadionach trzeba

walczyç nie tylko Êrodkami porzàdko-

wymi – twierdzi dyrektor Biura G∏ówny

Sztab Policji KGP insp. Andrzej Kuchnik.

– Kibole wykszta∏cili swojà subkultur´

propagujàcà agresywne zachowania. Po-

wstaje wokó∏ niej otoczka czysto bizneso-

wa. Sà pisma, w których gloryfikuje si´

chuligaƒstwo, sà kasety wideo z nagraniami

z tzw. ustawek, czyli umówionych walk

mi´dzy kibicami. To trzeba te˝ elimino-

waç, a nie tylko same zadymy na stadio-

nach. 

Przeciwdzia∏anie powinno zaczynaç si´

od edukacji dzieci, które warto prze-

konaç, ˝e kibicowanie to rozrywka, a nie

êród∏o nienawiÊci do fanów dru˝yny

przeciwnej.

– Trzeba to wpajaç ju˝ na poziomie pod-

stawówki – mówi podkom. Krzysztof Orlik

ze Sztabu KWP w Szczecinie. – Tylko wte-

dy powstaje szansa na pozytywny skutek.

Starsze dzieci sà ju˝ nazbyt ukszta∏towane,

niestety, cz´sto przez z∏e zachowania

kolegów. 

A o dobre wzorce trudno, skoro nawet

w Êrodowisku dzia∏aczy sportowych jest 

ciche przyzwolenie na ekscesy, a przynaj-

mniej brakuje zdecydowanego ich pot´pie-

nia. W∏adze wielu klubów nie majà te˝

pe∏nej ÊwiadomoÊci, jakie obowiàzki cià˝à

na organizatorach imprez masowych. 

– Jesienna runda 2004 roku by∏a spokoj-

niejsza ni˝ poprzednie – mówi insp. Kuch-

nik. – Na pewno dlatego, ˝e zbieg∏a si´

z wejÊciem w ˝ycie znowelizowanej ustawy

o bezpieczeƒstwie imprez masowych

i wprowadzeniem przez PZPN nowych

przepisów. 

Kluby I i II ligi muszà mieç monitoring na

stadionie, imienne listy kibiców przyjezd-

nych; dla kibiców dru˝yn ekstraklasy wpro-

wadzono ponadto identyfikacyjne karty chi-

powe. Przed rozpocz´ciem rundy przedsta-

wiciele Policji rozmawiali z w∏adzami pi∏kar-

skimi. Ustalono, ˝e bilety na mecze wyjaz-

dowe mo˝na kupowaç tylko w macierzy-

stych klubach, a liczba przyjezdnych wpusz-

czanych na stadion nie powinna przekro-

czyç 500, chyba ˝e przed spotkaniem kluby

porozumiejà si´ inaczej. 

Poczàtkowo przynios∏o to oczekiwane

rezultay. Niestety, runda wiosenna by∏a

du˝o gorsza. Do bitek dochodzi∏o nawet

na stadionach ligi okr´gowej, na których

znajdowa∏o si´ kilkudziesi´ciu, góra kilku-

set widzów. Znów w miejscach postoju

grup jadàcych na mecze demolowano loka-

le na stacjach benzynowych. Cz´Êciowo

win´ za to ponoszà dzia∏acze sportowi.

W∏adze wielu klubów przesta∏y przestrze-

gaç ustaleƒ co do liczby przyjezdnych

wpuszczanych na stadion. PZPN zaÊ nie

spieszy∏ si´ z dyscyplinowaniem klubów.

Przyk∏adowo Legia sprzeda∏a 500 biletów

na mecz wyjazdowy z Lechem. Do Pozna-

nia pojecha∏o jednak 700 legionistów.

Rozpoczyna si´ kolejny sezon rozgrywek pi∏karskich. Wiosenna runda by∏a inna 
ni˝ poprzednie. Wydawa∏o si´, ˝e ˝a∏oba po Êmierci Jana Paw∏a II trafi∏a równie˝
na stadiony. By∏y wspólne modlitwy przed meczami i deklaracje: „Pojednanie,
dla Papie˝a”. Spokój nie trwa∏ d∏ugo. Wystarczy∏a bezmyÊlnie wystrzelona flara, 
by kibice Cracovii rzucili si´ na przybyszów ze stolicy. Do walk dosz∏o tak˝e
na meczach III i IV ligi, a nawet „okr´gówki”. Agresja na dobre wróci∏a na stadiony.
Czy mo˝na jà skutecznie wyeliminowaç?

Z czym do kiboli?
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Wpuszczono wszystkich (tych bez biletów

za darmo!). Do P∏ocka zawita∏o 3000 kibi-

ców Legii – równie˝ weszli wszyscy. Ina-

czej wyglàda∏y derby Warszawy. Polonia

– choç jej sympatycy kupili nieznacznà

liczb´ biletów i na trybunach by∏o sporo

miejsca – przydzieli∏a kibicom z ¸azien-

kowskiej ledwie 320 miejsc. WieÊç o tym,

odpowiednio sterowana, obieg∏a stolic´.

Przed stadionem stawi∏o si´ 1200 legioni-

stów ˝àdajàcych wpuszczenia. Dosz∏o

do burd, interweniowa∏a Policja. W efekcie

na stadion nie wszed∏ ˝aden kibic Legii. 

– Choçby 501. osoba p∏aci∏a z∏otem,

trudno, nie wejdzie – mówi Stefan Dzie-

wulski, by∏y szef Sztabu KSP, póêniej KGP,

a obecnie szef ochrony na Legii. – JeÊli to

b´dzie jasne dla wszystkich, skoƒczà si´

k∏opoty z przyjezdnymi. Po meczu z Le-

chem w Poznaniu PZPN mia∏ do mnie pre-

tensje, ˝e ktoÊ w sektorze Legii wywiesi∏

flag´ ze swastykà. Po co wpuÊcili dodatko-

wych 200 osób? Mog´ odpowiadaç tylko

za te, które kupi∏y bilety u nas.

Legia to jeden z klubów, prowadzàcych

w∏asnà polityk´ bezpieczeƒstwa. Unowo-

czeÊniono infrastruktur´ stadionu, zamon-

towano sta∏y monitoring. Klub dysponuje

zbiorem danych personalnych oko∏o 17 tys.

osób majàcych tymczasowà kart´ kibica

(planowane jest wyrabianie sta∏ych kart ze

zdj´ciem). Kupujàcy bilet musi mieç doku-

ment to˝samoÊci. JeÊli okazuje si´, ˝e nie

ma jeszcze tymczasowej karty kibica, wy-

pe∏nia deklaracj´ i dopiero wtedy mo˝e  na-

byç bilet, na którym wydrukowane zostaje

jego imi´ i nazwisko. Wchodzàc na stadion,

wk∏ada go do maszyny czytajàcej kod kre-

skowy. Gdy wszystko jest w porzàdku, ko-

∏owrót w przejÊciu obraca si´. Kibic prze-

chodzi dalej, trzymajàc w jednej r´ce bilet,

a w drugiej dokument to˝samoÊci. Ochro-

Statystyka naruszeƒ porzàdku – pi∏karska runda wiosenna 2005 r.
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1. Naruszenia porzàdku
Miejsce zdarzenia
a) na miejscu imprezy
b) na trasie dojazdu

2.
c) na trasie dojÊcia
d) na terenie przyleg∏ym
e) na trasie powrotnej
Typ zdarzenia
a) zbiorowe

3.
b) eksces chuligaƒski
c) inne zabronione
Rodzaj zdarzenia
a) czynna napaÊç na funkcjonariusza
b) bójka

4. c) kradzie˝
d) pobicie
e) niszczenie mienia
f) inne
Straty w mieniu
a) policyjnym

5. b) uczestników
c) organizatora
d) innych
Liczba rannych
a) policjantów

6.
b) uczestników
c) innych
Zatrzymani
a) w sumie, 

7. w tym: nieletni
b) nietrzeêwi, 

w tym: nieletni
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niarz porównuje personalia na obu, by nie

wesz∏a inna osoba. Ocenia te˝ trzeêwoÊç

kibica. Kto robi wra˝enie „zawianego”, jest

badany alkotestem, a jeÊli kwestionuje wy-

nik, to alkomatem, z którego otrzymuje

wydruk. Wi´cej ni˝ 0,5 promila eliminuje

mo˝liwoÊç dostania si´ na stadion. Kolej-

nym elementem istotnym dla zachowania

porzàdku na stadionie jest w∏aÊciwa posta-

wa ochrony.

– Moi ch∏opcy majà byç zdecydowani, ale

w granicach regulaminu – mówi Edward

Misztal, którego agencja ochrania p∏yt´ bo-

iska Legii. – Kibice potrafià bezwzgl´dnie

wykorzystaç ka˝dà sytuacj´ do zrobienia

zadymy, zarówno kiedy ochroniarz jest

„za mi´kki”, jak i kiedy zachowuje si´ bru-

talnie.

Wa˝ne te˝, by dogadywaç si´ z klubami

kibiców, nawet jeÊli jest to trudne. 

– Czasami liderzy Stowarzyszenia Sym-

patyków sk∏adajà mi propozycje, z góry

wiedzàc, ˝e sà nie do przyj´cia. Proszà

na przyk∏ad o zgod´ na wywieszenie ja-

kichÊ prowokacyjnych flag czy napisów

bàdê na wystrzelenie flar – opowiada

Dziewulski. – Majà wtedy pretekst do or-

ganizowania awantur i sposób na podtrzy-

manie swojego autorytetu wÊród reszty.

Innym razem potrafià wyciszyç wojowni-

cze nastroje. 

Wspó∏praca na pewno by∏aby cenna

przy organizowaniu wyjazdów, a to w∏aÊnie

– wynaj´cie transportu, ochrony – powinny

za∏atwiaç kluby pi∏karskie. 

– Unikn´libyÊmy wielu ekscesów po dro-

dze, ale klubów na to nie staç – twierdzi

Dziewulski.

Brak pieni´dzy to sta∏e usprawiedliwie-

nie, jakiego u˝ywajà dzia∏acze pi∏karscy,

t∏umaczàc z∏e zabezpieczenie stadionów,

niewprowadzanie systemu karnetowego

(spad∏yby zyski) itd. To prawda, ale nie 

ca∏a. Brakuje te˝ ch´ci i wiedzy.

– OdbyliÊmy dwa spotkania z w∏adzami

wszystkich klubów w Zachodniopomor-

skiem, omawiajàc znowelizowane przepisy

o bezpieczeƒstwie imprez masowych –

mówi podkom. Orlik. – ÂwiadomoÊç obo-

wiàzków organizatora w klubach spo-

za I i II ligi by∏a mizerna. 

Wi´kszoÊç klubów nie traktuje
bezpieczeƒstwa na stadionach prio-
rytetowo – w minionym sezonie
na oko∏o 400 meczów rozegranych
w ekstraklasie i II lidze organizato-
rzy tylko w 6 przypadkach zwrócili
si´ do Policji po informacje o oso-
bach majàcych zakaz wst´pu
na stadiony.

– Dzia∏acze sportowi proszà: „Policjo,

wróç na stadiony”, ale to niemo˝liwe

– mówi insp. Kuchnik. – I tak ka˝de za-

bezpieczenie okolic obiektu sportowego

i przemarszu przyjezdnych kibiców wyma-

ga anga˝owania wielu policjantów, którzy

w tym czasie mogliby byç na ulicach. Klu-

by sà firmami komercyjnymi, muszà sobie

radziç.  ■
PRZEMYS¸AW KACAK

zdj. Wojciech Basiƒski 

Angielscy kibole, znani z ekscesów na kontynencie, u siebie zachowujà si´ 

potulnie. Dlaczego?

Brytyjskie kluby zdecydowa∏y si´ na radykalne kroki w celu zapewnienia porzàdku

na stadionach. Zainwestowano w przebudow´ obiektów (tak, by mo˝na by∏o panowaç

nad przemieszczajàcymi si´ t∏umami) oraz zabezpieczenia, g∏ównie monitoring. Znacz-

nie podniesiono ceny biletów, co poczàtkowo obni˝y∏o wp∏ywy do kas, ale wyeliminowa-

∏o, zazwyczaj ubogie, Êrodowiska kultywujàce wzorce zachowaƒ chuligaƒskich. Rekom-

pensatà sta∏y si´ transmisje meczów w lokalnych sieciach TV. Pozosta∏ym kibicom zaofe-

rowano imienne karnety (po preferencyjnych cenach), zostawiajàc znikomy procent 

biletów do wolnej sprzeda˝y. Ka˝dy karnet jest na sta∏e przypisany do numerowanego

miejsca, co przy dobrej klasie zastosowanego monitoringu ca∏kowicie eliminuje anoni-

mowoÊç. Ekscesy karane sà wysokimi grzywnami pieni´˝nymi i – niekiedy nawet kilku-

letnimi, bezwzgl´dnie egzekwowanymi – zakazami wst´pu na mecze. Ciekawym roz-

wiàzaniem jest zatrudnianie w klubach policjantów (sà oni w praktyce bardziej dzia∏a-

czami klubowymi ni˝ funkcjonariuszami), którzy kontaktujà si´ z fanklubami, prowadzà

dzia∏alnoÊç edukacyjnà itd.

Ci sami, grzeczni na Wyspach, kibice brytyjscy, gdy tylko zyskujà na kontynencie ano-

nimowoÊç oraz ÊwiadomoÊç zagro˝enia niezbyt dolegliwà karà, stajà si´ zmorà dla policji

w wielu krajach.

Zabezpieczenie imprez sportowych (w tym meczów pi∏ki no˝nej) 
w latach 1999–2004
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Czy na stanowiskach kierowniczych w Policji
pracujà osoby, które majà naturalne
predyspozycje do kierowania ludêmi?

– ˚adna instytucja nie mo˝e byç pewna

tego w 100 procentach. Polska Policja spo-

ro robi, aby tak si´ sta∏o, ale to wcià˝ za

ma∏o, by stwierdziç, ˝e w wi´kszoÊci ko-

mend sà dobrzy przywódcy.

W takim razie zapytam inaczej. 
Czy wszystkie osoby z naturalnymi
predyspozycjami do zarzàdzania majà szans´
zajàç stanowisko kierownicze, czy stwarza
si´ im takie mo˝liwoÊci?

– Wszystkim nie. Od ma∏ych dzieci

na podwórku poczynajàc, na partiach poli-

tycznych koƒczàc, przywódcy majà tenden-

cj´ do autoprezentacji i podporzàdkowywa-

nia sobie otoczenia. Jest wi´c du˝a szansa,

˝e w∏aÊnie te osoby pnà si´ do góry w ka˝-

dej organizacji, tak˝e w Policji.

Chyba ˝e utràci je zazdrosny prze∏o˝ony.
– Zdarza si´ i tak. 

Jak Policja pomaga funkcjonariuszom 
ze zdolnoÊciami do kierowania ludêmi?

– Na razie raczej im nie pomagamy. Kie-

dy ju˝ zostajà prze∏o˝onymi wysokiego

szczebla, np. komendantami wojewódzki-

mi, wysy∏amy ich na ró˝ne kursy mene-

d˝erskie. Reszta kadry w zdecydowanej

wi´kszoÊci to wy∏àcznie samouki w zakre-

sie zarzàdzania. Ale trzeba pami´taç, ˝e

w instytucjach zhierarchizowanych, jeÊli

tylko nie dzia∏ajà mechanizmy nepotyczne,

dobrzy przywódcy majà zazwyczaj zapew-

niony awans.

Wystarczà im naturalne uzdolnienia?
– Podw∏adni cenià przywódc´ z niskiego

szczebla g∏ównie za wiedz´ merytorycznà.

Oczekujà wsparcia w tym zakresie oraz

tworzenia dobrej atmosfery pracy. Kiedy

kieruje si´ kilkunastoma osobami, na po-

czàtku tyle wystarcza.

Schody zaczynajà si´ póêniej?
– Tak, gdy przychodzi zarzàdzaç kilku-

dziesi´cioma osobami podzielonymi w do-

datku na ró˝ne wydzia∏y, sekcje, zespo∏y.

Wtedy coraz bardziej potrzebna jest wiedza

na temat sprawnego kierowania ludêmi,

budowania motywacji, podejmowania de-

cyzji w stresie, post´powania podczas kon-

fliktów mi´dzyludzkich, rozwiàzywania sy-

tuacji kryzysowych, negocjowania z partne-

rami spo∏ecznymi, public relations i wielu

innych. 

Takiej wiedzy nie majà komendanci Policji?
– Majà, ale tylko niektórzy. Wcià˝ poku-

tuje przekonanie, ˝e na wysokich stanowi-

skach potrzebny jest przede wszystkim

tzw. fachowiec. Stàd z takà atencjà przy-

wódcy Policji podkreÊlajà swój rodowód

od zwyk∏ego „kraw´˝nika”. Byç mo˝e oba-

wiajà si´, ˝e policjanci zakwestionujà ich

kompetencje. Niestety, przy zarzàdzaniu,

zw∏aszcza du˝ymi zespo∏ami, nie o ten ro-

dzaj kompetencji chodzi. 

Fachowiec to nie wszystko?
– Czy szef koncernu produkujàcego sa-

mochody ma znaç si´ szczegó∏owo na ich

monta˝u, czy raczej na zarzàdzaniu ludêmi

i na procesach ekonomicznych? Czy dyrek-

tor wielkiego szpitala ma potrafiç zastàpiç

w pracy chirurga, pediatr´, stomatologa?

OczywiÊcie nie. Ma pomagaç specjalistom

w ró˝nych dziedzinach, aby harmonijnie ze

sobà wspó∏pracowali, a pacjenci byli zado-

woleni z us∏ug szpitala.

Co powinni w takim razie umieç 
komendanci?

– Przede wszystkim podejmowaç decy-

zje, zw∏aszcza w sytuacjach kryzysowych.

Nie unikaç odpowiedzialnoÊci. 

Uciekajà z jednostki, gdy przychodzi kryzys?
– Albo zamykajà si´ w gabinecie. Prze-

wlekajà moment podj´cia rozstrzygni´ç,

konsultujà je w nieskoƒczonoÊç. Innà ce-

chà przywódcy, obok umiej´tnoÊci podej-

mowania decyzji, jest zdolnoÊç do ich kory-

gowania, a dalej – do korzystania z rad

otoczenia.

Budowanie dobrych relacji z podw∏adnymi?
– I mi´dzy nimi. Tu sprawdzajà si´ natu-

ralne predyspozycje, a zw∏aszcza umiej´t-

noÊç nawiàzywania i podtrzymywania kon-

taktów.

Spo∏ecznikowskie pasje? 
– Ale skorelowane z podstawowà misjà

jednostki, inaczej mogà byç dziwactwem.

Ludzie, którzy takà pasj´ dzia∏ania spo-

∏ecznego przejawiajà od dzieciƒstwa, sà za-

zwyczaj dobrymi przywódcami.

Co jeszcze musi umieç komendant?
– Motywowaç podw∏adnych do pracy. Za-

palaç w nich iskr´. Przypinaç skrzyd∏a. 

Testy psychologiczne mogà odkryç takie
umiej´tnoÊci?

– Nie fetyszyzowa∏abym testów. One sà

wy∏àcznie pomocà w diagnozie. Wa˝niejsza

jest rozmowa, a przede wszystkim obser-

wacja w trakcie symulacji.

Ale tego si´ nie robi.
– W stosunku do komendantów wszyst-

kie badania usta∏y z momentem wycofania

si´ Policji z procedury konkursowej. Ow-

szem, konkursy by∏y mo˝e i upolitycznio-

ne, ale polska Policja dysponowa∏a rzeczy-

wistà, przebadanà, sprawdzonà rezerwà ka-

drowà. Nawet jeÊli ktoÊ nie zwyci´˝a∏

w konkursie, to bardzo cz´sto si´gano po t´

osob´, obsadzajàc inne stanowiska kierow-

nicze.

Mo˝na by przywróciç konkursy, ale jako
wewn´trznà procedur´ kwalifikacyjnà, 
bez udzia∏u polityków?

– Nic nie stoi na przeszkodzie. ■

zdj. Wojciech Basiƒski

Z psycholog Ma∏gorzatà Chmielewskà
rozmawia Pawe∏ Biedziak

Szef, ale jaki?
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Kurort upodobali sobie szczególnie ludzie starsi

– mówi kom. Mariusz Puzdrowski, od paêdzierni-

ka 2003 r. komendant miejscowego komisariatu Policji

– ale coraz wi´cej tu równie˝ m∏odzie˝y i turystów

weekendowych, spragnionych rozrywki i mo˝liwoÊci

„pod∏adowania akumulatorów”. Dla nich spacery

po deptaku i inhalacje pod t´˝niami to za ma∏o. Chcà

dyskotek, kr´gielni, porzàdnych restauracji.

Miasto traci wi´c staroÊwiecki, przedwojenny kli-

mat. Urokliwe drewniane wille i pensjonaty do˝ywajà

swoich dni. W ich miejsce powstajà sanatoria giganty

z pe∏nym zakresem terapeutycznych us∏ug, Êwiadczo-

nych w luksusowych warunkach. I za odpowiednià,

oczywiÊcie, cen´.

W CIENIU T¢˚NI
Uzdrowisko liczy dziÊ 11,5 tys. sta∏ych mieszkaƒców.

W sanatoriach, pensjonatach i kwaterach prywatnych

ka˝dego miesiàca goÊci dodatkowo oko∏o 20 tys. kura-

cjuszy z kraju i zagranicy. Nad ich bezpieczeƒstwem

czuwa 27 policjantów z ciechociƒskiego komisariatu,

wspieranych przez s∏u˝by patrolowo-interwencyjne

z komendy powiatowej w Aleksandrowie Kujawskim.

Komendant Puzdrowski jest rodowitym toruniani-

nem. Tam zresztà mieszka nadal. W Policji pracuje

12 lat. Ostatnio by∏ kierownikiem Sekcji Prewencji

II KP w Toruniu. WczeÊniej dzielnicowym i dochodze-

niowcem. Mo˝na powiedzieç, ˝e policyjne doÊwiad-

czenie zdobywa∏ w konkretnej robocie, nie za biur-

kiem. Codzienne obcowanie z patologiami, u˝eranie

si´ z alkoholikami, narkomanami, domowymi dr´czy-

cielami sprawi∏o, ˝e inaczej zaczà∏ postrzegaç rol´ Po-

licji. Nie przez pryzmat surowego egzekutora prawa,

ale jako instytucji przyjaznej i otwartej dla ludzi,

zw∏aszcza tych zagubionych, bezradnych, uwik∏anych

niekiedy przypadkowo w kolizje z prawem. 

T́  ide´ niesienia pomocy „kandydatom na prze-

st´pców” kom. Puzdrowski realizuje ju˝ od kilku lat.

Zarówno w codziennej s∏u˝bie, jak i poza nià, dzia∏a-

jàc w ró˝nych stowarzyszeniach. Jest m.in. cz∏on-

kiem Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy

Komendant na deptaku
Spo∏ecznikowskie pasje najlepiej pozwalajà odró˝niç szefa Policji, 
który chce byç prawdziwym szeryfem dla mieszkaƒców, od komendanta
– administratora lub asystenta prokuratury. Szeryf dba o porzàdek
w mieÊcie, nie dopuszcza do powstawania przest´pstw, walczy 
z ich przyczynami, a nie chwali si´ tylko wysokà wykrywalnoÊcià. 
Takiego pasjonata prewencji mo˝na spotkaç na deptaku w Ciechocinku.

Komunikacj´ miejskà zast´pujà
w Ciechocinku rikszarze
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w Rodzinie „Niebieska linia”, cz∏onkiem toruƒskiego

oddzia∏u Komitetu Ochrony Praw Dziecka, udziela

si´ w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkoma-

nii. Blisko wspó∏pracuje te˝ z Wojewódzkim OÊrod-

kiem Terapii Uzale˝nieƒ i Wspó∏uzale˝nieƒ w Toru-

niu, Stowarzyszeniem „Powrót z U”, krajowymi biu-

rami ds. AIDS oraz przeciwdzia∏ania narkomanii.

Efektem tych licznych kontaktów sà jego spotkania

z m∏odzie˝à szkolnà, rodzicami, nauczycielami na

temat zagro˝eƒ zjawiskami patologicznymi.

NARKOTYKOWA RZECZYWISTOÂå
Z inicjatywy kom. Mariusza Puzdrowskiego w Ciecho-

cinku odby∏a si´ druga wojewódzka konferencja po-

Êwi´cona narkomanii. Jej organizatorami, obok miej-

scowego komisariatu Policji, byli: Urzàd Marsza∏kow-

ski woj. Kujawsko-Pomorskiego, burmistrz Ciechocin-

ka oraz toruƒski oddzia∏ Polskiego Towarzystwa Zapo-

biegania Narkomanii. Przez dwa dni lekarze, terapeu-

ci, pedagodzy, pracownicy socjalni i policjanci dysku-

towali nad skutecznymi formami przeciwdzia∏ania 

temu groênemu zjawisku.

– Pomys∏ konferencji narodzi∏ si´ podczas któregoÊ

z naszych spotkaƒ w gronie dzia∏aczy i terapeutów

– mówi Puzdrowski. – Akurat objà∏em stanowisko ko-

mendanta w Ciechocinku, miejscu które ma olbrzy-

mie tradycje w leczeniu i rehabilitacji. PomyÊla∏em

wi´c, ˝e dobrze by∏oby do nich nawiàzaç. A jeszcze 

lepiej, ˝eby taka inicjatywa wysz∏a od Policji.

Ide´ przedstawi∏ swoim prze∏o˝onym i radzie mia-

sta. Po uzyskaniu akceptacji przystàpi∏ do dzia∏ania.

Przyda∏y si´ teraz osobiste kontakty i bliska wspó∏pra-

ca z ró˝nymi organizacjami i stowarzyszeniami. Pomo-

gli tak˝e przyjaciele i znajomi, z którymi od dawna 

∏àczy go wspólna pasja.

– Komendant uÊwiadomi∏ nam – podkreÊla bur-

mistrz Ciechocinka Leszek Dzier˝ewicz – ˝e nie wol-

no przymykaç oczu na sporadycznie nawet wyst´pujà-

ce przypadki narkomanii. Udawaç, ˝e problemu nie

ma. Przeprowadzona wÊród ciechociƒskiej m∏odzie˝y

ankieta potwierdzi∏a, ˝e narkotyki trafi∏y ju˝ do szkó∏

podstawowych. Na szcz´Êcie w por´ podj´to dzia∏ania

zapobiegawcze. 

OTWARTY KOMISARIAT
Powodów do satysfakcji policjanci z Ciechocinka majà

wi´cej. Postawili na prewencj´ i to owocuje dziÊ mniej-

szà liczbà odnotowanych przest´pstw, zw∏aszcza tych

ci´˝kich, skierowanych przeciwko ˝yciu i zdrowiu.

– Dominuje tzw. przest´pczoÊç sanatoryjna – wyja-

Ênia kom. Puzdrowski. – Drobne kradzie˝e na szkod´

kuracjuszy, w∏amania do pokojów w uzdrowiskach

i do samochodów. Sporadyczne rozboje. Zdarza si´, ˝e

kuracjusze sami prowokujà z∏odziei, pozostawiajàc

otwarte okna albo wartoÊciowe przedmioty w zaparko-

wanych autach.

Dzi´ki dzia∏ajàcemu od 2002 r. monitoringowi po-

prawi∏ si´ stan bezpieczeƒstwa i porzàdek na ulicach.

– Nie ma u nas stra˝y miejskiej – dodaje st. asp.

Grzegorz Ha∏asiƒski, kierownik referatu prewencji.

– Jej rol´ w jakimÊ stopniu spe∏niajà wszystkowidzàce

kamery. Poczàtkowo by∏y cztery, teraz jest ju˝ dwana-

Êcie. „Patrolujà” newralgiczne punkty miasta, przeka-

zujàc obraz do dy˝urnego komisariatu.

– Marzy mi si´ – mówi Puzdrowski – ˝eby nasz ko-

misariat przesta∏ byç tylko miejscem przyjmowania za-

wiadomieƒ o przest´pstwie. Chcia∏bym, aby pe∏ni∏

równie˝ rol´ centrum informacji dla potrzebujàcych.

By∏ urz´dem przyjaznym, do którego mo˝na przyjÊç

o ka˝dej porze. Tak jak do mnie. 

Ide´ otwartego komisariatu komendant Puzdrowski

realizuje od momentu obj´cia funkcji szefa jednostki.

Na kilka miesi´cy siedziba KP przy ul. KoÊciuszki za-

mieni∏a si´ w plac budowy. Budynek z lat 70. zmoder-

nizowano w ca∏oÊci. I trzeba przyznaç, ˝e poprawi∏y

si´ nie tylko warunki pracy funkcjonariuszy, ale i sam

obiekt nabra∏ nowego wyrazu. Kolorowa elewacja, hol

z recepcjà zamiast krat – standard zgodny z unijnymi

wymogami.

– Wstydziç si´ ju˝ nie musimy – uÊmiecha si´ kom.

Mariusz Puzdrowski. – JeÊli uda mi si´ jeszcze pozbyç

tych biurowych „antyków” i zamieniç stare maszyny

do pisania na komputery, b´d´ móg∏ powiedzieç, ˝e

jesteÊmy w XXI wieku. ■
JERZY PACIORKOWSKI

zdj. autor

Razem przeciw narkomanii. 
Komendant Puzdrowski 
z ks. Arkadiuszem Nowakiem

Ciechociƒskich policjantów 
wspomaga monitoring
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Pracuj´ w logistyce z dwoma funkcjonariu-
szami, jestem na etacie podreferendarza, oni
specjalisty. Mamy jednakowe obowiàzki, ja
dodatkowo zast´puj´ ich, gdy chorujà, czyli
doÊç cz´sto. Od 1992 roku, gdy przysz∏am
do Policji, na zwolnieniu by∏am dwa razy.
Zarabiam 1500 z∏otych, koledzy mundurowi
dwa razy tyle. (Ma∏gorzata)

Jestem informatykiem, dobrym informaty-
kiem, na stanowisku referendarza, co, nieste-
ty, nie przek∏ada si´ na zarobki. Te zarezerwo-
wane sà dla policjantów, a majà mniej obo-
wiàzków ni˝ ja czy inni cywile. Nas traktuje
si´ jak osoby, którymi mo˝na tylko oraç, dajàc
niewiele w zamian. Nie wykluczam przejÊcia
do prywatnej firmy, gdzie proponujà mi godzi-
we pieniàdze. (Marcin)

Od szeÊciu lat pracuj´ jako podreferendarz
w s∏u˝bach wspomagajàcych. Mam taki sam
zakres obowiàzków, jak funkcjonariuszka,
której biurko stoi naprzeciwko mojego. Bior´
niespe∏na 1400 z∏otych na r´k´, ona po-
nad 2400. Có˝, sà równi i równiejsi. (Maria)

Ma∏gorzata, Marcin i Maria sà pracowni-

kami korpusu s∏u˝by cywilnej (ksc).

W Policji ksc liczy 6509 osób, sà wÊród nich

m.in.: prawnicy, ekonomiÊci, t∏umacze, infor-

matycy, ∏àcznoÊciowcy, analitycy. Jedni z nich

zajmujà stanowiska wspomagajàce (referent,

starszy referent, podreferendarz), drudzy

specjalistyczne (referendarz, specjalista,

starszy specjalista), jeszcze inni samodzielne

i koordynujàce (radca prawny, g∏ówny specja-

lista). Ârodki finansowe na ich wynagrodze-

nia oraz limity mianowaƒ urz´dników okre-

Êlane sà rokrocznie w ustawie bud˝etowej.

W Policji zatrudnionych jest te˝ 13 386 osób

na stanowiskach robotniczych i obs∏ugi, okre-

Êlanych cz´sto jako „pracownicy pozostali”.

Ich p∏ace, które pochodzà ze Êrodków przy-

znawanych formacji na zadania, sà bardzo 

niskie, cz´sto w granicach 1000 z∏.

Dysproporcje w zarobkach pracowników

korpusu s∏u˝by cywilnej sà bardzo du˝e –

zarówno na tych samych, jak i ró˝nych stano-

wiskach. Ustawodawca dopuÊci∏ do takiej sy-

Bogdan Bujak (SLD) – przewodniczàcy sejmowej Komisji Administracji

i Spraw Wewn´trznych

– Niestety, nie ma programu zawierajàcego zasady funkcjonowania i finansowania Po-

licji – podejrzewam, ˝e m.in. w∏aÊnie dlatego sprawy p∏acowe jej pracowników cywilnych

zosta∏y znacznie zaniedbane. Taki dokument, którego realizacja roz∏o˝ona zosta∏aby

na trzy, cztery lata, nale˝y wreszcie wypracowaç, a wówczas nie b´dzie chaotycznych,

powtarzanych rokrocznie przy uchwalaniu bud˝etu Policji, ruchów. Wyk∏ócamy si´ wte-

dy o jakieÊ drobne kwoty, a przy innych decyzjach gubimy du˝e Êrodki. Nie jestem zwo-

lennikiem doraênych rozwiàzaƒ – coÊ si´ dzieje, ktoÊ protestuje, a my rozpaczliwie szu-

kamy ratunku, najcz´Êciej chodzi o dodatkowe Êrodki finansowe – ale dzia∏aƒ systemo-

wych.

Pracownicy i policjanci wzajemnie na siebie pracujà. Musi byç ∏àcznoÊç – jeÊli jedni

majà odnieÊç sukces, drudzy muszà dobrze wykonywaç swoje obowiàzki. Na pewno

przy dyskusji nad bud˝etem Policji na 2006 r. wszyscy pos∏owie, niezale˝nie od opcji po-

litycznej, b´dà za tym, by przyznaç jej, odpowiednie do potrzeb, Êrodki finansowe.

G.B.

W Policji zatrudnionych jest 99 095 funkcjonariuszy oraz 20 345 pracowników cywilnych 
(dane z 1 lipca 2005 r.). 

WÊród cywilów sà tacy, którzy cz´sto wykonujà identyczne jak policjanci zadania. 
Zarabiajà jednak mniej, bywa, ˝e nawet o 100 procent!

Równi inaczej?
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tuacji, stosujàc w rozporzàdzeniu z 29 paê-

dziernika 1999 r. tzw. wide∏ki mno˝ników

kwoty bazowej (w 2005 r. kwota bazowa wy-

nosi 1769 z∏ 26 gr) od 0,480 do 7,154.

O tym, ˝e w Policji mno˝niki sà niskie,

Êwiadczà liczby. Wed∏ug danych z KGP

przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie

w 2004 r. wynosi∏o brutto 1685 z∏ dla pra-

cowników korpusu s∏u˝by cywilnej,

oraz 2768 z∏ dla policjantów. W dodatku

przy wyp∏acie funkcjonariuszowi na poda-

tek potràca si´ jedynie 19 proc., a cywilowi

blisko 40 proc. zarobku.

– ˚eby by∏a jasnoÊç – my nie zazdroÊci-

my policjantom zarobków, oni ryzykujà

swoje ˝ycie, powinni byç przyzwoicie wy-

nagradzani, a prawda jest taka, ˝e dostajà

niewiele, szczególnie ci na stanowiskach

podstawowych – mówi Micha∏ åwieka,

przewodniczàcy Krajowej Komisji Wyko-

nawczej NSZZ Pracowników Policji.

– Nam chodzi tylko o to, ˝eby ludzie, któ-

rzy wykonujà identycznà prac´, dostawali

jednakowe pieniàdze.

Ze wzgl´du na ma∏e zarobki, wysokiej

klasy specjaliÊci odchodzà z Policji, najwi´-

cej informatyków i ∏àcznoÊciowców, zwykle

do firm prywatnych. Niektórzy, po dwóch

czy trzech latach, wracajà. Cz´sto godzà si´

na gorsze warunki zatrudnienia.

– Wolà stabilizacj´, jakà daje paƒstwowa

posada, nawet za mniejsze wynagrodzenie

ni˝ du˝e, acz niepewne, pieniàdze w sekto-

rze prywatnym – mówià kadrowcy.

Wielu pracowników marzy, aby zostaç

funkcjonariuszem – to szansa na wi´ksze

zarobki – i niektórym si´ udaje. Po ukoƒ-

czeniu kursu nie zawsze jednak idà do s∏u˝-

by na pierwszej linii, bywa, ˝e wracajà

do pracy biurowej.

– Chyba nie po to podatnicy ∏o˝à du˝e

pieniàdze na kszta∏cenie policjantów, ˝eby

ci byli urz´dnikami, zamiast strzec bezpie-

czeƒstwa i porzàdku publicznego – mówi

Krzysztof KoÊla, przewodniczàcy ds. pra-

cowników Policji, BOR i MSWiA Zarzàdu

Krajowego ZZ Pracowników Cywilnych

MSWiA.

Czes∏aw Szewczyk, przewodniczàcy 

Komisji Krajowej ZZ Pracowników Policji,

nazywa to wr´cz skandalem. 

– Czy mundury musi wydawaç sier˝ant,

a zapotrzebowanie na d∏ugopisy i papier

do drukarek sk∏adaç aspirant? – dodaje.

▲

Ludwik Dorn – przewodniczàcy Klubu Parlamentarnego PiS

– Przez pó∏torej kadencji pani Margaret Thatcher dawa∏a du˝e pieniàdze na policj´,

która nie dzia∏a∏a jednak lepiej – przest´pczoÊç nie spad∏a, a poczucie bezpieczeƒstwa

wÊród obywateli nie ros∏o. Dopiero gdy zacz´to reform´ Policji, w tym ucywilnianie sta-

nowisk, nastàpi∏a poprawa. W naszym kraju zast´powanie funkcjonariuszy przez pracow-

ników odbywa si´ z wielkimi oporami.

Jestem zwolennikiem ucywilniania Policji wsz´dzie, gdzie to tylko mo˝liwe. Na przy-

k∏ad zast´pcy komendantów ds. logistyki mogà byç z powodzeniem cywilami. W tej

chwili zak∏ócone sà proporcje mi´dzy pracownikami a funkcjonariuszami, na niekorzyÊç

tych pierwszych. Prowadzona jest te˝ pewna gra – otó˝, Policja wyst´puje o etaty, mun-

durowe i cywilne, a jednoczeÊnie ma wakaty. JeÊli chodzi o zarobki pracowników Policji,

sà one ˝enujàce – najni˝sze wÊród wszystkich s∏u˝b mundurowych! To trzeba zmieniç.

Aby te sprawy, oraz wiele innych, uregulowaç, potrzebna jest zmiana ustawy o Policji.

Nale˝y zrobiç to szybko. Pewnych posuni´ç mo˝na b´dzie dokonaç jeszcze przed tà

zmianà. G.B.

(...) my nie zazdroÊcimy 
policjantom zarobków (...). 

Nam chodzi tylko o to, 
˝eby ludzie, którzy wykonujà 
identycznà prac´, dostawali 

jednakowe pieniàdze.

Micha∏ åwieka, przewodniczàcy KKW NSZZPP
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Krytyczni wobec takich praktyk sà te˝

policjanci s∏u˝àcy na pierwszej linii.

Codziennie nara˝am ˝ycie, jestem na ka˝-
dy rozkaz w dzieƒ, w nocy i chocia˝ mam 
taki sam stopieƒ, jak kolega, który siedzi
za biurkiem, robiàc jakieÊ zestawienia, to 
zarabiam od niego mniej. To nie mieÊci si´
w g∏owie. (Marek)

W mojej jednostce jest za ma∏o funkcjona-
riuszy, jak chyba wsz´dzie, ale gdy pojad´
do komendy wojewódzkiej, to w logistyce,
∏àcznoÊci, ksi´gowoÊci widz´ policjantów.
Od czasu do czasu spotykam nowà-starà
twarz – jeszcze niedawno by∏ pracownikiem
cywilnym, a ju˝ jest mundurowym. Czy nie
mo˝na przy biurkach posadziç cywilów, a ich
skierowaç do s∏u˝by? (Jan)

– RzeczywiÊcie, mamy takà sytuacj´, ˝e

zarobki funkcjonariusza i pracownika, któ-

rzy wykonujà te same czynnoÊci, diametral-

nie si´ ró˝nià – mówi insp. Miros∏aw Sko-

nieczny, dyrektor Gabinetu Komendanta

G∏ównego Policji. – Jest to nieprawid∏o-

woÊç, z którà musimy si´ wreszcie zmie-

rzyç. Nie staç nas, ˝eby w s∏u˝bie wspoma-

gajàcej pracowali policjanci, tam potrzebu-

jemy operatywnych cywilów. I to jest nasz

cel. Niestety, ze wzgl´du na takie a nie 

inne mo˝liwoÊci bud˝etowe naszego paƒ-

stwa, nie uda si´ tego zrobiç za jednym po-

dejÊciem, trzeba to roz∏o˝yç na dwa, trzy

lata. W tym roku Policja dosta∏a ekstra 500

etatów cywilnych. Dzi´ki temu 500 etatów

policyjnych, g∏ównie z logistyki, przesun´-

liÊmy do s∏u˝by konwojowo-ochronnej. 

Mamy nadziej´, ˝e równie˝ w przysz∏ym

roku zostanà przyznane nam nowe etaty,

które przeznaczymy na dalsze ucywilnianie

s∏u˝by wspomagajàcej.

Przygotowujàc zapotrzebowanie bud˝e-

towe na 2006 r., Policja wystàpi∏a o 1000

etatów pracowniczych, a tak˝e o dodatko-

we Êrodki finansowe na fundusz p∏ac dla

cywilów. 

Ale nie chodzi tylko o pieniàdze. Tak˝e

o to, ˝eby pracodawca da∏ ludziom szans´

na awans i rozwój zawodowy. Aby stwo-

rzona zosta∏a jasna i przejrzysta polityka

kadrowa. A ci, którzy koƒczà studia, kur-

sy, ca∏y czas si´ rozwijajà, mieli przed

sobà perspektywy. Nie powinno byç tak,

˝e 23-latek przychodzi do Policji na sta-

nowisko referenta i zostaje na nim a˝

do emerytury.

– Jest to amotywacyjne i demoralizujàce

– mówi Skonieczny.

Ostatnio jednak coÊ zaczyna si´ zmieniaç.

Komendant g∏ówny, decyzjà nr 400 z 13

wrzeÊnia 2004 r., powo∏a∏ zespó∏ do opraco-

wania za∏o˝eƒ polityki kadrowej i p∏acowej

dotyczàcej pracowników Policji – w jego

sk∏ad weszli przedstawiciele NSZZ PP i ZZ

PP, specjaliÊci z Biura Strategii i Biura Fi-

nansów KGP, a tak˝e Wydzia∏u Kadr Gabi-

netu Komendanta G∏ównego Policji. Po-

wsta∏ dokument wskazujàcy na koniecznoÊç

sporzàdzania w jednostkach Policji opisów

stanowisk s∏u˝bowych, na których mogà byç

zatrudnieni cywile. Mówi si´ tak˝e o po-

trzebie przeprowadzania szkoleƒ zawodo-

wych pracowników ksc, tworzenia im wa-

runków do ubiegania si´ o status urz´dnika,

wreszcie zachowania zale˝noÊci mi´dzy sta-

nowiskiem a uposa˝eniem.

Nie wiadomo dok∏adnie, kiedy i w jakiej

formie dokument wejdzie w ˝ycie – trwa

jego redakcja. Pewne jest jednak, ˝e trzeba

wreszcie zdecydowaç si´ na wprowadzenie

rozwiàzaƒ systemowych, przed którymi

uciekano przez ca∏e lata. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK

zdj. Wojciech Basiƒski,

Ale nie chodzi tylko o pieniàdze.
Tak˝e o to, ˝eby pracodawca 
da∏ ludziom szans´ na awans 

i rozwój zawodowy.

▲
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NAZWA – WYBRZE˚E W POURVILLE
AUTOR – MONET CLAUDE
OPIS – Obraz olejny. Widok z brzegu urwiska na wybrze˝e morskie

z ma∏à zatokà. Na pierwszym planie z prawej widoczny fragment

urwiska poroÊni´tego zielono˝ó∏tawà trawà, rzucajàcego niebieska-

wy cieƒ na pla˝´. Brzeg morza lekko wci´ty, piaszczysty szarokre-

mowy. Po lewej seledynowoniebieskawe morze, bia∏e fale ∏amiàce

si´ na pla˝y. Na drugim planie z prawej jasnozielona równina ze

szkicowo zaznaczonymi budynkami o ceglastych dachach. W g∏´bi,

w centrum, wzgórze pokryte zielonkawà trawà z pasmami kremo-

wego piasku, urywajàce si´ stromym urwiskiem nad brzegiem mo-

rza. Urwisko w szarym cieniu. Na horyzoncie, z lewej, morze za-

mkni´te pasmem wybrze˝a w kolorach niebieskawokremowych.

Niebo b∏´kitne, pokryte szkicowo zaznaczonymi kremowobia∏ymi

ob∏okami, w lewym i prawym górnych naro˝nikach ob∏oki sà jasno-

bràzowe. Ca∏oÊç w rozjaÊnionej pastelowej tonacji.

SYGNOWANY u do∏u z prawej: Claude Monet.

ZNAKI DODATKOWE – Nalepki: KFM 107/1906, KFMP 390,

,,DURAND RUEL, Paris, New York”, ,,PAUL CASSIRER, Berlin” 

CZAS POWSTANIA – 1882 r.

WYMIARY – 60 x 73 cm

SKRADZIONY z ekspozycji Muzeum Narodowego w Poznaniu

19 wrzeÊnia 2000 r.

Numer katalogu – PA01536

NAZWA – ˚ELEèCE 
(ZAKO¡CZENIE LONTOWNICY ARMATNIEJ). 
AUTOR – NIEZNANY
OPIS – Stal kuta nabijana srebrem i z∏otem. 

Bogate zdobienia: motywy roÊlinne, zwierz´ce,

sceny myÊliwskie.

CZAS POWSTANIA – druga po∏owa XVI w.

WYMIARY – d∏ugoÊç grotu 56 cm

KRADZIE˚ eksponatu zg∏oszono 23 marca 2005

roku z sali ekspozycyjnej Skarbca na Wawelu

Numer katalogu – RO00273

NAZWA – ZDJ¢CIE Z KRZY˚A
AUTOR – RUBENS P.P. 
(PRACOWNIA)
OPIS – Obraz olejny na p∏ótnie.

Zdj´cie z krzy˝a. Na kompozycj´ ob-

razu sk∏ada si´ 5 postaci. W cz´Êci

centralnej owini´te sinobia∏ym ca∏u-

nem, zwisajàce bezw∏adnie na ramio-

nach podtrzymujàcych postaci, cia∏o

Chrystusa. W prawym boku Jezusa

widoczna rana. Z lewej strony na dra-

binie opartej o rami´ krzy˝a postaç

ubranego w fioletowà szat´ brodate-

go m´˝czyzny w zawoju na g∏owie. To

Józef z Arymatei prawà r´kà przytrzy-

mujàcy ca∏un, lewà prawe rami´

Ukrzy˝owanego. Z prawej strony osuwajàce si´ cia∏o podtrzymuje,

stojàcy na drugiej drabinie, Êw. Jan – ubrany w czerwonà szat´.

Obok niego stoi Maria w stalowoniebieskiej, z akcentami czerni,

sukni, podtrzymujàca lewà r´kà ca∏un. U stóp krzy˝a kl´czy w zie-

lonej sukni i z d∏ugimi jasnymi w∏osami opadajàcymi na plecy Mag-

dalena, z uniesionymi w kierunku Chrystusa ramionami, g∏owà od-

chylonà do ty∏u. W lewym dolnym rogu misa i korona cierniowa.

T∏o obrazu ciemne, z lewej strony u do∏u fragment pejza˝u z wido-

kiem Jerozolimy. 

CZAS POWSTANIA – ok. 1620 r.

WYMIARY – 320 x 212 cm

KRADZIE˚ z kaliskiego koÊcio∏a Êw. Miko∏aja 14 grudnia 1973 

roku. Obraz uznany za spalony, choç istniejà wàtpliwoÊci, ˝e obraz

wyci´to z ram, a Êwiàtyni´ podpalono w celu zatarcia Êladów.

Numer katalogu – PA00506

NAZWA – IKONA MATKI BO˚EJ
RUDECKIEJ
AUTOR – NIEZNANY
OPIS – Tempera na desce, t∏o

z t∏oczonymi w gruncie orna-

mentami, z∏ocone. Podobrazie

sklejone z pi´ciu desek. Obraz

w formie stojàcego prostokàta.

W polu Êrodkowym wyobra˝e-

nie Matki Boskiej z Dzieciàt-

kiem, z pó∏postaciami 2 anio-

∏ów w naro˝nikach. Wewnàtrz

postacie szesnastu proroków

oraz Joachim i Anna, na ze-

wnàtrz wiç akantowa oplatajàca

s´katà ga∏àê.

CZAS POWSTANIA – pierwsza po∏owa XVI w.

WYMIARY – 137 x 106 cm

KRADZIE˚Y dokonano w 1992 roku, w koÊciele Wniebowstàpie-

nia NP Marii w Jasieniu (gm. Ustrzyki Dolne)

Numer katalogu – PA00222.

PAWE¸ SZLACHETKO
OÊrodek Ochrony Zbiorów Publicznych 

Ministerstwo Kultury

tel. (0-22) 628-22-85

Skradzione dzie∏a sztuki



Wpolicyjnych kadrach wakacyjna cisza przed Wielkà Jesiennà

Zmianà. Dyrektor Biura Taktyki Zwalczania Przest´pczo-

Êci (biuro wygra∏o konkurs na najd∏u˝szà nazw´ w administracji

centralnej) dobra∏ sobie (koniec z naborem, niech ˝yje dobór!) no-

wych zast´pców: Romana Doroszkiewicza z Bia∏egostoku oraz Woj-

ciecha Olbrysia z Koszalina. Podobno fachowcy, ale poznaç ich b´-

dzie mo˝na dopiero po owocach. Poza tym bezruch. Z kronikar-

skiego obowiàzku przedstawiamy wi´c nowych nadinspektorów,

o pardon – genera∏ów polskiej Policji. Na fotografii od prawej sto-

jà: Micha∏ Otr´bski – KWP w Opolu, Andrzej

Matejuk – KWP we Wroc∏awiu, Bogdan Klimek

– KWP zs. w Radomiu, Janusz Bieƒkowski

– KWP w Gdaƒsku, Dariusz Biel – KWP w Rze-

szowie oraz Dariusz Nagaƒski – KGP. Panom

genera∏om ˝yczymy radosnego i twórczego

dystansu do lampasów na spodenkach i w´˝y-

ków na czapeczce, przypominajàc maksym´

Hrabiego: „Prawdziwego arystokrat´ poznaje

si´ po tym jak, a nie w czym chodzi”. ■
Z wakacyjnym pozdrowieniem

PAWE¸ BIEDZIAK
zdj. Wojciech Basiƒski
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,,Nasza Policja’’
Konkurs fotograficzny ,,Nasza Policja’’ zosta∏ rozstrzygni´ty. Pierwszà nagrod´ w wysokoÊci
1500 z∏otych za fantastyczny fotogram „Lotna brygada Êw. Miko∏aja” otrzyma∏
Arkadiusz Dziczek ze Szczytna. Drugà nagrod´, w wysokoÊci 1300 z∏otych, zdoby∏
Tomasz Pad∏o z Krakowa za fotografi´ „Lider”. Trzecie miejsce, i tysiàc z∏otych,
wywalczy∏ Wojciech Domaga∏a z Kielc za prac´ dokumentujàcà uroczystoÊç 
ku czci „Ponurego”. 
7 lipca 2005 roku pi´cioosobowe jury, pod przewodnictwem nadkomisarza Piotra
Idzikowskiego, obejrza∏o 110 zdj´ç nades∏anych przez 35 autorów na og∏oszony przez
Wydzia∏ Promocji Policji Gabinetu KGP ogólnopolski konkurs fotograficzny „Nasza Policja”.
Poziom nades∏anych prac by∏ w wi´kszoÊci wysoki, jurorzy nie mieli wi´c ∏atwego zadania.
Ostatecznie oprócz regulaminowych nagród przyznano równie˝ jedno wyró˝nienie dla
Zbigniewa Kubicza z Bielska-Bia∏ej za fotografi´ „Oko w oko”.

W.B.

Zgromadzonym na uroczysto-
Êciach generalskich Paniom
podoba∏ si´ najbardziej szef
BORowików genera∏ dywizji
Grzegorz Mozgawa.

Fakty
i plotki

I
II

III

wyró˝nienie
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Odmiennie ni˝ w obowiàzujàcej ustawie,

w projekcie poÊwi´cono organom Policji

odr´bny rozdzia∏. Przyczynà takiego wyekspo-

nowania tematu by∏y wyst´pujàce wcià˝

w praktyce trudnoÊci w odró˝nieniu organu

od urz´du obs∏ugujàcego ten organ.

Dzia∏ II rozdzia∏ 2 projektu jest próbà kom-

pleksowego uregulowania tej problematyki:

wymienia organy Policji (od szczebla central-

nego do podstawowego), okreÊla ich zadania

i kompetencje, kadencyjnoÊç, tryb powo∏ywa-

nia i odwo∏ywania oraz w∏aÊciwoÊç w post´po-

waniu administracyjnym.

Zawarta w projekcie klasyfikacja organów

Policji, jak ∏atwo zauwa˝yç, nie wymienia wo-

jewody, który – wed∏ug obowiàzujàcej ustawy

– jest organem administracji rzàdowej w∏aÊci-

wym na terenie województwa w sprawach

ochrony bezpieczeƒstwa ludzi oraz utrzyma-

nia porzàdku publicznego. Nie naruszajàc za-

sady zwierzchnictwa wojewody nad Policjà

na terenie województwa (art. 7 projektu), pro-

jekt zrywa z dotychczasowà, niejasnà w aspek-

cie prawnym i organizacyjno-kompetencyj-

nym instytucjà wojewody jako de facto organu

Policji. Komendant wojewódzki by∏by (w swo-

im imieniu) organem w∏aÊciwym w sprawach

wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpo-

znawczych, dochodzeniowo-Êledczych oraz

Êcigania wykroczeƒ i wydawania decyzji admi-

nistracyjnych.

W projekcie zastrze˝ono, ˝e do pe∏nienia

funkcji wszystkich organów Policji i ich za-

st´pców powo∏uje si´ wy∏àcznie policjantów.

Nowatorskim rozwiàzaniem jest okreÊlenie

zadaƒ i kompetencji Komendanta G∏ównego

Policji. 

Wed∏ug projektu do zadaƒ Komendanta

G∏ównego Policji nale˝y:

1) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowa-

niem wszystkich jednostek Policji, dzia∏al-

noÊç legislacyjna, inspekcyjna i szkolenio-

wa oraz analiza informacji o wykonywaniu

zadaƒ policyjnych,

2) organizowanie i koordynacja wspó∏pracy

mi´dzynarodowej organów administracji

publicznej z policjami innych paƒstw oraz

policyjnymi organizacjami mi´dzynarodo-

wymi,

3) zawieranie porozumieƒ o wspó∏dzia∏aniu

z organami administracji publicznej i inny-

mi podmiotami w celu realizacji ustawo-

wych zadaƒ Policji,

4) udzia∏ w przygotowaniu projektu bud˝etu

paƒstwa w zakresie dotyczàcym Policji oraz

dysponowanie posiadanymi Êrodkami pu-

blicznymi.

Wyliczenie kompetencji Komendanta

G∏ównego Policji polega na zmodyfikowanej

nieznacznie kumulacji uprawnieƒ zawartych

w ró˝nych rozdzia∏ach obowiàzujàcej ustawy

o Policji. 

Wed∏ug projektu do kompetencji Komen-

danta G∏ównego Policji nale˝y okreÊlanie:

1) metod i form wykonywania zadaƒ w Policji

i czynnoÊci policyjnych oraz sposobu pro-

wadzenia dokumentacji s∏u˝bowej,

2) zasad etyki zawodowej policjanta,

Organy Policji

Na jakiej podstawie prawnej na kierownika
jednostki organizacyjnej (lub dy˝urnego za-
st´pujàcego go pod jego nieobecnoÊç) na∏o-
˝ony jest obowiàzek zatwierdzania (akcep-
tacji) protoko∏u zatrzymania osoby?
W przypadku zatrzymaƒ administracyjnych
wynika to chyba jedynie z istnienia wzoru
protoko∏u, stanowiàcego za∏àcznik do roz-
porzàdzenia MSWiA. W przypadku zatrzy-
maƒ procesowych natomiast nie znalaz∏em
wzmianki o takim obowiàzku ani w k.p.k.,
ani w zarzàdzeniu 1426/04 KGP. Skàd ten
obowiàzek? Czy dlatego, ˝e funkcjonuje taki
wzór protoko∏u, czy mo˝e sà jakieÊ resorto-
we wytyczne w tym zakresie? JeÊli tak, cze-

mu nie wspomina o nich instrukcja docho-
dzeniowo-Êledcza? Sprawa jest o tyle istot-
na, ˝e takie zatwierdzenie przenosi na ak-
ceptujàcego protokó∏ odpowiedzialnoÊç
za zasadnoÊç zatrzymania osoby. 

Ani od kierownika jednostki organizacyjnej

Policji, ani od dy˝urnego nie wymaga si´ za-

twierdzenia czynnoÊci zatrzymania osoby

w przypadku zatrzymaƒ procesowych. W le-

wym, górnym rogu formularza protoko∏u za-

trzymania osoby (symbol katalogowy Ms-

-66/Mp-40) znajduje si´ formu∏a ZAPOZNA-

¸EM SI¢. Prawdopodobnie policjant, który

zada∏ pytanie, dysponuje starym wzorem.

Uaktualnione, lub w ca∏oÊci zmienione, for-

Instrukcja dochodzeniowo-Êledcza (5)

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.

Jakie sà zadania komendanta g∏ów-

nego? Ile lat ma trwaç jego kadencja?

Czy wojewoda ma nadal byç zwierzch-

nikiem policjantów w województwie?

Próbà odpowiedzi na te pytania jest

projekt nowej ustawy o Policji.

3) norm oraz zasad u˝ytkowania wyposa˝enia

s∏u˝bowego jednostek Policji, policjantów

i pracowników,

4) szczegó∏owych warunków bezpieczeƒstwa

i higieny s∏u˝by oraz pracy w jednostkach

Policji, a tak˝e zasad realizacji zadaƒ z za-

kresu medycyny pracy,

5) systemów i metod oraz programów szkole-

nia i doskonalenia zawodowego policjantów

i pracowników.

Jak widaç, kompetencje Komendanta

G∏ównego Policji to nic innego, jak delegacje

ustawowe do wydawania zarzàdzeƒ w myÊl

art. 93 ust. 2 Konstytucji RP. 

Ustawowe okreÊlenie zadaƒ Komendanta

G∏ównego Policji jest wype∏nieniem swoistej

luki prawnej istniejàcej pod rzàdami obowià-

zujàcej ustawy o Policji, która poprzestaje

na okreÊleniu w∏aÊciwoÊci tego organu niedo-

precyzowanymi ustawowo poj´ciami „bezpie-

czeƒstwo ludzi”, „bezpieczeƒstwo i porzàdek

publiczny”.

Warto tak˝e zwróciç uwag´ na, przewidzia-

nà w projekcie ustawy, kadencyjnoÊç Komen-

danta G∏ównego Policji – 5 lat, oraz komen-

dantów wojewódzkich (sto∏ecznego) i powia-

towych (miejskich i rejonowych) – 4 lata,

z prawem do jednokrotnego powo∏ania w tej

samej jednostce na kolejnà kadencj´. Projekt

przewiduje tak˝e funkcj´ pierwszego zast´p-

cy komendanta g∏ównego

Policji oraz pierwszych za-

st´pców: komendantów

wojewódzkich (sto∏eczne-

go) i komendantów powia-

towych (miejskich i rejono-

wych) Policji. ■
MACIEJ S¸AWI¡SKI

zdj. Wojciech Basiƒski

mularze przekazane zosta∏y do jednostek or-

ganizacyjnych Policji w 2003 r. Dawne nale˝y

aktualizowaç w tych fragmentach, które stra-

ci∏y wa˝noÊç. W Wydziale Standaryzacji Biura

Taktyki Zwalczania Przest´pczoÊci KGP opra-

cowano kolejny projekt formularza protoko∏u

zatrzymania osoby, który uproÊci sporzàdzanie

tego dokumentu. Nie przewiduje on formu∏y

ZATWIERDZAM ani te˝ ZAPOZNA¸EM

SI¢. Mimo ˝e sformu∏owania te nie znajdà si´

w protokole zatrzymania osoby – trudno wy-

obraziç sobie sytuacj´, w której prze∏o˝ony nie

b´dzie zainteresowany zasadnoÊcià i legalno-

Êcià zatrzymania osób. ■
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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U ruchamianie i wdra˝anie projektów do-

tyczàcych funduszy pomocowych mo˝-

liwe jest dzi´ki odpowiednio przygotowa-

nej kadrze. 

– Takie osoby, reprezentujàce poziom

ekspercki, sà ju˝ przynajmniej w po∏owie

komend wojewódzkich w ca∏ym kraju

– stwierdza nadkom. Mi∏osz

Mazur, naczelnik Wydzia∏u Fun-

duszy Pomocowych Biura Logistyki Policji

KGP. Z doÊwiadczeƒ tych jednostek wyni-

ka, ˝e najwa˝niejsze kroki, jakie trzeba

podjàç w celu zdobycia pieni´dzy z fundu-

szy UE, wyglàdajà nast´pujàco:

1. Analiza. Najpierw nale˝y dok∏adnie

przyjrzeç si´ wszelkim dokumentom stra-

tegicznym, programom i planom pracy, by

ustaliç, co dana jednostka Policji zamierza

i co jest w stanie zrealizowaç w perspekty-

wie najbli˝szych kilku lat.

2. Rozeznanie. Trzeba dokonaç prze-

glàdu licznych programów Unii Europej-

skiej, dost´pnych za poÊrednictwem Inter-

netu, materia∏ów informacyjnych UKIE,

Ministerstwa Gospodarki i Pracy, innych

instytucji i organizacji. Pomocne sà semina-

ria i szkolenia, organizowane przez KGP.

Warto te˝ dowiedzieç si´, do jakich realizo-

wanych ju˝ przedsi´wzi´ç

lokalnych Policja mog∏aby

do∏àczyç.

3. Opracowanie

koncepcji. To znaczy

dopasowanie tego, co

zawarte jest

w planach Policji,

do obszaru obj´tego

programem pomoco-

wym. By osiàgnàç cel,

trzeba przebrnàç przez...

kilogramy dokumentów, ale

sama koncepcja powinna byç

syntetyczna i jasno sformu∏owana. 

4. Kontekst. Wa˝nym momentem jest

okreÊlenie warunków koniecznych do spe∏-

nienia, aby ubieganie si´ o Êrodki przynio-

s∏o po˝àdany efekt. Polega to g∏ównie

na umieszczeniu odpowiednich zapisów

w dokumentach, które b´dà stanowiç pod-

staw´ uzasadnienia wniosku. Projekt powi-

nien byç usytuowany w spo∏ecznym kon-

tekÊcie, zgodny ze strategià rozwoju gminy

bàdê województwa. Musi przynosiç korzyÊç

nie tylko policjantom, ale ca∏ej lokalnej

spo∏ecznoÊci.

5. Lobbing. Policja nie mo˝e dzia∏aç

w pojedynk´, lecz powinna intensywnie

szukaç wsparcia dla swoich projektów, ofe-

rujàc wspó∏udzia∏ w przedsi´wzi´ciu in-

nym podmiotom. Im wi´cej zainteresowa-

nych: w∏adz samorzàdowych, stowarzy-

szeƒ, oÊrodków naukowych, organizacji tu-

Pieniàdze z europejskich funduszy
pomocowych nie le˝à na ulicy, ale
mo˝na je zdobyç. Porcja wiedzy
o procedurach, umiej´tnoÊç skorzystania
z cudzych doÊwiadczeƒ, kreatywne
myÊlenie – to wszystko prowadzi
do uzyskania sporych sum pieni´dzy, 
tak bardzo potrzebnych Policji.
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rystycznych i pozarzàdowych, gremiów

nieformalnych – tym lepiej.

6. Atrakcyjny wniosek. Fina∏em jest

sporzàdzenie wniosku przez kompetent-

nego pracownika. Ekspert musi dbaç

o niuanse proceduralne, a przede wszyst-

kim byç kreatywny – bo nie ma dwóch

identycznych spraw. Pomocà s∏u˝à odpo-

wiednie komórki: Wydzia∏ Funduszy Po-

mocowych Biura Logistyki Policji i Wy-

dzia∏ Wspó∏pracy Europejskiej i Mi´dzy-

narodowej Biura Mi´dzynarodowej

Wspó∏pracy Policji oraz eksperci z komend

wojewódzkich.

DOBRE PRAKTYKI
Istniejà Êrodki pomocowe – PHARE, Fun-

dusz Schengen, Transition Facility, Norwe-

ski Mechanizm Finansowy – dost´pne tyl-

ko z poziomu KGP. Sà te˝ Êrodki struktu-

ralne – jak Europejski Fundusz Rozwoju

Regionalnego – przeznaczone jedynie dla

komend wojewódzkich i szkó∏. Niedawne,

czwarte z siedmiu przewidywanych, spo-

tkanie w WSPol. w Szczytnie stanowi∏o 

forum wymiany wiedzy i doÊwiadczeƒ jed-

nostek Policji w dziedzinie pozyskiwania

funduszy z UE.

Wroc∏aw
– W Polkowicach zainstalowano moni-

toring i wyposa˝ono stanowisko kierowa-

nia – mówi podinsp. Czes∏aw Oczkowicz,

radca Zespo∏u Zamówieƒ Publicznych

KWP. – W Kowarach komisariat obj´to

ochronà konserwatorskà. G∏ogów docze-

ka∏ si´ modernizacji budynku. We Wroc∏a-

wiu do programu rewitalizacji ca∏ego mia-

sta w∏àczyliÊmy wszystkie posiadane

przez nas obiekty! ZrobiliÊmy karty pro-

jektów, kosztorysy. Dzi´ki udost´pnieniu

dokumentacji przez KWP w Katowicach

szybko opracowaliÊmy i z∏o˝yliÊmy pro-

jekt budowy systemu informacji o bezpie-

czeƒstwie i porzàdku publicznym dla

mieszkaƒców Dolnego Âlàska. Zyskamy

dla wroc∏awskich jednostek ∏àcznie 37

„kiosków” internetowych, 80 komputero-

wych zestawów, 35 laptopów, 5 projekto-

rów multimedialnych, 2 serwery. 

Z racji przygranicznego po∏o˝enia podej-

mowane sà wspólne dzia∏ania, zw∏aszcza

z partnerami niemieckimi w ramach pol-

sko-saksoƒskiego obszaru wsparcia, w celu

sfinansowania inicjatyw zwi´kszajàcych

bezpieczeƒstwo. Po stronie polskiej sko-

rzystaç mo˝e z tego a˝ 16 komend powiato-

wych. 

Warszawa
– PostanowiliÊmy w pierwszej kolejnoÊci

skupiç naszà uwag´ na Pa∏acu Mostowskich

(siedzibie KSP), znajdujàcym si´ w reje-

strze zabytków  – mówi Olga Czuba-Czu-

biak, kierownik Zespo∏u Funduszy Pomo-

cowych KSP. 

Budynek wymaga remontu. Powsta∏ wi´c

projekt pod nazwà „Muzeum Policji. Nowy

obiekt na mapie ˝ycia kulturalnego stoli-

cy”. Utworzenie tej placówki jako V od-

dzia∏u Muzeum Narodowego, z po-

nad 5000 eksponatów, umo˝liwi∏o starania

o finanse. Renowacja obj´∏aby pomieszcze-

nia o powierzchni ponad 1000 metrów

kwadratowych, 7000 mkw. pokrycia dacho-

wego, elewacje zewn´trzne, stolark´

okiennà, adaptacj´ wn´trz, z najcenniejszà

Bia∏à Salà na czele.

Kolejny projekt wart uwagi to rozbudowa

systemu szerokopasmowych sieci informa-

tycznych w jednostkach KSP. Zg∏oszono

te˝ wst´pne plany robocze dotyczàce mia-

steczka ruchu drogowego przy ul. Jagielloƒ-

skiej oraz zagospodarowania terenu przyle-

g∏ego do obiektu KSP. 

W ramach programu „M∏odzie˝” zreali-

zowano zamierzenia adresowane do wycho-

wawców z izb dziecka. Uczestniczyli w nim

przedstawiciele: Polski, Finlandii, Litwy

i ¸otwy. Jest to dobry przyk∏ad z przedsi´-

wzi´ç, których realizacji podo∏aç mogà na-

wet poczàtkujàcy. Jego przygotowanie

trwa∏o zaledwie miesiàc i mia∏o walor tre-

ningowy. Seminarium spodoba∏o si´ part-

nerom tak bardzo, ˝e w kolejnym projek-

cie, poÊwi´conym problemom alkoholu

i agresji w Êrodowiskach m∏odzie˝owych,

wezmà udzia∏ zainteresowani zagadnie-

niem reprezentanci Szwecji i W´gier. Te-

matyka rzetelnego zarzàdzania zasobami

ludzkimi znajdzie si´ w kolejnym projek-

cie. Powstaje on w ramach programu „So-

krates” i „Grundtvig II”. B´dzie to policyj-

ny debiut w tej dziedzinie, a dodaç warto,

˝e w tym wypadku finansowy wk∏ad w∏asny

nie jest wymagany.

Szczecin
– W ramach rewitalizacji remontujemy

budynki komend, poprawiajàc ich funkcjo-

nalnoÊç i estetyk´ – mówi sier˝. Dorota Si-

lewicz z Zespo∏u ds. Mi´dzynarodowej

Wspó∏pracy Policji KWP. – Na mocy uchwa-

∏y rady miasta obiekty znalaz∏y si´ w obsza-

rze obj´tym rewitalizacjà, ze wzgl´du

na ich walory historyczne i architektonicz-

ne. Przebudowa recepcji oraz wejÊcia u∏a-

twi dost´p do nich tak˝e osobom niepe∏no-

sprawnym. W dokumentacji pojawi∏ si´ za-

pis, który zdecydowa∏ o przyznaniu pieni´-

dzy: „Wszystkie pomieszczenia w remonto-

wanym obiekcie zwiàzane sà bezpoÊrednio

ze zwalczaniem przest´pczoÊci, a budynek

nie posiada pomieszczeƒ o funkcjach wy-

∏àcznie administracyjnych”. Wykonanie

przewidzianych prac umo˝liwi przeniesie-

nie siedziby Êródmiejskiego komisariatu

do kompleksu przy ul. Kaszubskiej, gdzie

stacjonujà ju˝ niektóre wydzia∏y KMP oraz

zachodniopomorski OPP. B´dzie to z ko-

rzyÊcià dla policjantów i efektów ich s∏u˝-

by.

Wniosek sk∏ada∏ si´ z obowiàzujàcego

formularza oraz wynikajàcych z listy okre-

Êlonych za∏àczników: studium wykonalno-

Êci projektu, kopii pozwolenia na budow´

lub zg∏oszenie budowy, wyciàgu z doku-

mentacji technicznej (mapy, szkice lokali-

zacyjne), potwierdzenia prawa do dyspono-

wania gruntem lub obiektami, oÊwiadcze-

nia beneficjenta o zabezpieczeniu Êrodków

niezb´dnych do zrealizowania projektu, bi-

lansu za ostatni rok potwierdzonego przez

g∏ównego ksi´gowego zgodnie z ustawà

o rachunkowoÊci, oÊwiadczenia o zachowa-

niu celów projektu zgodnych z wnioskiem

aplikacyjnym w ciàgu pi´ciu lat od daty de-

cyzji o dofinansowaniu, oÊwiadczenia o bra-

ku mo˝liwoÊci odzyskania poniesionego

kosztu podatku VAT, tekstu uchwa∏y rady

miasta i opisu historii budynku. ■
JOLANTA ÂLIFIERZ
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Podczas interwencji funkcjonariusze muszà pami´-

taç o ró˝nicy mi´dzy tytu∏em prawnym do przeby-

wania w mieszkaniu a obowiàzkiem meldunkowym.

Po wygaÊni´ciu tytu∏u prawnego do przebywania w lo-

kalu w∏aÊciciel lub zarzàdca mo˝e domagaç si´ opusz-

czenia lokalu przez tego, kogo uprawnienie wygas∏o. 

1. Anna P. za˝àda∏a opuszczenia domu przez by∏ego m´-
˝a Mariusza P. Dom stanowi∏ jej wy∏àcznà w∏asnoÊç.
Mariusz P. swoje prawo do pobytu w domu opiera∏
na tym, ˝e by∏ w nim zameldowany.
Zgodnie z orzeczeniem Trybuna∏u Konstytucyjnego

[sygn. K 20/01 (OTK – A 20002/3/34)], zameldowanie

w lokalu nie przesàdza o prawie do przebywania

w nim. W opisanym przypadku, jeÊli Mariusz P. utraci∏

tytu∏ prawny do zamieszkiwania, w myÊl art. 140 k.c.

– (tylko w∏aÊcicielowi przys∏uguje prawo do posiada-

nia, korzystania i rozporzàdzania rzeczà) – Anna P. 

mo˝e swobodnie decydowaç, kto ma prawo przebywaç

w jej budynku. 

2. Po post´powaniu spadkowym Zofia G. zosta∏a w∏aÊci-
cielkà domu, w którym zamieszkiwa∏a konkubina jej
zmar∏ego ojca Barbara S. Zofia G. za˝àda∏a od niej
wyprowadzenia si´. Barbara S. zaprotestowa∏a, uza-
sadniajàc swoje prawo do pobytu w domu decyzjà o za-
meldowaniu oraz wieloletnim po˝yciem ze zmar∏ym 
ojcem Zofii G.
Tak˝e i tu nale˝y uznaç, ˝e Zofia G. – jako w∏aÊci-

cielka – ma prawo ˝àdaç opuszczenia domu przez Bar-

bar´ S. Konkubina nie ma tytu∏u prawnego do miesz-

kania w tym domu. Nie stosuje si´ bowiem wobec niej

przepisów o dziedziczeniu ustawowym ani te˝ przepi-

sów o zachowku. Nie naby∏a prawa do zamieszkania

równie˝ przez zasiedzenie. Zofia G. powinna jednak

mieç na uwadze zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego, tj.

umo˝liwiç Barbarze S. zabranie jej rzeczy, uwzgl´dniç

czas, jaki potrzebny jest jej na niezw∏oczne znalezie-

nie sobie innego mieszkania (art. 5 k.c. i art. 140 k.c.)

oraz inne wa˝ne okolicznoÊci, np. wiek, stan zdrowia,

sytuacj´ materialnà Barbary S.

3. Katarzyna R. odmówi∏a wpuszczenia do mieszkania
swojego m´˝a Ryszarda R., który powróci∏ z leczenia
odwykowego. Mieszkanie stanowi wspó∏w∏asnoÊç ma∏-
˝onków R. i oboje sà w nim zameldowani.
Ka˝dy z ma∏˝onków jest uprawniony do wspó∏posia-

dania rzeczy wchodzàcych w sk∏ad majàtku wspólnego

oraz do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje

si´ pogodziç ze wspó∏posiadaniem i korzystaniem

z rzeczy przez drugiego ma∏˝onka (art. 34 k.r.o.).

W opisanej sprawie mieszkanie stanowi wspó∏w∏a-

snoÊç ma∏˝eƒskà, wobec czego ma∏˝onkowie mogà 

korzystaç z niego na zasadach okreÊlonych w umowie.

W sytuacji, kiedy ma∏˝onkowie nie mogà dojÊç

do porozumienia – jak razem korzystaç ze

wspólnego mieszkania – decyduje sàd. JeÊli

w przedstawionym przypadku sàd nie orzek∏

eksmisji Ryszarda R., oznacza to, ˝e jako wspó∏-

w∏aÊciciel ma prawo do zamieszkiwania we

wspólnym lokalu. Policja nie jest instytucjà, któ-

ra rozstrzyga spory z tytu∏u wspó∏zamieszkiwa-

nia. Ma∏˝onkowie muszà sami dojÊç do porozumienia.

JeÊli nie jest to mo˝liwe, powinni skierowaç spraw´

do sàdu powszechnego.

Policjanci interweniujà wówczas, gdy nastàpi∏o na-

ruszenie prawa – wykroczenie lub przest´pstwo

– bàdê te˝ istnieje uzasadnione przypuszczenie, ˝e

mo˝e ono nastàpiç. W ka˝dej sytuacji nale˝y wi´c oce-

niç, czy istnieje podstawa prawna i faktyczna do pod-

j´cia interwencji przez Policj´. Mo˝e to mieç miejsce

m.in. w przypadku:

– art. 193 k.k.: „Kto wdziera si´ do cudzego domu,

mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego

terenu albo wbrew ˝àdaniu osoby uprawnionej miejsca

takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograni-

czenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do roku”

(wskazane jest zatem prawo do: prywatnoÊci, sfera

wolnoÊci jednostki oraz dobra osobiste, przejawiajàce

si´ w mo˝liwoÊci decydowania o przebywaniu innych

osób w miejscach wskazanych w art.193 k.k.);

– art. 50 Konstytucji RP: kiedy to ustawodawca ob-

jà∏ ochronà nienaruszalnoÊç mieszkania – mo˝e ona

byç naruszona jedynie w przypadkach wymienionych

w ustawach i w sposób w nich okreÊlony.

Uprawnionà do przebywania w: mieszkaniu,

lokalu, pomieszczeniu albo na ogrodzonym tere-

nie jest osoba, majàca tytu∏ prawny, wynikajàcy

z: w∏asnoÊci, wspó∏w∏asnoÊci, u˝ytkowania, naj-

mu, dzier˝awy, u˝yczenia, a tak˝e osoba przez

nià upowa˝niona. Pozostali mogà naruszyç mir do-

mowy (art. 193 k.k.) albo w wyniku wdarcia si´ do ta-

kich miejsc, albo przez zaniechanie ich opuszczenia.

„Wdarcie si´” nie oznacza wy∏àcznie pokonania prze-

szkody fizycznej; tak˝e zachowanie niezgodne z wolà

osoby majàcej tytu∏ prawny do zamieszkiwania

w mieszkaniu, lokalu itd. Dla ustalenia kwalifikacji

prawnej czynu nie jest istotne, czy sprawca znalaz∏ si´

w wymienionych miejscach zgodnie z wolà uprawnio-

nego czy te˝ nie. Wa˝ne, ˝e nie chce go opuÊciç. Z te-

go te˝ wzgl´du przest´pstwo to mo˝e byç pope∏nione

wy∏àcznie umyÊlnie – w formie zamiaru bezpoÊrednie-

go. Âcigane jest z urz´du. W sytuacji, gdy sprawca nie

zastosuje si´ do wyraênego ˝àdania osoby uprawnio-

nej, mo˝e ona zastosowaç si∏´ niezb´dnà do usuni´cia

go z mieszkania (obron´ koniecznà). ■
AGNIESZKA WO¸OSZKO
(Wy˝sza Szko∏a Policji)

POLICYJNE CENTRUM
INFORMACYJNE

Wy˝sza Szko∏a Policji
w Szczytnie

12-101 Szczytno 
ul. Marsza∏ka 

J. Pi∏sudskiego 111
faks 745 5629

Kogo mo˝na usunàç 
z mieszkania

Ka˝dego dnia policjanci sà wzywani przez osoby, które ˝àdajà, aby usunàç
z mieszkania innego domownika. Bywa te˝, ˝e wzywajàcy oczekuje
przed drzwiami lokalu, bo wspó∏mieszkaniec nie chce go wpuÊciç. 
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Podstawà protoko∏u dyplomatycznego sà zasady tzw. precedencji, czyli pierwszeƒstwa i starszeƒstwa.

Zasada pierwszeƒstwa okreÊla, które stanowiska paƒstwowe sà wy˝sze, a które ni˝sze (podajemy je ni˝ej). Jej stosowanie u∏atwia 

organizacj´ spotkaƒ. Pozwala uniknàç wpadek i niestosownoÊci.

Nale˝y pami´taç, ˝e paƒstwo jest nadrz´dne zarówno wobec instytucji samorzàdowych, jak i innych organizacji i jego przedstawiciele

zawsze powinni byç witani w pierwszej kolejnoÊci, a wi´c np. najpierw Êciskamy d∏oƒ wojewody, a dopiero po nim starosty, prezydenta mia-

sta, burmistrza czy biskupa.

Zasada starszeƒstwa dotyczy natomiast osób piastujàcych równorz´dne stanowiska. O stopniu ich wa˝noÊci decyduje zawsze sta˝ 

pracy, bez znaczenia sà wiek i p∏eç. I tak np., gdy na spotkanie przybywa dwóch komendantów wojewódzkich posiadajàcych stopnie 

genera∏ów, miejsce bardziej honorowe zajmuje ten, który d∏u˝ej sprawuje urzàd. Je˝eli jednak obaj majà jednakowy sta˝, wtedy organiza-

torzy muszà przeanalizowaç, który z nich wczeÊniej zosta∏ nadinspektorem. Gdy awansowali w tym samym czasie, nale˝y zastosowaç 

kolejnoÊç alfabetycznà nazwisk.

Protokó∏ dyplomatyczny okreÊla, jak m.in.: pos∏ugiwaç si´ biletami wizytowymi, rozsadzaç goÊci przy stole, ubieraç si´ na spotkania

i przyj´cia, a tak˝e, kto pierwszy wyciàga d∏oƒ przy powitaniu. B´dziemy o tym pisali w kolejnych numerach naszego miesi´cznika. ■
GRA˚YNA BARTUSZEK

1. Prezydent RP

2. Prezes Rady Ministrów

3. Marsza∏ek Sejmu

4. Marsza∏ek Senatu

5. Wiceprezesi Rady Ministrów

6. Wicemarsza∏kowie Sejmu

7. Wicemarsza∏kowie Senatu

8. Ministrowie – cz∏onkowie Prezydium Rzàdu

9. Ministrowie – cz∏onkowie Rady Ministrów

10. Ministrowie stanu

11. Prezes Trybuna∏u Konstytucyjnego

12. Przewodniczàcy Trybuna∏u Stanu – pierwszy prezes Sàdu

Najwy˝szego

13. Prezes Naczelnego Sàdu Administracyjnego

14. Prezes Najwy˝szej Izby Kontroli

15. Rzecznik praw obywatelskich

16. Prezesi (przewodniczàcy) urz´dów, komitetów i komi-

sji sprawujàcych funkcje naczelnych lub centralnych

organów administracji paƒstwowej. Uwaga! W tej gru-

pie znajduje si´ komendant g∏ówny Policji – jako kie-

rownik urz´du centralnego.

17. Przewodniczàcy klubów parlamentarnych

18. Przewodniczàcy komisji sejmowych

19. Przewodniczàcy komisji senackich

20. Pos∏owie na Sejm

21. Senatorowie

22. Sekretarze stanu

23. Szef Kancelarii Prezydenta

24. Szef Kancelarii Sejmu i Senatu

25. Prezesi Sàdu Najwy˝szego

26. Podsekretarze stanu

27. Wojsko – szef Sztabu Generalnego, dowódcy wojsk

28. Ambasadorowie RP

29. Wojewodowie i prezydenci miast stopnia wojewódzkiego

30. Zast´pcy prezesów (przewodniczàcych) urz´dów, komitetów

i komisji sprawujàcych funkcje naczelnych lub centralnych

organów administracji paƒstwowej

31. Dyrektorzy generalni

32. Dyrektorzy

(Oprac. G.B. wed∏ug materia∏ów MSZ)

Precedencja, czyli 
pierwszeƒstwo i starszeƒstwo
W Policji, zw∏aszcza w KGP, podobnie jak w innych urz´dach centralnych, obowiàzujà zasady protoko∏u dyplomatycznego.
OkreÊlajà one sposób zachowania gospodarza i goÊci podczas spotkaƒ oficjalnych i towarzyskich, przy stole negocjacyjnym,
biesiadnym, na przyj´ciu. Regulujà stosunki mi´dzy prze∏o˝onymi i podw∏adnymi.

Precedencja kierowniczych stanowisk w RP

Najbardziej honorowe miejsce znajduje
si´ po prawej stronie gospodarza.
Kolejna co do wa˝noÊci osoba stoi
po jego lewej stronie, nast´pna znów
po prawej etc.

Gospodarz
2 4

61
35
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Uchwyceni

Czekamy na podobne zdj´cia: gazeta.foto@policja.gov.pl

– Jak Panu wiadomo, Krzysiu nic nie wiedzia∏ o tym, ˝e Puchatek mia∏ a˝
taki wp∏yw na Prosiaczka

– Jurek, 
patrz mi 
na usta!

Z najnowszego ,,S∏ownika poprawnej polszczyzny’’

(PWN 2004)

audyt (nie: audit) [wym. au-dyt, nie: a-u-dyt] m IV, D. audytu, lm M.
audyty., ekon. „kontrola przedsi´biorstwa pod wzgl´dem finansowym 

i organizacyjnym, wycena jego majàtku oraz analiza perspektyw jego 

rozwoju, przeprowadzana przez niezale˝nych ekspertów”

Z dedykacjà dla wszystkich 

policyjnych strategów i audytorów



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




